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РЕВОЛЮЦИЯ В ДИАГНОСТИКАТА 
НА ОРАЛНИ ТУМОРИ
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Седем от десет случаи на орални 
тумори започват с първоначална проява 
като червени петна в устата. Тези петна 
се наричат премалигнени лезии. Те не-
винаги водят до формирането на тумор, 
само 1 на 10 от тях претърпяват тази 
нежелана промяна.
До момента не съществуваше оптима-

лен метод, чрез който може да се опре-
дели кои лезии в устната кухина ще се 
превърнат в злокачествени образувания.
Поради тази причина изследователи от 
Лондонския университет Queen Mary 
разработват първия в света PCR тест за 
тумори на устната кухина.
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ЩРИХ
ОТ ГЕРМАНИЯ,  
ПРЕЗ ГЪРЦИЯ ДО ПЛЕВЕН

Толерантни ли сме българите към хора от 
други националности? Това е въпросът, 
който мнозина си задават, особено след бе-
жанския поток към България, следствие 
на войната в Украйна. Колкото и сложна 
да е историята на Балканите, колкото и 
исторически превратности да сме прежи-
вели, мисля че отговорът е - да.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ПЪРВИ КОНГРЕС НА  
ДЕНТАЛНА СТУДЕНТСКА 
АСОЦИАЦИЯ – СОФИЯ

Щастливи сме да Ви съобщим, че на 14-
ти и 15-ти май 2022г., в Първа аудитория 
на Факултет по дентална медицина към 
Медицински университет- София, ДСА- 
София проведе своя Първи студентски 
конгрес! На събитието присъстваха над 
200 студенти от всички курсове, препода-
ватели и официални гости. 

Няколко пъти сядам на компютъра, но 
писането не върви. Единственото, кое-
то се върти в главата ми, е понятието 
„война“. Малката ни група пътува по 
време на войната в Украйна. Видя опус-
тошената от гражданската война Сирия 
и още не съвзел се - Ливан, 30 години 
след подобна гражданска война. 

РЕЗУЛТАТ ОТ ПАНДЕМИЯТА 
ОТ COVID-19
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ЗА ПРАКТИКАТА

ВСЕКИ ДВАНАДЕСЕТИ ЧОВЕК 
Е НОСИТЕЛ НА ХЕПАТИТ
Всеки дванадесети човек по света е носител на вируса 
на хепатит, като той дори  не  подозира за това. Причи-
ната  е безсимптомното протичане на болестта.
Хепатит B, наричан още „тихият убиец", е заболяване на 
черния дроб, протичащо остро и хронично. В България 
с най-често боледуващи от остър вирусен хепатит В са 
хората между 18 и 29 години. Когато стане  хроничен, 
хепатит В е нелечим до края на живота на човека. 

FDI КАЛЕЙДОСКОП

 #КАЛЕНДАР

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА  
БЮДЖЕТА НА НЗОК
С 11 гласа "за", 5 "против" и трима "въздържали 
се" парламентарната здравна комисия одобри акту-
ализацията на бюджета на Националната здрав-
ноосигурителна каса (НЗОК) след изтощителни 
дебати. На практика нарастването на приходите на 
институцията е със 111.8 млн. лв., но заради отмяна-
та на извънредната обстановка касата спестява 46.2 
млн. лв. от неплащане на ковид добавки и актуали-
зацията е с 65.5 млн. лв.

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. 
За он-лайн стрийминг на сайта:  
www.blagoevgrad.wstream.eu. 
Първо регистрирация, след това плащане.

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

„Нека го наречем така – това е зъбна катастрофа“, каза 
д-р Герхард Конрад Зебергер, експрезидент на Светов-
ната дентална федерация (FDI).
Световната дентална федерация предупреди, че зъбо-
лекарите по целия свят са свидетели на съпътстващи 
щети от пандемията за наредбите, предназначени 
да подкрепят здравето на устната кухина, съобщава 
„Гардиън“.
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ИЗВЪН КАБИНЕТА
СИРИЯ И ЛИВАН – 
ЛИЦЕТО НА ВОЙНАТА
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РЕДОВЕН ОТЧЕТНО - 
ИЗБОРЕН КОНГРЕС НА БЗС

ВЪРВИМ КЪМ ЕЛЕКТРОННО 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И 

НЯМА ВРЪЩАНЕ НАЗАД

80 ГОДИНИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ

„Посоката е ясна. Вървим към електрон-
но здравеопазване и няма връщане назад. 
Следващата стъпка към дигитализацията на 
сектора е въвеждането на направлението за 
хоспитализация, което ще е факт от 1 август 
т.г. От тази дата направленията за хоспита-
лизация на хартиен носител ще отпаднат.“ 
Това заяви министърът на здравеопазването 
проф. Асена Сербезова на среща с най-голе-
мия доставчик на медицински софтуер у нас 
„Контракс“ и с представители на „Информа-
ционно обслужване“ – компанията, на която 
е възложена разработката на Националната 
здравно-информационна система (НЗИС).

В рамките на срещата беше уточнено, че 
предстои въвеждането на софтуерен стандарт, 
задаващ условията, на които следва да отго-
варят всички разработчици, обслужващи ле-
кари, фармацевти, дентални лекари, както и 
лечебните заведения за болнична и извънбол-
нична помощ.

Всеки нов модул на НЗИС, чието използва-
не предстои да стане задължително, е активен 
за тестване поне два месеца по-рано, за да 
имат време фирмите, осигуряващи медицин-
ски софтуер, за интеграция, обясниха предста-
вителите на „Информационно обслужване“.

Те поеха ангажимент, че както и досега ще 
провеждат поне по една среща месечно със 
страните, ангажирани с процеса по внедрява-
не на електронното здравеопазване.

Не можем да отделим проведения Ре-
довен отчетно - изборен конгрес на 
БЗС от контекста на случващото се 

около нас. Две години в пандемична обста-
новка, породена от епидемията от Covid-19; 
затваряне на кабинетите и прекратяване на 
лечебната дейност в началото на епидемия-
та; липса на предпазни средства, списъци за 
ваксиниране и в последните месеци война 
близо до границите на България, а паралел-
но с това икономическа и възможна сериозна 
енергийна криза.

Три пъти организирания и три пъти отла-
гания конгрес се проведе от 26 до 29 май в 
Пампорово.

Д-р Борислав Миланов, главен секретар на 
УС на БЗС запозна присъстващите делегати 
с начина на провеждане на конгреса и с ре-
шенията на УС на БЗС в тази връзка.

След установяване на кворума конгресът 
започна своята делова работа.

Делегатите бяха поздравени от д-р Емил 
Сариев, младият председател на домакините 
от РК на БЗС-Смолян, който пожела колегите 
в залата да вземат мъдри решения в полза на 

благополучието и просперитета на лекарите 
по дентална медицина в България.

Д-р Николай Шарков, председател на УС 
на БЗС, подчерта, че последният по-дълъг 
мандат е минал под знака на безпрецедент-
ни събития за съсловието. Той сподели, че в 
конгресната зала забелязва много нови лица, 
които поемат щафетата и ще работят за зат-
върждаването престижа на професията на 
лекаря по дентална медицина.

ГЛАСУВАНЕТО -  
С БЕЗЖИЧНА ЕЛЕКТРОННА  
ИНТЕРАКТИВНА СИСТЕМА

С решение на УС на БЗС бе прието, че 
гласуването ще се проведе с безжична елек-
тронна интерактивна система. По време 
на краткото обучение със системата, която 
наистина пести много време и отговаря на 
съвременните тенденции за дигитализирана 
среда възникна технически проблем, който 
наруши за кратко работата на конгреса. Има-
ше недоволство в залата, подмяна на част от 

устройствата за гласуване и отново множе-
ство разяснения.

Избраната от делегатите Комисия за гла-
суване с електронната безжична интерак-
тивна система и с активното участие на д-р 
Камен Германов се намеси, и с помощта на 
фирмата, обслужваща системата, проблемът 
бе решен и конгресът започна плавно своята 
същинска работа. Трябва да отдадем заслу-
женото признание на д-р Камен Германов за 
самообладанието, търпението и желанието 
за коректна работа.

Друго ключово присъствие за уставната 
работа на конгреса бе това на Комисията 
по предложенията с председател д-р Богдан 
Димитров. Те наистина имаха много рабо-
та, която бе извършена прецизно през целия 
конгресен ден - от писмените предложения 
до прозрачното теглене на жребия за под-
редбата за поредност на списъка за участие 
в листата за гласуване, когато имаше повече 
кандидати.

Въпреки, че дълбоко вярваме в техниката, 
бе излъчена и Комисия по преброяването с 
делегатски карти с председател д-р София 
Буджева, която да се включи в работата на 
конгреса само при необходимост.

Делегатите бяха запознати с регламента за 
деловата работа и водещите на първото за-
седание д-р В. Хубчева (РК на БЗС-Добрич) 
и д-р Г. Ликьов (РК на БЗС-Ловеч) откриха 
дискусиите. Бе прието въпросът за промяна в 
размера на членския внос да бъде отложен за 
следващия Извънреден конгрес на БЗС.

ПРОМЕНИ В УСТАВА НА БЗС, 
ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПАНДЕМИЧ-

НАТА ОБСТАНОВКА

Д-р Светослав Гачев, зам.-председател на 
БЗС и председател на Комисията по норма-
тивните актове подчерта, че точно по закон 
трябва да бъде променен устава във връзка 
с въвеждането на епидемичната обстановка.

На стр. 2

Да се погрижим за професията

Делегати на конгреса
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От стр. 1

Всички органи на БЗС 
трябва да управляват ле-
гитимно до отмяна на 
епидемичната обстанов-

ка. Уставът трябва да бъде напра-
вен законосъобразен и всичко да 
бъде легитимно и мандатността 
да продължава от 3 години напред, 
каза д-р Гачев. 

Регионалните устави трябва да 
се синхронизират също. Така раз-
минаването в мандатността, пре-
дизвикано от епидемията, ще бъде 
преодоляно, защото отделните 
РК са провели по различно време 
своите Отчетно-изборни събрания. 
Промените трябва да се направят и 
включат към Преходните и заклю-
чителни разпоредби на Устава.

Общите събрания на РК на БЗС 
следва да определят в своите ус-
тави промените в мандатността и 
сроковете за избор на своите орга-
ни делегати за конгреса на БЗС в 
условията на обявено извънредно 
положение или извънредна епиде-

мична обстановка съгласно § 4 от 
Устава.

ОТЧЕТ НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА УС НА БЗС

Според приетия регламент отче-
тен доклад не може да бъде повече 
от 120 минути. Въпреки по-про-
дължителния мандат, д-р Шарков 
успя в предвиденото време да за-
познае присъстващите делегати с 
основното от дейността на посто-
янните работни комисии и КПЕ, 
КК и Фонда за подпомагане на 
БЗС. В доклада му имаше дори и 
препратка към филма на Монти 
Пайтън „Животът на Брайън“ (на 

английски: Monty Python‘s Life of 
Brian) 

Д-р Шарков направи отчета за 
работата на отделните комисии по 
ред, установен в Устава на БЗС. 
Той подчерта, че някои то постоян-
ните работни комисии са „по-неви-
дими“ в дейността си.

Комисия по дентална практика 
и професионална защита с 
председател д-р Валентин Павлов.

В работата на тази комисия 
е приоритет защитата на лдм. 
В условията на епидемична 
обстановка бе извършено голяма 
лобиране за включването на лдм 
в подпомагането като малък и 
среден бизнес. Членовете на БЗС 
бяха включени и в програмата 
60/40, което бе изключително 
трудно начинание. 

Борбата за изискванията за 
амалгам сепараторите, участието 
на д-р Павлов във втория щаб за 
борба с епидемията и др. също 
трябва да бъдат отбелязани.

Комисия по изготвяне и под-
писване на НРД по ЗЗО с предсе-
дател д-р Георги Димов.

Комисията включва и експерти 
към нея.

Тя е сред най-видимите по отно-
шение на дейността си комисии. 
Резултатите от нейната дейност 
бяха онагледени с диаграми и таб-
лици.

Въпреки трудните, граничещи с 
невъзможност преговори с НЗОК 
бе постигнато устойчиво увеличе-
ние на денталните дейности; 63% 
ръст на средствата през 2022 г. в 
сравнение с 2017 г.; цялостно ус-
вояване на бюджета и преразход, 
и абсолютното достижение 85% 
заплащане по НУР, независимо от 

заработката.
Работата на тази комисия 

рефлектира върху голям редов-
ни брой членове на БЗС, затова е 
трудно да се спомене абсолютно 
всичко извоювано. Членовете на 
БЗС бяха регулярно и информира-
ни за работата с НЗОК.

Комисия по нормативните ак-
тове с председател д-р Светослав 
Гачев

В динамичната среда на посто-
янно променящо се законодател-
ство и поднормативна база работа-
та на тази комисия е изключително 
сложна, деликатна и от критична 
важност за всеки лдм. 

Сред основните завоювани дос-
тижения в работата на комисията 
са: Наредба №1 за специализации, 

която за съжаление е блокирана от 
липсата на финансиране; намаля-
ването на застраховките професи-
онален риск до поносимите 30-40 
лв., въпреки исканията от страна 
на застрахователите за сериоз-
ното им увеличение; решаването 
на кризата с Правилата за добра 
медицинска практика и добрите 
приложими решения; проблемите 
с Българската асоциация на зъбо-
техниците и техните ескалиращи 
искания; предложенията за елек-
тронното здравеопазване, което се 
отлага, но засега.

Комисия по регистрацията 
и членството с председател д-р 
Донка Станчева-Забуртова

Регистърът е сред основните ак-
тиви на БЗС. Не случайно го нари-
чат богатството на организацията.

Комисията участва и в изработ-
ването на важни становища, свър-
зани с ,,Национална Здравна Ин-
формационна Система“ /НЗИС/, 
със споразумение на Националния 
Статистичeски Институт /НСИ/ и 

други административни органи.
Комисията по регистрация и 

членство през отчетния период е 
работила в няколко направления, 
предварително одобрени от УС на 
БЗС: доразвиване на WEB-бази-
раната система за Национален 
регистър на БЗС; разглеждане и 
доразвиване на модула със ста-
тистическите данни, генерирани 
от WEB-базираната система за 
Националния регистър на БЗС. 
Разглеждани са казуси, свързани 
с изпълнение на Правилника за 
водене на регистрите; изработе-
ни на важни становища свър-
зани с НЗИС, НСИ и др. Сред 
основните достижения на коми-
сията е изработване на отделна 

публична част на Регистъра на 
БЗС.

Комисия по квалификация и 
акредитация с председател доц. 
Силвия Димитрова.

Продължаващото обучение на 
членовете на БЗС винаги е било от 
изключителна важност за практи-
куващите лдм. Различните форми 
и формати, организирани от отдел-
ните РК на БЗС са намерили свое-
то място в денталния календар. 
Много от форумите през отчетния 
период бяха проведени онлайн, а 
други намериха своя хибриден ба-
ланс. ККА работи и за провежда-
нето и акредитацията на Юбилей-
ния научен конгрес на БЗС.

Комисия по комуникация с 
председател доц. Тодор Узунов.

Това също е сред най-работещи-
те и видими комисии. Всеки месец 
членовете на комисията участват в 
списването на вестник „ДентаМе-
дика“, орган на БЗС. Издава се и он 
лайн списание на БЗС.

Въпреки продължилата две го-

дини епидемия, вестникът е в 
добро финансово състояние и 
именно той съумя да информира с 
проверена, достоверна и актуална 
информация членовете на БЗС за 
проблемите свързани с COVID-19 
в денталните практики.

Комисия по денталните и по-
требителските продукти с пред-
седател д-р Тодор Кукуванов

Резултатите на тази комисия са 
видни като финансово измерение, 
а цифрите не лъжат. Те просто са 
факт и не подлежат на коментар. 
Комисията участва активно и в 
подготовката на дентално меди-
цинската изложба по време на На-
учния конгрес на БЗС. 

Комисия по професионална 

РЕДОВЕН ОТЧЕТНО - 
ИЗБОРЕН КОНГРЕС НА БЗС

УС на БЗС след последното заседание за изтеклия мандат

Момент от гласуването

Комисията по предложенията

Д-р Емил Сариев, председател на РК на БЗС-Смолян
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Нека го наречем така – това е зъбна ка-
тастрофа“, каза д-р Герхард Конрад 
Зебергер, експрезидент на Световна-

та дентална федерация (FDI).
Световната дентална федерация преду-

преди, че зъболекарите по целия свят са сви-
детели на съпътстващи щети от пандемията 
за наредбите, предназначени да подкрепят 
здравето на устната кухина, съобщава „Гар-
диън“.

Федерацията съобщава за по-висока чес-
тота на кариеси и по-напреднали заболява-
ния на венците като пародонтоза.

В изявление се казва, че промяната на 
процедурите, благодарение на заключвания-
та и ограниченията за движение, е довела до 
това някои хора да пренебрегват миенето на 
зъбите два пъти дневно, да закусват по-чес-
то между храненията у дома и да не посе-
щават зъболекаря, докато не изпитат силна 
болка.

Световната здравна организация съобщи 

от своя страна, че здравните услуги в облас-
тта на устната кухина са сред най-засегна-
тите основни здравни услуги поради панде-
мията, като 77% от държавите съобщават за 
частични или пълни смущения.

По време на първата вълна от избухването 
на Covid-19 денталните практики по целия 
свят бяха принудени да спрат. В продълже-
ние на два до три месеца всички стоматоло-
гични часове се наложи да бъдат отложени 
или отменени, с изключение на спешни ле-
чения.

FDI

СВЕТОВНА ЗЪБНА  
КАТАСТРОФА - РЕЗУЛТАТ ОТ 
ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

етика с председател д-р Бо-
ряна Нецова

Комисията по професио-
нална етика контролира 
морално-етичните и деонто-
логичните аспекти на упра-
жняването на денталната 
професия. За отчетния пери-
од има 98 жалби към коми-
сията, като само за послед-
ния месец те са 14, което 
говори за нарастването им.

Най-много жалби има при 
протетичното лечение след-
вани от: консервативното 
лечение, имплантологията, 
ортопедията, хирургия, дет-
ската дентална медицина, 
пародонтологията.

Д-р Нецова подчерта, че 
често се неглижира общо-
то здравословно състояние 

на пациентите, особено при 
лечението с бисфосфонати 
и антикоагуланти, не се от-
диферинцира характера на 
болката. 

Най-тревожно е участието 
на колеги в жалбите, но ано-
нимно.

Други проблеми са непо-
знаването на ниво на ком-
петентност и некоректното 
вписване на статус. 

Д-р Константин Даков 
представи отчетния доклад 
на контролната Комисия на 
БЗС.

Състоянието на Съюза е 
стабилно, като проведени-
те общо 5 одита подкрепят 
това.

Конгресът гласува осво-
бождаване от отговорност 
на председателя, зам.-
председателите, главния 
секретар и членовете на 
УС на БЗС, председателя и 
членовете на Контролната 
комисия, председателя и 
членовете на КПЕ, пред-
ставителите на БЗС във 
Висшия медицински съвет 
към МЗ и членовете на Съ-
вета на Фонда за финансо-
во подпомагане на редовни 
членове на БЗС със здраво-
словни проблеми.

КОНГРЕСЪТ 
ИЗБРА

По т. 8 от дневния ред се 
проведе избор на председа-
тел, зам.-председатели, гл. 
секретар и членове на УС на 
БЗС, председател и членове 
на КК на БЗС, председател 
и членове на КПЕ, предста-
вителите на БЗС във Вис-
шия медицински съвет към 
МЗ, членовете на Съвета на 
Фонда за финансово подпо-
магане.

За председател на УС на 
БЗС бе преизбран д-р Ни-
колай Шарков. За главен 
секретар бе преизбран д-р 
Борислав Миланов.

За председател на 
Комисията по дентална 
практика и професионална 
защита в състезание с д-р 
Емил Давчев бе избран д-р 
Валентин Павлов.

Двама лдм се състезаваха 
за председателското място 
в Комисията по изготвяне 
и подписване на НРД по 
ЗЗО, наричана за краткост 
КРД.

Д-р Нелия Михайлова 
(РК на БЗС-Пловдив) загуби 
битката със 107 гласа срещу 
186 подадени за д-р Георги 
Сойтариев (РК на БЗС-
Благоевград).

За председател на КНА 
единодушно бе избран д-р 
Георги Габровски (СРК на 

БЗС).
Комисия по регистраци-

ята и членството е също с 
нов председател, д-р К. Да-
ков (РК на БЗС-Пловдив). 
За нея се съревноваваха д-р 
Иван Терзиев (РК на БЗС-
Благоевград), бивш член на 
комисията и д-р К. Даков, 
бивш председател на Кон-
тролната комисия.

Комисия по квалифика-
ция и акредитация ще бъде 
с председател доц. Деян 
Нейчев от ФДМ-Пловдив.

За председател на Ко-
мисия по комуникация бе 
избрана доц. Елка Радев 
от ФДМ-София. През от-
четния период тя бе пред-
седател на Редакционната 
колегия на вестник “Дента-
Медика“.

Комисия по денталните 
и потребителските проду-
кти ще бъде с председател 
д-р Тодор Кукуванов (СРК 
на БЗС).

За председател на Кон-

тролната комисия на БЗС 
бе избрана доц. Силвия 
Димитрова (РК на БЗС-
Пловдив).

За новата Контролна ко-
мисия на БЗС имаше 12 же-
лаещи за 8 места. 

За членове бяха избрани: 
д-р Светослав Гечев (СРК 
на БЗС), д-р Камен Герма-
нов (РК на БЗС-Пловдив), 
д-р Георги Димов (СРК на 
БЗС), д-р Емил Давчев (РК 
на БЗС-Добрич), доайенът 
д-р Йордан Хаджигаев (РК 
на БЗС-Пловдив), д-р Елка 
Баева (РК на БЗС-Шумен), 
д-р Виолета Михова (РК 
на БЗС-Бургас) и д-р Дон-
ка Станчева-Забуртова. 
Д-р Станчева си направи 
отвод в залата, създавай-
ки прецедент и пожела на 
нейно място да участва в 
работата на комисията по-
млад колега. Така член на 
КК стана д-р Светослав 
Николов (РК на БЗС-Кюс-
тендил), който беше със 
следваш резултат от гласу-
ването.

За председател на КПЕ 
бе избрана доц. Нина Му-
сорлиева от ФДМ-Плов-
див.

ДЕЛЕГАТИТЕ 
ИЗБРАХА 8 ЧЛЕНОВЕ 

НА КРД 

Конгресът избра и чле-
нове на Съвета на фонда 
за подпомагане.

Във Висшия медицин-
ски съвет към МЗ ще 

участват: д-р Н. Шарков, 
д-р В. Павлов и д-р Г. Га-
бровски.

Изключителна ефектив-
ност на работата, въпреки 
трудното начало с електрон-
ната система за гласуване 
показаха излъчените делега-
ти от 28-те районни колегии 
на БЗС.

Конгресът показа добро-
намереност, мъдрост в ре-
шенията и завидна конгрес-
на култура.

Радостно е, че в залата 
имаше много млади лица, 
като някои от колегиите из-
лъчиха и млади лекари по 
дентална медицина за свои 
председатели. Сред тях са 
Враца, Кюстендил, Смолян, 
Русе, Ямбол и др.

Да пожелаем успешна и 
ползотворна работа на из-
браните в ръководството на 
БЗС в тези смутни и непред-
сказуеми времена. 

ДМ

Д-р Камен Германов

Д-р Николай Шарков изнася отчетния доклад
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Толерантни ли сме бълга-
рите към хора от други 
националности? Това е 
въпросът, който мнозина 

си задават, особено след бежан-
ския поток към България, след-
ствие на войната в Украйна.

Колкото и сложна да е историята 
на Балканите, колкото и историче-
ски превратности да сме преживе-
ли, мисля че отговорът е - да.

Етнически грък, роден в Герма-
ния, завършил дентална медицина 
в Солун, Гърция, работил година 
като зъболекар в Германия и годи-
ни в Гърция, понастоящем практи-
куващ в гр. Плевен. Това е д-р Те-
одорос Никас, делегат на конгреса 
на БЗС.

Той говори български със сим-
патичния и познат гръцки акцент. 
Има изградена практика в гр. Пле-
вен. Работи заедно със съпругата 
си, българка, която му асистира в 
практиката. Има 25 годишен опит 
в полето на денталната медицина.

Сред първите му думи са тези 
на благодарност към колегите му 
от Плевен, които са го избрали за 
член на Управителния съвет на РК 
на БЗС-Плевен. Подчертава, че е 
важно хора с авторитет да ръково-
дят БЗС и се радва, че председате-
лят на съсловната организация е с 
доказан авторитет в чужбина, кое-
то никак не е малко.

Питам го как са го приели в са-
мото начало в Плевен. В началото 
малко трудно, признава, но посте-
пенно нещата се регулирали. 

Подчертава, че навсякъде в Ев-
ропа проверката на документите 
е много сериозна за желаещите да 

практикуват дентална медицина.
„В Гърция има признати само 

две отделни специалности, спо-
деля д-р Никас - ортодонтия и 
лицево-челюстна хирургия. Въ-
преки това, интересите ми бяха 
насочени към ортопедията и се 
специализирах в тази област, като 
после продължих с орална хи-
рургия и имплантология. Имам и 
немско удостоверение за работа 
като дентален медик. В Гърция 
започнах да работя в частен каби-
нет от 1999г. След като 15 години 
работих в Гърция, дойде кризата и 
данъчното бреме стана непосилно. 
Не само за зъболекарите, но и за 
другите свободни професии – ле-

кари, адвокати, архитекти.
Съпругата ми е българка и ре-

шихме да се преместим в Бълга-
рия. Ние работихме заедно още от 
Гърция.

Организацията на денталната 
помощ и практика в двете страни 
е различна. В Гърция само опре-
делени  административни групи 
работещи имат  платени нива на 
дентална помощ. Всички плащат 
лично на зъболекаря.

В Гърция, за да отвориш ден-
тален кабинет, например, задъл-
жително трябва да имаш рентген. 
Иначе денталната медицина и 
нуждите на хората са едни и същи. 
Нивата на дентална хигиена са 

почти едни и същи.
Българите са много толерантни 

и в началото аз дори не говорех 
добре езика. Беше трудно. Обичам 
да общувам с хората и постоянно 
чета и обогатявам познанията си 
по български.

В България ме привлича спо-
койният живот. Аз съм дете на 
големите градове. Роден съм в 
Нюрнберг, после учих и работих 
в Солун и в Атина. Град Плевен 
може да ми даде това качество на 
живот, което търся.

За мен е голяма чест, че ми пред-

ложиха да стана след време член 
на Управителния съвет на колегия-
та. Нямаше как да откажа, разбира 
се. Много добре се разбираме с ко-
легите, което е много важно.

В Гърция бях за 8 години член 
на Управителния съвет на дентал-
ната асоциация и бях касиер в моя 
регион и бих желал да споделя 
своя опит с колегите тук.

Смятам, че организацията на 
конгреса в Пампорово е страхотна 
и авторитетът на колегите, които 
управляват съюза е много висок“.

Записа: Емилия Караянева

ЩРИХ

ОТ ГЕРМАНИЯ, ПРЕЗ ГЪРЦИЯ ДО ПЛЕВЕН
Д-р Теодорос Никас, член на УС на РК на БЗС-Плевен

Д-р Теодорос Никас, член на УС на РК на БЗС-Плевен

Делегатите на РК на БЗС-Плевен
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6ти  ОКТОМВРИ  2022
HALL A  HALL B LIVE DEMO

СЕСИЯ АКАДЕМИЯ  AIO 
 „Консервативно зъболечение и ендодонтия“

09.30- 10.15ч
 „Критични фактори за професионален успех“ 
Д-р Андреа Ричи, Италия 

10.30- 11.15ч 
„Дистални директни възстановявания“ 
Д-р Федерико Черони, Италия

11.30- 12.15ч 
„Директни фронтални възстановявания: от клас IV до тотална 
реставрация на усмивката” 
Д-р Алесандро Пецана, Италия

12.15- 13.00ч 
„Модерна ендодонтия: стратегии и технологии за коренова ретенция“ 
Д-р Франческо Яконо, Италия 

“Oral design“
9.15- 10.00ч 
„Внимателен анализ за успешно лечение с индиректни 
възстановявания.“ 
Проф. Марио Семенца, Италия

10.00- 10.45ч 
„Техника и естетика: предизвикателства и цели на дигиталния и аналогов
 протокол” 
Хавиер Перез, зъботехник, Испания

10.45-  11.30ч 
„Дигитално: от естетика до функция“ 
Кристиан Петри, зъботехник Румъния

11.30- 12.15ч 
„Как да интегрираме аналоговия опит в съвременните дигитални
 възможности?” 
Джузепе Дзупарди, зъботехник, Италия

12.15- 13.00ч
„Предсказуеми резултати в естетичната зона: избор на материал и техники“
Д-р Винченцо Музела, Италия

10.00- 12.00ч
„Мекотъканна Регенерация“ 
Доц. Камен Коцилков, България

     ОБЕДНА ПОЧИВКА

„Пародонтология, Имплантология и Орална хирургия“
14.00- 14.45ч 
„Връзката между възстановителната стоматология и пародонталната пластич-
на хирургия“ 
Д-р Давиде Гуглиелми, Италия

15.00- 15.45ч 
„Мениджмънт на меките тъкани около импланти“
Д-р Лука Тосели, Италия

16.00- 16.45ч
„Диагноза и мениджмънт на рентгенографски лезии на челюстите” 
Д-р Томасо Гедини, Италия

17.00- 17.45ч 
„Ролята на дигиталното планиране при водена тотална рехабилитация“ 
Д-р Федерико Ривара, Италия

14.00- 15.00ч 
„Решения за ендодонтско лечение“ 
Проф. Луиджи Дженерали, Италия

15.00- 16.00ч 
Д-р Богдан Молдовеану, Румъния

14.00- 15.30ч 
Дигитални отпечтъци: съвети и трикове
16.00- 18.00ч
 „Дигитален работен протокол“
 Мануел Фрике, Германия

7ми  ОКТОМВРИ  2022
HALL A HALL B LIVE DEMO

СЕСИЯ:  „НАЙ-ДОБРОТО ОТ ИТАЛИЯ“
09.00- 10.00ч 
„Множествена гингивална  рецесия- значението на фенотипа при лечението“ 
Проф. Масимо Де Санктис, Италия

10.00- 10.45ч 
„Естетика в имплантологията: биологична перспектива“ 
Д-р Алберто Фонсар, Италия

11.00- 11.45ч 
„Естествен вид: предизвикателството при имедиатно имплантиране”  
Д-р Марко Редемани, Италия

12.00- 13.00ч 
„ДИГИТАЛНИТЕ рецепти на Styleitaliano за определяне на цвета за идеални 
композитни и керамични възстановявания” част I,
 Проф. Анджело Путиняно, Италия

СЕСИЯ: „ОРТОДОНТИЯ"
09.00- 10.00ч 
„Екстракция на зъби- съвременен метод на лечение ли е в ортодонтията?“
Д-р Рафи Романо, Израел

09.00- 11.00ч 
„Рехабилитация с импланти: как да намерим най- 
доброто решение"
 Д-р Наби Надер, Ливан

16.00- 18.00ч 
„Вертикална зъбна препарация“ 
Доц. Димитър Филчев, България

     ОБЕДНА ПОЧИВКА

14.00- 14.45ч
„ДИГИТАЛНИТЕ рецепти на Style Italiano за определяне на цвета за идеални 
композитни и керамични възстановявания” част II
Д-р Джорди Манаута, Италия
СЕСИЯ: „ НАЙ-ДОБРОТО ОТ БРАЗИЛИЯ“
15.00- 16.00ч 
„Адхезивни керамични възстановявания: критични стъпки за клинична дълго-
трайност“ 
Д-р Освалдо Скопин Андраде, Бразилия

16.00- 17.00ч 
„Рехабилитация на износено съзъбие: Концепцията „2 и 2“ за постигане на 
естетика и функция“ 
Проф. Рафаел Декурсио, Бразилия

 14.00- 18.00ч
 „Съвременна оклузия за ежедневната клинична практика“ 
Д-р Селар Франсис, България 

„Оклузия за клиничната практика в дигитални времена“ 
Д-р Иън Бъкъл, Великобритания

14.00- 15.30ч 
„Ендодонтски стратегии за успех“

16.00- 18.00ч 
„Възстановявания след ендодонтско лечение: 
ключът за дълготрайност“ 

8ми  ОКТОМВРИ  2022
HALL A HALL B LIVE DEMO

FRADEANI EDUCATION
09.00- 10.00ч 
„Оптимизиране на естетиката във фронталния участък: индиректен подход”
Д-р Роберто Турини, Италия

10.00- 11.00ч 
„Оптимизиране на естетиката във фронталния участък: директен подход” 
Д-р Даниеле Дженсини, Италия

11.00-12.00ч 
„Дефекти на емайла: диагноза и лечение” 
Д-р Федерико Емилиани, Италия

12.00- 13.00ч 
„Ендодонтска микрохирургия“
Д-р Франческо Пирас, Италия

20 ГОДИНИ СПОДЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 

09.00- 9.30ч 
„Отворената оклузия - кога, как и дали? Профилактика, лечение и стабилност" 
Д-р Яна Пападопулу, България

09.30- 10.00ч 
„Успехът на моя провал и Провалът на моя Успех“
 Д-р Цветелина Дучева, България

10.00- 10.30ч 
„Реконструктивна лицева хирургия 2022 - в и отвъд БГ”
Доц. Николай Янев, България

10.30- 11.00ч 
Доц. Тодор Узунов, България

11.00- 11.30ч 
Д-р Рая Грозданова, България

11.30- 12.00ч 
„Гранични ендодонтски решения“ 
Д-р Петя Иванова, България

12.00- 12.30ч 
„Неоткрити и незапълнени канали - все още ли са проблем в ежедневната
  дентална практика?” 
Доц. Мирела Маринова- Такорова, България

ЛИЦЕВА ЕСТЕТИКА

     ОБЕДНА ПОЧИВКА

Сесия: Естетика & Протетика
14.00- 14.45ч 
„Алайнери и адхезивни техники:  протоколи за минимално инвазивно 
лечение “
 Д-р Томасо Вайнщайн, Италия

15.00- 15.45ч 
„Мултидисциплинарен подход при фронтални индиректни възстановявания“ 
Д-р Джакомо Армани, Италия

16.00- 16.45ч 
„Актуалното при тотални адхезивни възстановявания” 
Д-р Джакомо Далари, Италия

4- ТИ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО 
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
14.00- 14.45ч 
„Субгингивалното инструментиране - важен фактор за контрол на прогресията 
на пародонтита“ 
Д-р Величка Досева, България

14.45- 15.30ч 
„Важни детайли за по-добри резултати при лечение на гингивални рецесии“ 
Д-р Христо Димитров, България

15.30- 16.15ч 
Д-р Михаил Танев, България

16.15- 17.00ч 
„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    450 лв*
                                                                                                                                                     

02.07- 30.09.2022  480 лв*
до 15.06.2022                    
16.06. - 30.09. 2022       
01.09 - 05.10. 2022          
НА МЯСТО                               

ЗА
РЕГИСТРАЦИЯ: 

ВСИЧКИ КЛИНИЧНИ 
ДЕМОНСТРАЦИИ 
СА ВКЛЮЧЕНИ 
В ОСНОВНАТА

ТАКСА!

КОНГРЕСНА ТАКСА
ДО 01.07.2022 

 

02.07- 30.09.2022
450* лв

480* лв

РЕГИСТРИРАЙ
СЕ СЕГА!

ОЧАКВАЙТЕ

ПРОГРАМАТА С

ПРАКТИЧЕСКИ

КУРСОВЕ

 60* лв
90* лв

120* лв
140* лв

За студенти: 

*Всички цени са с включено ДДС
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Щастливи сме 
да Ви съоб-
щим, че на 14-
ти и 15-ти май 

2022г., в Първа аудитория 
на Факултет по дентална 
медицина към Медицински 
университет- София, ДСА- 
София проведе своя Първи 
студентски конгрес!

На събитието присъст-
ваха над 200 студенти от 
всички курсове, препода-
ватели и официални гости. 
Сред участниците имаше и 
студенти от ФДМ към МУ-
Пловдив. Организатори на 
конгреса бяха студенти - 
членове на асоциацията, а 
лектори на събитието бяха 
преподаватели от всяка ка-
тедра на факултета. Лек-
ционната програма обхвана 
всички основни направле-
ния в денталната медицина. 

Съботният ден на конгре-
са започна с тържествено от-
криване, по време на което 
речи изнесоха Йоан Стоев 
– председател на ДСА – Со-
фия, проф. Божидар Йорда-
нов – декан на ФДМ- София, 
доц. Елица Деливерска – за-
местник-ректор по "СДО 
и УБК" (която поднесе по-
здравителен адрес от името 
на акад. Лъчезар Трайков – 

ректор на МУ- София), доц. 
Елка Радева – председател 
на ОС на ФДМ, д-р Николай 
Шарков – председател на 
БЗС. Асоциацията получи и 
поздравителен адрес от СРК 
на БЗС.

Първата лекция за деня 
бе на доц. Владимир Петру-
нов за „Приложението на 
CAD/CAM в ортодонтията“. 
Последва темата „Регенера-
тивна пародонтална тера-
пия- съвременни аспекти“, 
която представи доц. Камен 
Коцилков. Диференциална-
та диагностика на периапи-
калните лезии бе разгледана 
подробно от проф. Павел 
Станимиров, а финала на 
лекционния ден постави-
ха доц. Евгений Алексиев 
и д-р Димитър Костурков, 
обсъждайки съвместните си 
клинични случаи и екипната 

работа в микроендодонтска-
та хирургия. В края на про-
грамата за деня се проведе 
отборна блиц надпревара. 
Въпросите бяха излъчвани 
чрез мултимедията на ек-
рана в аудиторията, а отбо-
рите даваха отговорите си 
чрез мобилни устройства. 
От значение за класирането 
водещи бяха бързината и 
броя дадени верни отгово-

ри. Победителите получи-
ха възможността да вземат 
участие в практическия 
курс  „Машинна обработка 
на кореновите канали“ с д-р 
Костурков.

Неделният ден от конгре-
са стартира с проф. Наталия 
Гатева и "Моларно инци-
зивна хипоминерализация 
- клинично предизвикател-
ство". След нея мястото 
зад катедрата зае д-р Росен 

Борисов, който запозна ау-
диторията с "CBCT в ди-
гиталната стоматология". 
Доц. Бойко Бонев представи 
лекция на тема "Основни 
комуникационни подходи за 
една по-успешна дентална 
практика". 

В средата на конгресния 
ден се проведе състезание за 
най-добро композитно въз-
становяване. Участие взеха 
студенти от 4, 5 и 6 курс, 
премервайки сили в умени-
ята си за естетична работа с 
композити. Оценяването се 
проведе анонимно от жури 
в състав: проф. Радосвета 
Василева,  доц. Ангела Гу-
сийска и доц. Севда Янчева. 
Първото място спечели сту-
дентката от 6 курс Светоза-
ра Крайчева, на второ място 
се класира Инеса Пенова - 5 
курс, а бронзово отличие 
спечели Владислав Иванов 
от 4 курс. 

След състезанието доц. 
Тодор Узунов представи 
лекция за "Безметални въз-
становявания" и видеоде-
монстрация за "Occlusense", 
а за финал проф. Божидар 
Йорданов и доц. Елица Де-
ливерска направиха демон-
страция с поставянето на 
импланти на пациент в Им-
плантологичния център на 

факултета. Операцията се 
излъчваше на живо в първа 
аудитория.

Конгресът завърши със 
закриваща церемония, на 
която бяха наградени побе-

дителите. Организационни-
ят екип благодари на всич-
ки преподаватели, колеги и 
приятели, които отделиха 
от времето си и бяха част от 
събитието!                     ДСА

ПЪРВИ КОНГРЕС НА ДЕНТАЛНА 
СТУДЕНТСКА АСОЦИАЦИЯ – СОФИЯ

КАЛЕЙДОСКОП
РЕВОЛЮЦИЯ В 

ДИАГНОСТИКАТА 
НА ОРАЛНИ ТУМОРИ 

Седем от десет случаи на орал-
ни тумори започват с първона-
чална проява като червени петна 
в устата. Тези петна се наричат 
премалигнени лезии. Те невинаги 
водят до формирането на тумор, 
само 1 на 10 от тях претърпяват 
тази нежелана промяна.

 До момента не съществуваше 
оптимален метод, чрез който може 
да се определи кои лезии в устната 
кухина ще се превърнат в злока-
чествени образувания.

Поради тази причина изследова-
тели от Лондонския университет 
Queen Mary разработват първия в 
света PCR тест за тумори на уст-
ната кухина.

Предходно наличната система за 
оценяване се основава на работата 
на висококвалифицирани консул-
танти - орални патолози, които 
използват микроскоп за оценка на 
получени тъканни проби.

Въпреки това, тя невинаги успя-
ва да предскаже или улови лезиите, 

които ще или вече са малигнизира-
ли. Това се случва, защото ранните 
промени обикновено настъпват на 
генетично и химично ниво, което 
не може бъде уловено от такъв вид 
изследване с микроскоп.

Новоразработеният тест е бърз, 
точен и лесно приложим. Той е 
наречен от своя изобретател д-р 
Муй-Тек Те - Система за количест-
вена диагностика на злокачестве-
ни заболявания (qMIDS).

Неговата точност е доказана с 
помощта на пациенти от Китай, 
Индия и Обединеното кралство.

За извършването на това изслед-
ване е необходимо единствено 
наличието на PCR машина, като 
тези, използвани при диагностика 
на COVID-19, както и технически 
грамотно лице, което да извърши 
изследването.

Методът на тестване е до голяма 
степен автоматизиран. В резултат 
на което се изключва нуждата от 
много тесни специалисти, които 
невинаги са налични. Освен това 
се премахва и нуждата от извърш-
ването на инвазивни биопсии.

Необходимата проба се взима от 
подозрителната област в устата на 

пациента, като след нейното дос-
тигане до изследващия, тестът от-
нема само 90 минути.

 Без да се знае категорично дали 
лезията е туморна, премалигнени-
те пациентите трябва да се пре-
глеждат редовно за дълъг период 
от време, дори ако рискът при тях 
е нисък. Това води до появата на 
сериозно напрежение и притесне-
ние сред тези хора.

От друга страна е възможно и 
отлагането на различните изслед-
вания от пациентите, за които се 
предполага, че са с по-нисък риск. 
В тези случаи, при развитие на 
малигнен процес и ненавремен-
ната му диагностика, е възможно 
резултатите от лечението да не са 
добри.

Точността на qMIDS ще доведе 
до по-ниска хоспитализация на 
пациенти с по-малък риск, както и 
ще намали броя на неправилно по-
ставени диагнози и ненавременно 
направени такива.

 Освен това високорисковите па-
циенти ще могат да бъдат разкри-
ти успешно, в прериод, по време 
на който лечението би било най-
ефективно.

Във Великобритания се срещат 
около 8300 случаи на орални ту-
мори годишно. 

Революционно откритие е пред-
ставено в интернационалното сп. 
Cancers.

РАКЪТ НА УСТАТА 
Е ДВА ПЪТИ ПО-

ЧЕСТ ПРИ МЪЖЕТЕ, 
ОТКОЛКОТО ПРИ 

ЖЕНИТЕ

Случаите на рак в устата в 
Обединеното кралство са се 
увеличили повече от два пъти 
в рамките на последното поко-
ление. Както пациентите така и 
зъболекарите подценяват иден-
тифицирането на ранните пре-
дупредителни признаци и симп-
томи.

През 2018-та година повече 
от 8 300 британски възрастни са 
развили рак на устната кухина. 
Това е увеличение от около 135% 
в сравнение с преди 20 години и 
най-високото ниво от началото на 
статистиката. 

Въпреки това, новите данни, 
публикувани от Фондацията за 
орално здраве, показват, че три-
ма от четирима (75%) не знаят за 
симптомите на рак на устата. 

Един от потенциалните призна-
ци са язви в устата, които не се 
лекуват в рамките на три седмици, 
червени или бели петна в устата 
и необичайни бучки или отоци в 
устата или главата и шията. Устой-
чивият дрезгав глас може също да 
бъде потенциален признак на рак 
на устата. 

Групите, които са по-застраше-
ни от рак на устата са: пушачите 
(60%) и 89% от тези, които пият 
повече от 20 единици алкохол сед-
мично. Ракът на устата е два пъти 
по-чест при мъжете, отколкото 
при жените, докато почти поло-
вината (42%) от всички случаи са 
диагностицирани при над 65-го-
дишна възраст. 

Ракът на устата е силно свързан 
с тютюнопушенето и алкохола, 
а комбинация от двете може да 
увеличи риска с над 30 пъти. Чо-
вешкият папилома вирус (HPV), 
предаван чрез орален секс, е друга 
силна причина. 
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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.   

07.10.2022 год. 

14.00 – 16.30 ч.

16.30 - 17.00

17.00 - 18.30

08.10.2022 год.

8.00 – 9.00ч.

Настаняване и регистрация

Откриване на НФДМ – Гранд  хотел  Банск

„Цервикална и вътрешна коренова резорбция 
- диагностика и възможности на съвременните 
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. Показания 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

гр. Банско – 07-09.10.2022 г.
Условия за участие в НФДМ гр.Банско  07-09.X.2022 год.

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
Първо се регистрирате, след това плащате. При банков превод задължително трябва да се 
съдържат имената на подателя и ЛПК и номера на регистрацията, 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

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 часа.
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

БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
РК НА БЗС БЛАГОЕВГРАД

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
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Няколко пъти сядам на 
компютъра, но писането 
не върви.

Единственото, което 
се върти в главата ми, е понятието 
„война“. Малката ни група пътува 
по време на войната в Украйна. 
Видя опустошената от граждан-
ската война Сирия и още не съвзел 
се - Ливан, 30 години след подоб-
на гражданска война. Виждайки 
и преживявайки глухите руини, 
въпросите се блъскаха един през 
друг: 1. Необходимо ли е държави 
и народи да използват убийството 
за постигане на политически цели? 
2. Редно ли е религиите да използ-
ват убийството в името на теологи-
ите си? 3.Защо обществата ползват 
убийството срещу тези, които на-
рушават правилата за поведение? 
Излиза, че убийството е политиче-
ско лекарство, средство за духовно 
убеждение и начин за решаване на 
обществени проблеми. Смешно! 
Държавата иска да накара хората 
да повярват, че убийството за по-
литическа цел е приемливо, за да 
може тя самата да съществува като 
силова структура. Религиите също 
искат да им се повярва, че убий-
ството в името на разпространение 
и запазване на знанието за тяхната 
истина е допустимо. Иначе не биха 
могли да съществуват като силова 
структура. 

За обществото е същото. Убий-
ството се оправдава. Получава кре-
дит на доверие, за да съществува 
като силова структура. С решени-
ята си държави, религии, народи, 
общества, сътворяват автопортре-
тите си.

ЗА КАКВА 
СВЕЩЕНОСТ 

ГОВОРИМ?

Отидох да видя Палмира в Си-
рия и Баалбек в Ливан, а видях 
грозното лице на разрушенията 
от войната. Уж били свети земи! 
За каква свещеност говорим? Две-
те велики сили продават оръжие 
на официалната власт и бунтов-
ническите групи в продължение 
на 10 години. Те ,,умниците“ се 
избили взаимно. Сигурна съм, че 
има обикновени хора, които не са 
знаели кой срещу кого стреля. То 
фракции християни: православни, 
католици, маронити…, то фракции 
мюсюлмани: шиити, сунити, алау-
ити…, едни междинни: друзи. Ко-
гато не можеш да обединиш един 
народ, поне му спести войната, не 
го въвличай в собствената си игра.

И така от 23 милиона преди 
2011г. до 16 милиона в днешно 
време, разбита икономика, разру-
шени градове и села, поломена ар-
хеология, изпепелени човешки жи-
воти. Какво от това, че в миналото 
районът се наричал Велика Сирия. 
Видях само велики руини. Вместо 
Велика Сирия през 1920 г., се съз-
дават Сирия, Йордания, Арабия и 
Ирак. През 1946 г. се освобожда-
ват от френския мандат. През 1967 
г. Израел им окупира голанските 
възвишения. С Турция имат спор 
за провинция Хатай.

БАШАР АСАД Е 
ЛЕКАР 

ОФТАЛМОЛОГ 

От 2000 г., президент е колегата 
офталмолог Башар Асад. Лекар и 
политика, но това е животът! Си-
ловите му действия срещу Араб-

ската пролет, непредставянето в 
политическата власт на всички 
съществуващи фракции, водят до 
гражданска война. По-точно: ав-
торитаризъм, властови модел без 
баланс, окупиран от малцинствена 
общност /алауити/ и яки търкания 
между различните групи. 

Основни привърженици на Ба-
шар Асад са Русия и Иран. Русия 
с военни бази в Сирия преди вой-
ната, подкрепи Асад през 2015 г. с 
въздушна кампания и обърна вой-
ната в полза на правителството. 
Иран е похарчил милиони долари 
за обучение на шиитски милицио-
нери и ,,Хизбула“. 

Глобалната коалиция ръководе-
на от САЩ нанася въздушни уда-
ри и разполага специални части в 
североизточната част на страната, 
контролирана преди това от Ис-
лямска държава. 

Турция зорко следи северните 
зони с кюрдско население. Са-
удитска Арабия, която е срещу 
иранското влияние, в началото на 
войната финансира бунтовници-
те. Така постъпи и Катар. Израел, 
ненавиждайки военните доставки 
за Хизбула от Иран, все по- чес-
то напомня за себе си с въздушни 
удари. По улиците на Ливан, която 
през лятото ще има президентски 
избори, висят жълти знамена с гер-
ба на Хизбула /гербът изобразява 
оръжие, разбира се/. Ливанския 
президент е християнин и първа 
дружка с Хизбула, които обещават 
защита от Израел.

ВЕЧНАТА ВРЪЗКА 
МЕЖДУ ЕГИПЕТ И 

МЕСОПОТАМИЯ

Иди разбери кой, кой е в златна-
та земя на източния край на Среди-

земно море и вечната връзка меж-
ду Египет и Месопотамия!

Вече сме по улиците на Дамаск. 
Денят е 14.04.22 г. Столицата на 
Сирия е най-старата обитавана 
столица на света. Името на града е 
арамейско и означава изобилства-
що с вода място. Водата слиза от 
планината Касюн, която е между 
Сирия и Ливан. Датата на основа-
ване е далеч назад в хилядолетия-
та. Средновековният арабски исто-
рик Асакир споменава, че първата 
стена, издигната след всемирния 
потоп, е Дамаската стена. Първите 
сведения са от 15в. пр.н.е., когато 
градът е под властта на египетски-
те фараони. Римляните го наричат 
,,Окото на Изтока“. Старата част на 
града е съхранила римски построй-
ки, храмове от Средновековието и 
кръстоносни походи, мюсюлман-
ски паметници от различни епохи. 
Разделен е на 4 квартала: христи-
янски, мюсюлмански, еврейски и 
Ши. Мисля, че живеят в хармония. 
В по-малките населени места ра-
дикалните изцепки водят до смут и 
напрежение. Днес Дамаск е типи-
чен арабски мюсюлмански град с 
всички характерни за изтока черти: 
неугледни за европееца порутени 
сгради, минарета, шумни пазари, 
спокойни и любопитни минувачи.

Впечатляваща е джамията на 
Омаядите. Някъде далеч в же-
лязната епоха арамейците строят 
храм на Бога на гръмотевиците 
и дъжда. Когато през 64г. пр.н.е. 
дошли римляните, припознали в 
арамейския Бог своя собствен на 
гръмотевиците – Юпитер. Станал 
гръко-римски храм на Юпитер. По 
времето на преследване на езични-
ците Теодосий първи преобразил 
храма в църква, посветена на Йоан 
Кръстител. След превземането на 
Дамаск от мюсюлманите църква-

та се превръща в джамия. Тя носи 
следите на езичници и монотеисти, 
съхранява главата на Йоан Кръсти-
тел или пророк Яхя, смятан за про-
рок както от християни, така и от 

мюсюлмани. В джамията на Омая-
дите не усетих следите от войната.

Настъпи вечерта. По улиците се 
носеше миризма на тамян и мир. 
Уличното шествие заформяше 
пътя на католическия Великден.

Първата ни вечер беше в краси-
вия вътрешен двор на Beit Zaman 
Hotel. Не беше пострадал от вой-
ната. Явно имаше възможности, 
защото със спирането на тока вед-
нага заработваха генераторите. 
Имаше и местни посетители.

УМOРЕНИ ОТ 
ВОЙНАТА И 

ЕПИДЕМИЯТА

Гидът ни Антоан беше много 
умoрен от войната и Ковида. Не 
можех да определя възрастта му. 
Дали е на 60, дали е на 70 г.… го-
вореше 4 езика. Гордееше се, че 
е френски възпитаник. Кейт и аз 
винаги носим подаръци от Бълга-
рия за водачите ни. Носех пълна 
серия на българска роза. Усмихнах 
се широко, поднесох ароматната 
кутия и казах, че жена му ще бъде 
доволна. Отряза ме сурово, като 
каза, че не е женен. Не знаех дали 
да се извинявам, или не. Отбеляза, 
че шофьорът е женен и насочих 
подаръка към него. До края на пъ-
туването момчето ме обгрижваше 
стабилно. В поведението на гида 
останаха нерешени загадки, които 
щях да разкрия скоро.

Започваме 15.04. с вкусна араб-
ска закуска: топъл тънък хляб, 

заатар, зехтин, хумус, тажин, мас-
лини… В уречения час за тръгване 
сме във вътрешния двор и чакаме 
Борето. Никога не е закъснявал. 
След 10 минути чакане, вече из-
нервени, петимата тръгваме към 
минибуса. Пред него още по-из-
нервен ни чака Борис. Двустранен 
смях и всеки по местата. Посоката 
е Босра. Последните квартали на 
столицата могат да помрачат на-
строението. Зеещите дупки по сте-
ните, обезлюдените полусрутени 
сгради и запазения тук-там живот 
в полуразрушеното дава крехки 
надежди… Ще бъде бавно и мъчи-
телно. Големите срутени сгради в 
по-централни части някак са спи-
рали сухоземните атаки, но всичко, 
което е в открити райони, е отнесе-
но от огъня на войната.

Антоан говореше за беднотията 
в момента. Един професор полу-
чава 7000 сирийски паунда, а те 
са равни само на няколко долара. 
Тежка е кризата за бензин, газ, 
олио… Пшеницата до сега е идва-
ла от Украйна. Ами сега? Имат ме-
сечен лимит за определено коли-

чество бензин на държавна цена. 
Имат електронни карти за гориво. 
Всеки месец получават на телефо-
на съобщение за ден, час и място 
на пункт за зареждане. Един литър 
е малко под 2 долара.

С очите си видях огромните 
опашки, които се заформят още в 
4 часа сутринта. Които иска пове-
че гориво, отива на черния пазар с 
черна цена.

НАЙ-РИМСКИЯТ 
ГРАД В СИРИЯ

Наближаваме Босра, най-рим-
ският град в Сирия. Известен е 
най-вече с отлично запазения рим-
ски античен театър, който е част 
от световното културно наслед-
ство на ЮНЕСКО. Първи сведе-
ния от 1400г. пр. н.е. в египетски 
йероглифи. През 106г. е завладян 
от римляните. Театърът на Босра 
се нарежда сред най-известните 
и добре запазени в света: Колизе-
умът на Веспасиан, Аспендос в 
днешна Турция на Марк Аврелий 
с майстор строител Ксенон, Пула в 
Хърватия. 

Двойната стена около амфитеа-
търа, отлично запазените подзем-
ни проходи с просторно оформени 
сводове, дълго време запазената 
покривна конструкция, директно 
го изстрелва на челно място в мо-
ята лична класация. Черния стро-
ителен базалт придава мистична 
нотка на Босра. Преди войната 
отличната акустика е предоставяла 

СИРИЯ И ЛИВАН – 
ЛИЦЕТО НА ВОЙНАТА

,,Когато трябва да достигнеш предела на това, 
което трябва да знаеш, ще бъдеш в началото на онова, което трябва да чувстваш“.

Халил Джубран

Bosra. Този амфитеатър е един от най запазените в света. Имал е по-
кривна конструкция и защитни двойни стени.

Град Хама. Огромни водни колела-норий. Днес все още работят, ма-
кар да са на 700г. Изпомпват вода за акведуктите .

Идеално обработени финикийски саркофази. Мраморът е от Египет.



БРОЙ 6, ЮНИ 2022 9И З В Ъ Н  К А Б И Н Е Т А
възможност за срещи на музикан-
ти и творци от цял свят. Като втори 
по големина след Дамаск градът 
е имал всички възможности на 
лукса: термални бани, вили, коло-
нади…По базалтовите колонади е 
стреляно, но слава Богу са все още 
изправени, тук ,там с някоя рана. 

За първи път около амфитеатъра 
видях руски машини със знамена и 
знака Z. Не подлежи на коментар.

Доволни се връщаме в Дамаск. 
Днес е Разпети петък за католици-
те. Процесията по улиците беше 
внушителна. Много млади хора и 
това е надежда!

Вечерта отново сме в закътания 
двор на частното ни хотелче. Ан-
тоан ме гръмна с любовната си ис-
тория. Вече ви разказах за недора-
зумението с подаръка. Още тогава 
предположих, че някъде във Фран-
ция е останала голямата му сту-
дентска любов, по която е линял 
години наред… оказа се италиан-
ска. След като завършил във Фран-
ция, отишъл на работа в Италия. 
Негови са думите: бях млад, богат 
и влюбен! Животът ги разделя за 
30 години. Все пак нишката не се 
къса напълно. Преди 4 години уми-
ра нейния съпруг. Преди 2 години 
италианката пристига в Дамаск за 
един месец. Ковида ги събира за 
една година. Сега тя е в Рим, той в 
Дамаск. Чуват се три пъти седмич-
но. От сърце желая щастлив край, 
но животът и войната са нанесли 
поражения. Дано заедно лекуват 
раните си.

,,НЕВЕСТАТА НА 
ПУСТИНЯТА“

16.04.22г. Пътуваме през пусти-
нята за Палмира. Нямах късмета да 
видя древния град преди войната. 
Сега всичко пречупвам през при-
змата на военното бедствие. През 
10 минути сме на военни прове-
ровъчни пунктове и доказваме кои 
сме. Напредваме към археологиче-
ския символ на Сирия - Палмира. 
Много хилядолетия тук се скла-
дират влиянията на шумери, вави-
лонци, египтяни, асирийци, хети, 
перси, гърци, парси и римляни. 
Градът е наричан ,,Невестата на 
пустинята“, а по време на най-голе-
мия си разцвет ,,Съперник на Рим 
на Изток“. Според легендата гра-
дът е съграден от цар Соломон. За 
първи път се споменава върху гли-
нена плоча през второто хилядоле-
тие преди Христа. Оазисът, около 
който е градът, е главна спирка на 
керваните по пътя на коприната. 
С този град е свързано и името 
на царица Зенобия - велика жена 
владетелка установила Палмирска 
империя. През 269 г. тя разгромя-
ва римското управление в Египет 
и се обявява за царица и на Еги-
пет. Претендира, че произлиза от 
Клеопатра и Марк Антоний. Ядо-
саният римски император Авре-
лиан повежда римските войски и 
завладява царството и през 272 г. 
Зенобия е окована в златни вериги. 
Градът е частично разрушен. Пал-
мира приема християнството през 
4 век. След 600-та година идват 
мюсюлманите. Арабският започва 
да измества палмирския. Градът е 
имал елиптична форма с дължина 
2 км. и два пъти в ширина. Още 
преди пристигането на римляни-
те са били оформени културен 
и търговски центрове, свързани 
чрез голяма колонада с впечатля-
ващи височина и диаметър, която 
е основна атракция. Колоните са 
от мрамор, които е от Египет. До 
момента не е ясно как е доставен 
в Палмира. Как е транспортиран? 
Популярен строителен материал 
е и розовият варовик с кариера на 
12 км отдалеченост. Отново няма 
обяснение за преноса на огро-
мните блокове. Не ми се слушаше 
теорията за дървените колела и 
тегленето, също така и историята 
за чук, дупка, вклинено дърво и 
наливане с вода …Чакай да се пук-
не в идеална форма и линия? Дъл-
жината на улицата е километър, 
ширината 11м, колоните от двете 

страни са двуредови. В централ-
ната част е триумфалната арка, 
построена от базалт, гранит и мра-
мор. От двете страни с 10 метрови 
колони. Най често представянето 
на Палмира пред света е със сним-
ка от триумфалната арка. На ден 
по 2000 туристи преди войната 
са минавали под арката в удивле-
ние пред древното строителство. 
Днес бяхме само шестима и не мо-
жахме да минем под нея, защото 
след 2015 г. триумфалната арка я 
няма. ,,Идолопоклонническите“ 
артефакти и храмове на древния 
свят са подложени на унищоже-
ние от ИД. Директорът на архи-
тектурно-историческия комплекс 
Халед Ал Асаад е работил над 50 
г. като главен археолог в древния 
сирийски град. Археологът е дър-
жан в плен месец и разпитван от 
ИДИЛ за местонахождението на 
съкровищата от Палмира. Той е 
на почетните 82г. Категоричният 
отказ да сътрудничи предизвиква 
убийството му. Тялото е оставено 
една седмица да виси от колона на 
централния палмирски площад. 
Потресена съм! Каква достойна 
смърт! Надявам се мъдростта му, 
да му е помогнала в последния из-
бор в земния му живот!

Руски военни машини номери-
раха и товареха каменните блоко-
ве на триумфалната арка. Навярно 
и те ще идат при стелата с мест-
ния език, който е бил подобен на 
арамейски и гръцки. Стелата е 
наречена ,,тарифата на Палмира“- 
набор от тогавашни митнически 
правила. Намира се в Санкт Пе-
тербург.

Преди войната храмът на Баал, 
върховен Бог на Месопотамия, е 
бил най- добре запазеният храм в 
Палмира. Унищожен е от ДАЕШ. 
Колко абревиатури на врагове на 
световната култура изписах… Ед-
вам дишам от възмущение и без-
силие.

Амфитеатърът се беше отървал 
с разрушение на красивата арка 
на гърба на сцената. На излизане 
от театъра срещнахме куче, кози 
и младеж-козар. Той ни се зарад-
ва, ние също. Липсваше му 21 зъб. 
Как ли е станало? Направихме си 
снимка. Беше ми тежко. Вече не 
различавах кое е разрушено от 
войната, кое от времето. 

Оазисът с палмовата гора е бил 
подпален. В какво ли пък те са се 
провинили в тази пустош? Луксоз-
ните хотели около обекта са сри-
нати до основи. Съвременния град 
Палмира е бил с 50 000 жители, 
изхранващи се от туризъм. Всичко 
е руини. В момента има около 800 
жители, сред тях видях бременна 
жена, видях нещо подобно на ма-
газинче. Колко ли години им тряб-
ват, за да проходят? Видях спомен 
от това, което е било преди война-
та. Тогава Палмира се разглеждала 
2 дни с преспиване. Аз издържах 
половин ден. Времето не е успяло 
да разруши Палмира, но се нами-
ра същество, което да сложи екс-
плозив и да разрушава… Дали за 
пореден път губим човешкото в 
същността си? Войната в Сирия 
ми е било далечно понятие. Кога-
то я усетих в пълната е и сила и 

глупост си давам сметка, че всич-
ки сме били част от нея. Светът 
стана ли по-добро място за живот? 
Станахме почти съседи на нова 
война…

На Цветница се събудихме в 
гр. Хама. Известен е с трагично 
събитие от 1982 г. Сирийската ар-
мия бомбардира и превзема Хама, 
потушавайки ислямистко въс-
тание. Западът го определя като 
,,най-убийствения изолиран акт 
от арабското правителство срещу 
собствения му народ в съвремен-
ния Близък Изток.“ Общия брой 
на жертвите е 15 000 – 40 000. 
Най-интересното в града са 700 
-годишните водни колела, които 
са зареждали римските акведукти, 
строени над земята. Достигат 20 
м височина и продължават да из-
помпват вода. Във водния басейн 
на колелата – нории – се оглежда 
кокетна джамия строена 1172 г.

НАЙ-КРАСИВИЯТ 
СИРИЙСКИ ГРАД

Насочихме се на север към един 
от най-дълго населяваните селища 
в световен мащаб – Алепо. Вина-
ги съм чувала, че е най-красивият 
сирийски град. Хилядолетна исто-
рия; легендите го свързват с биб-
лейския патриарх Авраам; мост 

между Ориента и Запада; събирач 
на кервани от Индия, Персия, Да-
лечния Изток и Генуа, Марсилия, 
Венеция; третият по големина и 
важност в Османската империя 
след Константинопол и Кайро; 
крайна спирка на ,,Ориент екс-
прес“ с хотел Барон; редуциран с 
1,5 милиона жители по време на 
войната; атакуван с отровния газ 
зарин през 2012; бил най-краси-
вият, сега най-разбитият. За мен 
Алепо е апотеоз на военната раз-
руха. Навлизайки в покрайнините 
на града, Антоан мълчеше, а ние 
дори нямахме сили да снимаме. 
Това, което човек срещу човек 
може да направи, дали има грани-

ци? Руините не говореха. Мълча-
нието им беше убийствено. Зали-
чени животи, любови, надежди. 
Къде свършва човешкото и започ-
ва посегателството? Да посегнеш 
на най-висшия дар на природата 
и производните на неговия труд! 
Сред зеещите останки кротко па-
сяха малки групи овце. Защо жи-
вотните не се убиват едни други? 
При нас това висше завоевание ли 
е или дееволюция?! Алепо ме раз-
търси. Светът дали е добро място 
за живеене?

ПЪРВАТА 
ВОЙНА ЗА МАЗУТ - 

1750Г. ПР.Н.Е.

В мълчание влизаме в Нацио-
налния музей. Няма ток и вода. В 
тоалетните си светехме с телефо-
ните. Имаше кофи с вода. Прилич-
но и приветливо обслужване. Екс-
понатите са от Неолита, Шумер, 
Вавилон… Ще преразкажа следна-
та история: Първата война за мазут 
във времето което ние познаваме, 
се състои 1750г. пр.н.е. Вавилон-
ския цар Хамурапи /известен със 
законника на Хамурапи -правни 
текстове на акадски/ поискал от 
царя на град Мари, Зимрилим /в 
днешни сирийски земи/ бълбукащ 
мазут-дзифт за мазане на дъната 
на лодки и покриви. Дълги годи-

ни Зимрилим е бил поддръжник и 
съратник на Хамурапи при обеди-
нението на Месопотамия. Отказът 
на царя на Мари бил повод за зав-
ладяване и покоряване на земите 
му. Първата война за мазут е през 
1750г. пр.Н.е. и завършва с обе-
динението на Месопотамия под 
властта на Вавилон. Жалко за дво-
реца на Зимрилим с 300-те стаи, 
напълно ограбен. Е, дойде ли се до 
ресурсите, няма приятелство, има 
само врагове. След почти 4000 г. 
все едно и също. Явно войната е в 
човешкото ДНК.

Преди войната Алепо бил во-
дещ с текстилна, фармацевтична 
и консервна промишленост. Днес 

всичко е разбито и разграбено! На 
север имат газ, но е под контрола 
на САЩ и кюрдите. Заплатите са 
30 - 60 долара. От 12 км сук или 
световно известен пазар, няма оце-
ляла и педя! В центъра на града се 
издига стабилна добре сложена ци-
тадела, строена от Саладин, сина 
му и довършена от мамелюците. 
И тук е стреляно, но стабилният 
средновековен камък не е мръднал. 
По същия начин беше и в замъка 
,,Крак де Шавалие“, най-добре 
запазената крепост на кръстоно-
сците в Близкия Изток. Руините 
покрай пътя изморяват и изведнъж 
между крепостните стени със ста-
билен градеж се чувствахме защи-
тени и се радвахме колко малко 
поражения от оръжие има.

Вечерта се прибрахме в нашия 
хотел в Дамаск. Двете с Кейт сме 
по леглата и всяка си чете за вой-
ната или осмисля деня. Женски 
глас от другата стая непрекъснато 
говори на арабски. След 10 мину-
ти започна да ни дразни. След 20 
минути в един глас решихме да и 
направим забележка. Станахме и 
тръгнахме към вратата. При отва-
рянето и върху плоскостта и видя-
хме отражението на нашия телеви-
зор, който беше във вграден шкаф, 
с леко открехната врата. На екрана 
говореща жена. Преди това поне 
три пъти уж изключих телевизора. 
След тъжния ден малко смях!

ПОЧИТ КЪМ 
ДЕВА МАРИЯ

На 19.04 бяхме по манастири. 
Първият беше на Дева Мария. 
Много добре поддържан и без ни-
какви поражения. Почитта към све-
тицата е подела между мюсюлмани 
и християни. Вторият беше на све-
ти Саркис и Бакхус, двама римски 
войници, приели християнството и 
отказали да принесат жертва на бо-
гинята на слънцето, за което били 
осъдени на смърт. Манастирът и 
4-звездният хотел в съседство са 
разрушени, но езическите основи 
на манастира са непокътнати. Мо-
нолитният камък стои стабилно и 
заплашително срещу човешката 
глупост! Третият – Света Текла. 

Била ученичка на Св. Апостол Па-
вел. Приела християнството и съ-
ответно под гонение. Молейки се 
на Бог, планината се отворила, тя 
избягала и се приютила в пещера, 
преустроена в днешната църква. 
И ние минахме през този планин-
ски каньон, наподобяващ подстъпа 
към Петра в Йордания. След църк-
вата пещера се озовахме пред сел-
цето Маалюла. На 10 метра една от 
друга видях разрушени църква и 
джамия. Без коментар.

Д-р Н.Читалова, пътешест-
веник, противник на войната и 

привърженик на Мира
(следва)

Разрушените структури се номерират и извозват от руснаците. Както стелата с митническите правила 
на арамейски е в Санк Петербург, така и тези едва ли ще се върнат по местата си...

Алепо. 12км пазар е разрушен до основи.
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ПРОДАВА

Продавам рефлектор, автоно-
мен със стенно окачване, 220V. тел: 
0879134838

Продавам ендомотор на Sybron 
Endo заедно с 15 комплекта TF-
Adaptive пили + наконечник за разши-
ряване с ръчни пили. Цена по догова-
ряне. Тел за връзка- 0898620109.

Продавам работеща китайска зъ-
болекарска машина - гр. Ловеч GSM 
0888976696

Продавам оборудван стоматологи-
чен кабинет в гр. София, кв. Факул-
тета, ул. Лайбниц 39, стоматологична 
машина Медия 7М, в много добро 
състояние, заедно с инструментари-
ум. Оборудването може да се закупи 
и отделно от помещението. Цена при 
запитване, вечер след 17 ч., тел.02/889-
96-90.

Продава дентален юнит ДТК с дол-
но окачване с вградена фотополимерна 
лампа, ултразвук, стол за стоматолога. 
Машината е в много добро състояние, 
подменям цялостно обзавеждането на 
кабинета, 1500лв 0898716708 Бургас

Продавам апартамент 94м2 със ста-
тут на дентален кабинет. Самостояте-
лен вход; СОТ; трифазен ток. Частич-
но обзаведен и оборудван. гр. Варна 
тел.0888951294

Продавам зъболекарска машина, 
стол за пациента, Флекс - юнит мо-
дел Алтернатив.Машината е с вгра-
ден ултразвуков скалер,въздушен 
микромотор,турбинен шлаух със 
светлина,трифункционална ръкохватка 
и стол за стоматолога.Юнитът е в добро 
състояние  и функционира напълно. 
Сменена е поради обновяване на ка-
бинета. Възможност за оглед-Хасково. 
Цена: 2000 лв. Тел: 0888 605 918.

Продавам стоматологич-
на машина (ЮС-7) в отлично 
състояние,периферия приставки за 
ел.диагностика и каутеризация.Тур-
бинен наконечник;резервни части. 
Цена:600 лв. те:0878671036 Д-р Божи-
нова

Продавам стоматологична маши-
на ЮС 7 М, работеща, с компресор. 
За информация: 0877/ 43 60 11 – Д-р 
Петкова

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

Продавам дентална практика в 
Пазарджик, оборудвана и работеща, 
отлична локация, 2 кабинета с 2 сани-
тарни възела. За контакт - 0888 833194 
или sms (след 20h)

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

Продавам стоматологична машина 
и стол – Медия, запазени. Цена: по 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 
духалки, ултразвук и други. За инфор-
мация - 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

Продава се цялостно оборудване за 
2бр. стом.кабинета : автоклав малко 
използван, клас „В“ , Скалер – нов / 
Швейцария / опаковъчна машина, фо-
то-полимерна лампа – дистанционна, 
ултразвукова вана, дестилатор, тур-
бини и обратни наконечници  /Kawo 
/ със светлина, стоматологична маса, 
метален шкаф с инструменти – всичко 
е немско. Налични материали за за-
почване на работа веднага. гр.София 
GSM: 0888576440

ДАВА ПОД НАЕМ

Давам под наем/продавам/ два зъ-
болекарски кабинета в идеален център 
на гр. Враца - напълно оборудвани, съ-
временна техника. тел. 0878 45 70 43

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

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

Давам кабинет под наем, работещ 
от 1992г. в апартамент на 1-ви етаж в 
едно с друг работещ кабинет. Гр. 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 
кабинет (самостоятелна сграда) със 
санитарен възел, чакалня и самосто-
ятелен вход. Kабинетът е в ЖК „Тра-
кия“ и е работил като денонощен. Ме-
сечен наем 400 лв. Тел: 0895443171, 
0888217713

Давам под наем кабинет в гр. Асе-
новград. За контакти: 0877 12 94 84

Давам смяна под наем в напълно 
оборудван кабинет в центъра на гр. 
София, близо до Лъвов мост. За по-
вече информация: д-р В. Накова 0888 
876856

Давам под наем стоматологичен 
кабинет полуобзаведен, гр Пловдив, 
МЦ Филипополис, тел 0896178768 
Маркова

Давам под наем два напълно обо-
рудвани дентални кабинети с обща 
чaкалня и рентген в гр. Пловдив Цен-
тър За контакти: 0894308730 Д-р Дея-
нов

ТЪРСИ:

Дентална клиника в гр. Бургас 
търси лекар по дентална медицина на 
процент тел: 0879803044

Лекар по дентална медицина тър-
си 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 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 
медицина на процент или под наем. За 
информация: 0898 604 763 - д-р Пей-
чева

Търся зъболекарски кабинет под 
наем или за закупуване за град Бур-
гас!?.

ПЛАНИРАТ ДИГИТАЛНА 
АЛТЕРНАТИВА НА КАСОВИТЕ 

АПАРАТИ ОТ ДОГОДИНА 

ВСЕКИ ДВАНАДЕСЕТИ ЧОВЕК Е 
НОСИТЕЛ НА ВИРУСА НА ХЕПАТИТ

КУЧЕ ОБУЧЕНО  
ЗА ЗЪБОЛЕКАРСКИ 

АСИСТЕНТ

ЗА ПРАКТИКАТА

УТОЧНЕНИЕ
В бр. 4 от 2022 г. на в. „ДентаМедика“, орган на 

Българския зъболекарски съюз (излязъл от печат 
на 15.04.2022 г.) е публикуван текст във връзка с 
използването на филъри в денталната медицина.

Редакцията на вестника уточнява, че пациентка-
та, посочена с инициали В. П. не е пациентка на д-р 
Цветозар Балабанов от гр. Благоевград.

Продуктът „Nabota“ не е инжектиран под форма-
та на филър в устните на пациентката В. П. от д-р 
Балабанов.

Няма връзка между разследването на журналист-
ката В. Ахчиева (предаването „Красота с опасност 
за живота“), тежката инфекция на пациентката с 
инициали В. П. и д-р Балабанов.

Предвид горното, Редакцията на в. „ДентаМеди-
ка“ поднася своите извинения на д-р Балабанов за 
причиненото неудобство и уронване на професио-
налната му репутация. 

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС -гр. Враца честити кръглата 

годишнина на д-р Даниела Димова, като й желае 
да бъде здрава, да има повече поводи за усмивки 
и още много години да се наслаждава на малките, 
но значими неща от живота!

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

годишнина на д-р Радослав Стоянов,  като му по-
желава  здраве, много късмет,  лично щастие, ис-
тински хора до него, чудесни мигове , много лични 
и професионални успехи, дълъг и щастлив живот.

УС на РК на БЗС-Благоевград

От началото на следващата година бизнесът ще 
може да въвежда нов вид електронна отчетност 
към данъчната администрация, която не налага 

използването на касови апарати или фискални принте-
ри. Става въпрос за т.нар. софтуерна фискализация, по 
която НАП и представители на бизнеса бяха започнали 
дискусии още в началото на 2021 г. 

10% бонус при съдействие на данъчните
Правителството предлага още и една странна мярка 

за увеличаване на събираемостта - бонус, ако предос-
тавите информация, в резултат на която са установени 
допълнителни приходи. Той ще е в размер на 10% от 
размера на събраната сума. "Мярката има за цел пови-
шаване приходите в държавния бюджет чрез въвеждане 
на стимул за гражданите и организациите за участие в 

разкриване на избягване плащането на данъчни и оси-
гурителни задължения и заобикаляне правилата на да-
нъчното облагане", посочват управляващите при пред-
ставянето на мярката. Повече информация за тази идея 
обаче няма - нито дали сигналите могат да са анонимни, 
нито кога и как ще се изплаща въпросният бонус - при 
завършена ревизия или при потвърден в съда ревизио-
нен акт.

От началото на 2023 г. е планирано и ваучерите, които 
някои компании дават на служителите си като допълни-
телен бонус към заплатите, да станат електронни с цел 
да се намали бюрокрацията.

Пак от януари следващата година е предвидено и уве-
личението на прага за регистрация по ДДС от 50 хил. 
на 100 хил. лв.

Всеки дванадесети човек по света е носител на 
вируса на хепатит, като той дори  не  подозира 
за това. Причината  е безсимптомното протича-

не на болестта.
Хепатит B, наричан още „тихият убиец", е заболя-

ване на черния дроб, протичащо остро и хронично. В 
България с най-често боледуващи от остър вирусен 
хепатит В са хората между 18 и 29 години. Когато ста-
не  хроничен, хепатит В е нелечим до края на живота 
на човека. Разпространява се предимно по кръвен път 
- кръвни манипулации, споделени игли при наркоза-

висими, кръвопреливане,  по полов път, при раждане 
от заразена майка на новородено.

Болестта хепатит убива над 1 милион души годиш-
но. По света има над 350 милиона хронично болни.

Около  70% от инфектираните с вируса на хепатит С 
развиват хроничен хепатит C. Разпространява се чрез 
инфектирана кръв - чрез кръвни манипулации, кръ-
вопреливане, споделяне на игли при наркозависими, 
стоматологични интервенции, татуиране, акупункту-
ра, хемодиализа, в редки случаи и при полов контакт 
(около 1%). По света има над 170 милиона болни.

Това е Алдо. Той е първото куче за зъболекарски 
асистент в Еквадор. Той е обучен като куче за 
емоционална подкрепа със специални умения, 

които му позволяват да общува с деца и дори да оста-
ва с тях по време на срещата им. Той помага за нама-
ляване на стреса и тревожността им, за подобряване 
на концентрацията и комуникацията им, засилване на 
самочувствието им и дори за повишаване доверието.
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