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Българското научно дружество по ден-
тална медицина е продължител на идеите 
на Републиканското научно медицинско 
стоматологично дружество, възобновител 
на традицията за сдружаване на научната 
дентална общност в България и идеен 
носител на създаденото през 1905 г. Бъл-
гарско одонтологично дружество.

На 24.06.2022 г. от 13.30 ч. в Първа ауди-
тория на ФДМ-София се проведе отчетно-
изборно събрание на  Българското научно 
дружество по дентална медицина.
Събранието беше ръководено от проф д-р 
Сн. Топалова-Пиринска, дм -  председател 
на научното дружество в периода 2010-
2022 г. и протече при следния дневен ред:
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ПРИЗНАНИЕ
ЛЕКАР ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 
ЗА 2020 И 2021 Г.

Пандемията промени много неща в нашия 
личен и социален живот. 
За първи път бе присъдено отличието Ле-
кар по Дентална медицина на РК на БЗС 
за две поредни години. Тази година цере-
монията по връчване на наградите се със-
тоя по време на Юбилейния ХХ научен 
конгрес на БЗС, проведен в Бургас.
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МАРКЕТИНГ
БЕЗ КАКВО НЕ МОЖЕМ 
В ДИГИТАЛНИЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕН МАРКЕТИНГ

Денталният маркетинг е маркетинговата 
стратегия и маркетинговите тактики, кои-
то стоматологичните практики и стомато-
логичните клиники използват за привли-
чане и задържане на нови пациенти, както 
и за повишаване на осведомеността за тях-
ната марка. Основната цел е да накараме 
потенциалните пациенти...

На 20.04.22 г прекосихме границата с 
Ливан. Съвсем наблизо ни очакваше 
градчето Анджар, с арменско населе-
ние. Идват през 1932г. от Сирия и Тур-
ция. Управниците французи им посоч-
ват блатиста местност, но арменците го 
превръщат в рай. Кипри къщи, чисти 
улици, приятна гледка. 

ЗАСЕДАНИЕ НА 
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ПОПРАВКИ 
НА ОБТУРАЦИИ
Диагностицирането на кариеса в много ранен стадий 
и последващото лечение с неоперативни средства е 
идеален вариант, който напълно описва същността на 
минимално инвазивното лечение(МИЛ). Доста често 
обаче, заболяването се открива на един по-напреднал 
етап, когато единствено с неинвазивни средства лечение 
не може да настъпи. Една от основните концепции на 
минимално инвазивната терапия...

БЗС НАУЧНО ДРУЖЕСТВО

 #КАЛЕНДАР

ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БЗС 
ЗА ПРИЕМАНЕ НА НРД - 2023
Управителният съвет на Българския зъболекар-
ски съюз реши на 1 – 4 декември 2022 година да се 
проведе извънреден конгрес на БЗС за приемане на 
НРД 2023.

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ 
СЪВЕТ НА БЗС
Следващото заседание на Управителния съвет ще се 
проведе на 1 октомври 2022 година.

НФДМ – ВЕЛИНГРАД
От 2 до 4 септември 2022 г., ще проведе традицион-
ният НФДМ, организиран от РК на БЗС-Пазарджик.

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 на тема: „Минимално ин-
вазивни методи на лечение и подходи в денталната 
практика“.

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 се регистрирате, а след това плащате.

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

Традиционно преди провеждането на Научния конгрес 
в гр. Бургас се състоя Заседание на Управителния съвет 
(УС) на Българския зъболекарски съюз. Това бе първото 
заседание с новоизбраните членове на УС. Сред най-ва-
жните точки за бъдещата работа на БЗС бе тази за избор 
на членове за постоянните работни комисии на БЗС, по 
която докладваха д-р Николай Шарков, председател на 
УС и д-р Борислав Миланов, гл. секретар.
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ИЗВЪН КАБИНЕТА
СИРИЯ И ЛИВАН – 
ЛИЦЕТО НА ВОЙНАТА 
(ЧАСТ 2)
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ПОЗНАНИЕТО КАТО 
ПРЕДМОСТИЕ ЗА ОБЩНОСТ

МЗ И ЕКСПЕРТНИЯТ СЪВЕТ ПО 
НАДЗОР НА ИМУНОПРОФИЛАКТИКАТА 
ПРЕПОРЪЧВАТ ПРИЛАГАНЕТО НА ВТОРИ 
БУСТЕР иРНК ВАКСИНА СРЕЩУ COVID-19 

ПРИ ЛИЦА НАД 18 Г.

80 ГОДИНИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ

Министерството на здравеопазването одобри 
препоръките на Експертния съвет по надзор на 
имунопрофилактиката относно прилагането на 
четвърта доза (втори бустер) иРНК ваксина сре-
щу COVID-19 при всички лица на и над 18 г., 
които желаят. Втората бустерна доза може да се 
приложи най-малко 4 месеца след първия бус-
тер при лица, чийто завършен ваксинационен 
курс е с двудозова ваксина. 

Втората бустерна доза иРНК ваксина е силно 
препоръчителна за следните категории лица на 
и над 18 г.: 

- Имунокомпрометирани;
- Трансплантирани пациенти, получаващи 

имуносупресивна терапия; 
- Пациенти на хронична диализа;
- Пациенти с онкохематологични заболява-

ния;
- Потребители и персонал в социални заве-

дения, осигуряващи дългосрочна грижа за въз-
растни хора;

- Медицински специалисти, ангажирани с ле-
чението на пациенти с COVID-19;

- Възрастни хора на и над 65 г. 
Становището на Експертния съвет е във връз-

ка с препоръката на Европейската агенция по 
лекарствата и Европейския център за превен-
ция и контрол на заболяванията за осигуряване 
на възможност рискови лица от населението да 
получат четвърта доза (втори бустер) иРНК вак-
сина срещу COVID-19. 

Как се възстановява прекъснатата 
традиция на научните конгреси 
на БЗС? След две години прину-
дителна пауза Юбилейният нау-

чен конгрес на БЗС се проведе отново в 
Бургас, но с чисто нова локация – в буквал-
ния и преносен смисъл. Новоизграденият 
Международен конгресен център подсло-
ни лекционната програма и голямото ме-
дико-дентално изложение. Съвременният 
дизайн на сградата, обширните фоайета, 
удобните лекционни зали допринесоха за 
осъвременяването на конгреса. За свик-
налите с провеждането на този най-голям 
дентален форум в центъра на град Бургас, 
може би бе предизвикателство малко по-
далечната локация, но контактът с морето 

и красотата на Бургаския залив компенси-
раха това.

Градът посрещна участниците и с омаен 
аромат на цъфнали жасмин и липи.

Традиционно преди началото на форума 
се проведе и първото заседание на новоиз-
брания Управителен съвет на БЗС, който 
взе своите решения за бъдещата работа 
през новия мандат.

На официална церемония на 15 юни 
бяха връчени призовете „Лекар по дентал-
на медицина на Районните колегии (РК) 
на БЗС“. Награждаването също бе необи-
чайно, защото бяха отличени лекари по 
дентална медицина за две поредни години 
– 2020 и 2021 г.

Откриването на самия конгрес бе из-

искано, концентрирано и запомнящо се. 
Художествената програма, осигурена от 
Община Бургас ,бе като за откриващото 
шоу на „Супербол“. Бяха показани изклю-
чителни танцувални умения в различни 
ритми, включително и от български фолк-
лор, които радваха не само участниците и 
лекторите, но и обществеността на Бур-
гас. Кметът на града Димитър Николов 
също уважи с присъствието си празника в 
Морската градина на сцена „Охлюва“. Ве-
черта на откриването завърши с коктейл в 
морското казино на брега на морето.

Поздравителни адреси бяха получени 
от всички институции в здравеопазването, 
както и от президента на България.

На стр. 2

ХХ Юбилеен научен конгрес на БЗС

Зала с участници в юбилейния конгрес на БЗС в Международния конгресен център в Бургас
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ЛЕКЦИОННАТА 
ПРОГРАМА

Най-голямото научно дентално 
събитие се стриймва и онлайн с 
подкрепата на Столичната колегия 
на БЗС. Над 180 лекари по дентал-
на медицина проследиха конгреса 
онлайн. Предвидени в програмата 
бяха 20 лектори от общо 9 нацио-
налности. 

Сянката на пандемията от Ковид 
19 не подмина и провеждането на 
научния конгрес. Наложи се Сте-
фан Златев да представи он лайн 
темата си „Фотография в дентал-
ната медицина . Инструментари-
ум и протоколи за предвидими ре-
зултати“. През последните години 
фотографията се използва широко 
в оралната медицина, особено при 
естетичните и възстановителните 
процедури. Тази лекция бе фокуси-
рана върху заснемането на клинич-
ни изображения, като изчерпателно 
описва дефинициите, принципите, 
необходимото оборудване, мето-
дите, стандартите и особеностите 
на клиничната фотография. Също 
така се разясниха настройките на 
фотоапарата и се представиха про-

токоли за постигане на предвидими 
резултати. Въпреки неприсъстве-
ното провеждане лекторът успя да 
запази вниманието на аудиторията 
и залата остана пълна.

Изключително концентрира 
и полезна бе представената от 
проф. Владимир Панов тема: 
“Афтозен стоматит – диференци-
ална диагноза и подходи за лече-
ние“.

В устната кухина може да се от-
крият голям брой сапрофитни и 
патогенни микроорганизми. Зна-
чителна част от тях представляват 
опасност за развитието на локални 
инфекции, които понякога могат 
да прераснат в системни. Поради 
отворения инвазивен характер на 
процедурите, използвани в рутин-
ната дентална практика, рискът от 
заразяване е повишен. Лекторът 
наблегна на това, че е важно да се 
знае, че опасността е разнопосочна 
– както за пациента, така и за леку-
ващия го специалист, за персонала, 
за следващите пациенти.

Основен начин на заразяване 
в денталната практика е прекият 
контакт със слюнка или кръв; ин-
фекцията може да се пренесе и по 
въздушно-капков механизъм чрез 
издишания въздух. От значение са 
количеството и вирулентността на 
микроорганизма, както и състоя-
нието на имунната система на па-
циента и денталния медик.

Оралните лезии (ерозии и язви) 
са често срещани в областта на оро-
фарингеалната мукоза. Въпреки че 

ерозията представлява увреждане 
само на лигавицата, а язвата засяга 
и lamina propria (язвите обикновено 
са болезнени, покрити с белезника-
ва псевдомембрана, заобиколена от 
възпалително хало), често между 
двете лезии не се прави разлика. 
Причина за поява на лезии в устата 
може да бъдат различни физични, 
химични или инфекциозни драз-
нители, но също да са резултат на 
имунен или хранителен дефицит, 

системно заболяване, алергично 
състояние. 

Афтозните лезии възникват 
вследствие или при еволюцията на 
везикуло-булозните лезии в устната 
кухина. Състоят се от разнообразна 
група заболявания, включващи бо-
лестта ръка-крак-уста, херпангина, 
първичен херпетичен стоматит, ре-
цидивиращ херпетичен стоматит, 
Ебщайн-Бар вирусна инфекция, 
цитомегаловирусна инфекция и др. 

Бе обърнато внимание на про-
явите в устната кухина при тези 

заболявания, на общите симптоми, 
оплакванията на пациентите, дифе-
ренциална диагноза и възможните 
терапевтични схеми. Всяка лезия, 
която не заздравява повече от две 
седмици трябва да предизвика ос-
торожност и пряко наблюдение от 
лекаря по дентална медицина.

Д-р Хаки Сунай, Турция също 
не можа да присъства и да изнесе 
лекцията си „Антибиотици в ен-
додонтията“. Доц. Елка Радева 
пое нелеката задача да го замени 
в последния момент и да изнесе 
една запомняща се лекция. Тема-
та е изключително важна и поради 
нарасналото ниво на анимикробна 
резистентност, особено след пан-
демията от Ковисд-19. Това предо-
предели и големия интерес и пре-
пълнената зала с правостоящи по 
време на цялата лекция.

Доц. Елка Радева подчерта, че 
ендодонтската инфекция е смесена 
неспециична инфекция, но вторич-
ната ендодонтска инфекция може 
да има персистиращ характер. Про-
учванията показват, че Cindamycin 
е ефективен при 75% от ендодонт-
ските патогени. Всяко прилагане на 
антибиотик трябва да бъде напра-
вено след задълбочена анамнеза. 
Приемът е половин до един час 
преди хранене и ли 3 часа след ха-
ране. При антибиотична профилак-
тика може да се прилага единична 
доза, един час преди манипулация.

Повечето ендодонтски инфекции 
са ограничени в зъба и могат да 
бъдат успешно управлявани, чрез 
лечение на кореновите канали. Ан-
тибиотиците са ненужни при нео-
братими пулпити, некротична пул-
па и локализирани остри апикални 
абсцеси. Въпреки това, когато има 
системно заболяване и бързо и 
дифузно разпространение на ин-
фекцията, антибиотиците могат да 
се използват като допълнение на 

лечението на кореновите канали. 
Използването на локални антиби-
отици по време на лечение на ко-
ренови канали не е подкрепено от 
доказателствата. Предотвратяване-
то на бактериално замърсяване при 
травматични наранявания, особено 
при авулзия, влияе върху прогноза-
та за засегнатите зъби.

При здрави индивиди всяка бак-
териемия, генерирана от ендодонт-

ско лечение, бързо се отстранява и 
не причинява усложнения, но анти-
биотиците трябва да се предписват 
на пациенти със системни заболя-
вания с компрометиран имунитет  
или пациенти с инфекциозен ендо-
кардит, протези на сърдечни клапи 
или скорошна смяна на протеза на 
ставите.

Доц. д-р Антонис Калифатидис, 
ддм, Гърция бе поставил интри-

гуващо заглавие на лекцията си 
– „Трябва ли да боли? Болката ли 
е критерият, по който определяме 
тежестта на оралните заболявания“

Д-р Калифатидис изненада 
приятно присъстващите на лек-
цията с кратко приветствие на 
български език. Неговата дъще-
ря също е избрала професията на 
лекаря по дентална медицина и 
учи във ФДМ-София.

Болката е неприятно усещане и 
емоционално преживяване, обик-
новено свързано с увреждане на тъ-

каните, подчерта лекторът. Целта е 
да предизвика реакция в човешкия 
организъм и така да предотврати 
по-нататъшно увреждане. Болката 
е много тясно свързана с дентална-
та медицина и елиминирането ѝ е 
наша обща цел.

Зъбният кариес и пародонтални-
те заболявания са най-често среща-
ните орални заболявания, свързани 
с различно ниво на болка, остра 

или хронична. В устната лигави-
ца се развиват различни лезии и 
заболявания, които изразяват раз-
познаваеми признаци и симптоми, 
докато други орални заболявания 
протичат безсимптомно и затруд-
няват лекаря по дентална медицина 
при диагностиката.

Лигавичните заболявания имат 
различни етиология. Везикулобу-
лозни лезии, причинени от херпе-

сен стоматит, мултиформена ерите-
ма, пемфигус, булозен пемфигоид, 
системни заболявания като болест 
на Крон, кандидоза, алергии и 
синдроми напр. Адамантиадис-Бе-
хчет често плашат пациентите и ги 
водят в денталната практика.

От друга страна, оралните лезии, 
пигментирани в черно или кафя-
во, като злокачествен меланом и 
преканцерозите, чиито изява са 
червени лезии напр. еритроплакия 
и бели лезии напр. левкоплакия, 
много често не се разпознават като 

ПОЗНАНИЕТО КАТО 
ПРЕДМОСТИЕ ЗА ОБЩНОСТ

ХХ Юбилеен научен конгрес на БЗС

Момент от откриването на сцена „Охлюва“

Д-р Н. Шарков, проф. Р. Коларов, д-р Б. Миланов

Доц.  Антонис Калифатидис, Гърция

Д-р Пауло Монтейро, Португалия

Част от Научния комитет на конгреса
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опасни от пациентите,  и в 
резултат на това гореспоме-
натите състояния предста-
вляват реална опасност за 
техния живот.

Целта е да се опише те-
жестта на лезиите, които 
потенциално могат да имат 
като резултат злокачествени 
промени, като общата харак-
теристика е липсата на бол-
ка, поне в ранния стадий.

Болката често пъти помага 
и води пациента при лекаря 
по дентална медицина, както 

и липсата на болка не винаги 
означава, че пациентът е в 
добро здраве. 

Наша отговорност е да 
бъдем добре образовани, да 
продължаваме да се обуча-
ваме и да препоръчваме на 
пациенти си да се преглеж-
дат веднъж седмично сами 
у дома и да посещават два 
пъти годишно своя лекар по 
дентална медицина, за да се 
избегне развитието на забо-
лявания, които са опасни за 
живота им.

За разнообразието от ак-
туални теми допринесе 
лекцията, предоставена от 
АСОЦИАЦИЯ НА ДЕН-
ТАЛНИТЕ МЕНИДЖЪРИ 
В БЪЛГАРИЯ с лектори 
три атрактивни млади дами: 
Мина Петрова, Магдалена 
Николова и Джулия Петрова.

Те бяха избрали темата: 
„Тенденции в денталния 
дигитален маркетинг през 
2022 г.“ 

Участниците в конгреса за 
пореден път бяха изпълнили 
до краен предел залата.

Денталният маркетинг е 
маркетинговата стратегия 
и маркетинговите тактики, 
които стоматологичните 
практики и стоматологични-
те клиники използват за при-
вличане и задържане на нови 
пациенти, както и за пови-

шаване на осведомеността за 
тяхната марка. 

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

Добре е и да се класира 
уебсайта на практиката в 

търсачките, като за целта 
е хубаво да има уебсайт, в 
който добре да са описани 
предлаганите услуги, цени и 
всичко останало, така че при 
търсене да сайтът да излиза 
органично, а също и чрез ре-
клами. Повечето пациенти 
ще се съгласят, че намиране-
то на зъболекар е нелека за-
дача. 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!

За повечето зъболекари 
темата за наемане на мар-
кетингова компания навява 
някаква несигурност. Отми-
наха дните, в които чакахме 
телефонът да звънне. Днеш-
ните пациенти правят свои-
те „разследвания“ онлайн, 
преди да изберат на кого да 
поверят зъбите си.

Тук идва денталната ре-
клама. Важно е да има от-
лично качество на изобра-
женията на вашия уебсайт 
за дентална практика, също 
толкова важно е и да сте си-
гурни, че сте оптимизирали 
тези изображения за SEO, 
защото все пак искате и ва-
шите пациенти, и Google да 
бъдат впечатлени от работа-
та ви.

Останалите лекции от про-

грамата на конгреса включ-
ваха теми за директните 
композитни възстановява-
ния, биологичните подходи 
в кариесологията и ендодон-
тията, лечението на сънна 
апнея, дигиталната дентална 
медицина като нов етап в 
професията, 4D ендодонтия, 
ортодонтия и използването 
на мини импланти, протези-
ране върху импалнти, което 
често може да застраши и 
най-перфектно поставените 
и още актуални теми от съ-

временното дентално лече-
ние. 

Често пъти оралните пре-
зентации и постерната сесия 
допълват наученото и доба-
вят онова липсващо парче от 
пъзела, което прави наисти-
на картината пълна. Те дават 
и моментна снимка на науч-
ните разработки в дентална-
та медицина.

Възроденият научен кон-
грес на БЗС вече е факт след 
две години прекъсване. Про-
веждането на научен конгрес 
за двадесети път вече е тра-
диция, която сее знание, а 
знанието дава сила и свобода 
и то, не само професионал-
на. Прекрасно е, че Бургас е 
част от тази устойчива тра-
диция. Конгресът е и част от 
продължаващото обучение 
на Световната дентална фе-
дерация (FDI).

Трябва да отдадем заслу-
женото за безкористната до-
броволческа работа на дома-
кините от РК на БЗС-Бургас, 
водени от д-р Васил Йовков 
и на доайените в провежда-
нето на конгреса д-р София 
Буджева и д-р Богдан Дими-
тров. 

До нови срещи в Бургас, 
когато макар и за няколко 
дни всички сме бургазлии 
по време на провеждащия се 
научен конгрес на БЗС.   ДМ

Доброволците от РК на БЗС-Бургас

Проф. Вл. Панов и доц. Т. Узунов



БРОЙ 7, ЮЛИ 20224

РК  НА  БЗС  ВАРНА 
22.10.2022Г.

ОРГАНИЗИРА ЛЕКЦИОНЕН ДЕН 

В  АУЛАТА  НА  ИКОНОМИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ -  ВАРНА
ГОСТ - ЛЕКТОР ПРОФ. Д-Р ПАВЕЛ  СТАНИМИРОВ

ТЕМА:
ПРИНЦИПЪТ НА АДЕКВАТНИТЕ ОЧАКВАНИЯ. 
СТАНДАРТ НА ГРИЖА.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.

ТАКСА ЗА  УЧАСТИЕ  50.00ЛВ

ТАКСАТА ДА СЕ ПРЕВЕЖДА ПО БАНКОВ ПЪТ: 
ЦКБ
РК  на  БЗС  ВАРНА
BG38 CECB 9790 10F5 3201 00
CECB BGSF
ОСНОВАНИЕ: ТАКСА УЧАСТИЕ 22.10.2022Г.
ИНФОРМАЦИЯ  НА  0879067867 Н.ПАНЕВА
ssbvarna@abv.bg

Традиционно преди провеж-
дането на Научния конгрес 
в гр. Бургас се състоя Засе-

дание на Управителния съвет (УС) 
на Българския зъболекарски съюз. 
Това бе първото заседание с ново-
избраните членове на УС.

Сред най-важните точки за бъ-
дещата работа на БЗС бе тази за 
избор на членове за постоянните 
работни комисии на БЗС, по която 
докладваха д-р Николай Шарков, 
председател на УС и д-р Борислав 
Миланов, гл. секретар. Бяха оп-
ределени и броя на членовете на 
постоянните работни комисии. Бе 
гласуван и съставът на Редакцион-
на колегия на в. „ДентаМедика“, 
както и Редакционната колегия на 
Online списанието на БЗС.

Към всяка една постоянна работ-
на комисия ще могат да бъдат при-
вличани експерти при разглеждане 
на определени въпроси. Комисии-
те са изброени по реда записан в 
Устава на БЗС.

Комисия по дентална практи-
ка и професионална защита ще 
бъде в следния състав: предсе-
дател д-р ВАЛЕНТИН ПАВЛОВ: 
Д–Р НЕЛИЯ МИХАЙЛОВА – 
заместник-председател, Члено-
ве - Д-Р ВАЛЕНТИН ДУКОВ, 
Д-Р РАДОСЛАВ ТАКОВ, Д-Р 
НЕВА ЧИТАЛОВА, Д-Р ДИАНА 
БУШКАЛОВА, Д-Р РУМЕН ИЛИ-
ЕВ, Д-Р ИВАН ДАНЧЕВ И Д-Р 
БОГДАН ДИМИТРОВ, с експерти: 
проф. ПАВЕЛ СТАНИМИРОВ, 
Д-Р ОЛЕГ ГЛАДКОВ И Д-Р ЕМИ-
ЛИЯН МАНОЛОВ.

Комисия по нормативни акто-
ве: председател Д-Р ГЕОРГИ ГА-
БРОВСКИ. Членове: Д-Р БИСЕР 
БОТЕВ, Д-Р ПЛАМЕН ПЕТРОВ, 
Д-Р ЙОРДАН ДОНЕВ, Д-Р ДОЙ-
КОВ, Д-Р ТАТЯНА ТОШЕВА И 
ПРОФ. МАРИАНА ДИМОВА. 

Комисия по регистрация и 
членство: председател д-р К. 
Даков и членове: Д-Р ЕЛЕНА 
КОСТОВА, Д-Р СТАНИСЛАВ 
НЕНОВ, Д-Р МАРИЕТА КОСТО-
ВА-БАЗИТОВА, Д-Р ТАТЯНА 
ЙОРДАНОВА ДОНЕВА, Д-Р ГЕ-
ОРГИ ИВАНОВ ДИМОВ и Д-Р 
ИВАН БОЖАНОВ ТЕРЗИЕВ. 

Комисия по квалификация и 
акредитация: председател доц. 
Нейчев и членове: проф. СНЕ-
ЖАНКА ТОПАЛОВА-ПИРИН-
СКА, проф. ТОНЧЕВ, д-р ВЕНЕТА 
ПАВЛОВА, ДОЦ. ДЕЛИВЕРСКА, 
ПРОФ. БЕЛЧЕВА и ПРОФ. ЛА-
УРА АНДРЕЕВА. Експерт към ко-
мисията ще бъде адвокат Станев.

Комисия по комуникация: 
председател доц. Елка Радева и 
членове - ДОЦ. ТОДОР УЗУНОВ, 
ПРОФ. НАТАЛИЯ ГАТЕВА, д-р 
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ, д-р ИВАЙ-
ЛО МЕТОДИЕВ, Д-Р ДИМИТЪР 

МУТАФОВ и д-р ЮРА ПАНДУ-
ШЕВА. 

Редакционната колегия на в. 
„ДентаМедика“ ще бъде в със-
тав: председател на Ред. Колегия-
та – доц. Тодор Узунов; гл. редак-
тор Емилия Караянева; членове 
– проф. Владимир Панов, доц. Ев-
гени Алексиев и д-р Ива Димчева

Редакционна колегия на он-
лайн списанието на БЗС: ПРОФ. 
НАТАЛИЯ ГАТЕВА – председа-
тел, и членове: ПРОФ. Д-Р АНИ 
БЕЛЧЕВА, ДОЦ. ЦВЕТЕЛИНА 

БОРИСОВА, ДОЦ. ЗОРНИЦА  
МИХАЙЛОВА, и Д-Р ЙОРДАН 
ЙОРДАНОВ. 

За отговорник за сайта на БЗС и 
системен администратор бе избран 
д-р ЙОРДАН ЙОРДАНОВ, а екс-
перт за сайта на БЗС ще бъде Д-Р 
ДИМИТЪР КОСТУРКОВ.

Комисия по дентални и потре-
бителски продукти

Управителният съвет на Българ-
ския зъболекарски съюз избира за 
членове на Комисията по дентални 
и потребителски продукти: д-р РУ-
МЕН ИЛИЕВ – заместник-предсе-
дател на комисията, и членове: Д-Р 
НИКОЛА ТОТЕВ, Д-Р ИЛИАНА 
ПЕТРОВА, Д-Р ИВЕЛИНА ПО-
ПОВА, Д-Р ЛЮБОМИР  ДИМИ-
ТРОВ и Д-Р КРАСИМИР ИЛИЕВ. 

За експерти на комисията изби-
ра: Д-Р ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА, 
Д-Р ДИМО ДАСКАЛОВ и Д-Р 
ИВАН ПЕЕВ. 

Управителният съвет прие за 
сведение предложението на доц. 
Силвия Димитрова за избраните 
членове на Контролната комисия: 
д-р Светослав Гачев - заместник-
председател на Контролната коми-

сия, за наблюдаващ дейността на 
Комисията по нормативни актове 
беше избран д-р Камен Германов, 
за наблюдаващ дейността на Коми-
сията по дентални и потребителски 
продукти бе избрана д-р Виолета 
Михова, за наблюдаващ дейност-
та на Комисията по регистрация и 
членство беше избран д-р Свето-
слав Николов, за наблюдаващ дей-
ността на Комисията по дентална 
практика и професионална защита 
бе избран д-р Георги Димов, за на-
блюдаващ дейността на Комисията 

за Националния рамков договор  бе 
избран д-р Емил Давчев, за наблю-
даващ дейността на Комисията по 
квалификация и акредитация беше 
избран д-р Йордан Хаджигаев, за 
наблюдаващ дейността на Комиси-

ята по комуникация бе избрана д-р 
Елка Баева. 

Фонд за финансово подпома-
гане на редовни членове на БЗС 
със здравословни проблеми: д-р 
ГЕРГИНА МИЛКОВА – председа-
тел, и членове: Д-Р ПЕТКОВ, Д-Р 
ГЕОРГИЕВА, д-р ИРИНА ГЕОР-
ГИЕВА и д-р ТЕМЕНУЖКА ИГ-
НАТОВА.   

За експерти към фонда са из-
брани: Д-Р ВЕСЕЛКА ХРИСТА-
МЯН и Д-Р ИВАНКА ОБРЕШКО-
ВА. 

По изключително наболелия въ-
прос със зачестилите съдебни дела 
срещу лекари по дентална медици-
на и необходимостта от коректно и 
детайлно информирано съгласие, 
бе разгледана точката от дневния 

ред - „Принципи за изготвяне на 
правила информирани съгласия на 
пациента в отделните специално-
сти“, по която докладчици бяха д-р 
Валентин Павлов и проф. Павел 
Станимиров.

Тази точка бе съпроводена с де-
тайлна презентация на проф. Па-
вел Станимиров по темата, която 
предизвика много дебати и удължи 
времето за провеждане на УС. 

УС реши да се създаде времен-
на работна комисия, оглавявана от 
проф. Станимиров, която да под-
готви, изработи, както и да сложи 
основата на проект, който да бъде 
дискутиран от Управителния съ-
вет.

Предвид въвеждането на елек-
тронно здравеопазване от изклю-
чителна важност ще бъде работата 
с НЗИС.

Във връзка с това Управителни-
ят съвет на Българския лекарски 
съюз избра за членове на комиси-
ята за работа по НЗИС: д-р Вален-
тин Павлов, д-р Георги Габровски, 
д-р Константин Даков, доц. Елка 
Радева и д-р Трифон Антонов, а за 
консултант на комисията – д-р Би-
сер Ботев.  

Управителният съвет на Бъл-
гарския зъболекарски съюз реши 
на 1 – 4 декември 2022 година да 
се проведе извънреден конгрес на 
БЗС за приемане на НРД 2023.

Следващото заседание на Упра-
вителния съвет ще се проведе на 1 
октомври 2022 година.

Управителният съвет на Бъл-
гарския зъболекарски съюз реши 
да бъде командирована доц. Елка 
Радева като втори делегат на Све-
товния дентален конгрес в Женева,  
19 – 25 септември 2022 година. 
Другите двама делегати са д-р Н. 
Шарков по право и д-р Светослав 
Гачев.                                           ДМ

ЗАСЕДАНИЕ НА 
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЗС

15 - 16 юни 2022 година

Българското научно друже-
ство по дентална медицина 
е продължител на идеите на 

Републиканското научно медицин-
ско стоматологично дружество, 
възобновител на традицията за 
сдружаване на научната дентална 
общност в България и идеен но-
сител на създаденото през 1905 г. 
Българско одонтологично друже-
ство.

На 24.06.2022 г. от 13.30 ч. в 
Първа аудитория на ФДМ-София 
се проведе отчетно-изборно съ-
брание на  Българското научно 
дружество по дентална медицина.

Събранието беше ръководено 
от проф д-р Сн. Топалова-Пирин-
ска, дм -  председател на научното 
дружество в периода 2010-2022 г. 
и протече при следния дневен ред:

1. Представяне и приемане на 
отчета на Управителния съвет на 
БНДДМ за изтеклия период (2017 
– 2022 г.)

2. Представяне и приемане на 
финансов отчет на Управителния 
съвет на БНДДМ.

3. Освобождаване на Председа-
теля и Управителния съвет от от-
говорност.

4. Избор на Председател и чле-
нове на Управителния съвет на 
дружеството.

5. Избор на главен редактор и 
зам.главен редактор на печатния 
орган на дружеството – списание 
„Дентална медицина”.

6. Избор на почетен член на 

БНДДМ.
7. Разни.
На събранието беше приет от-

чета за дейността и финансовия 
отчет на БНДДМ за периода 2017 
– 2022 г.

Единодушно с явно гласуване, 
за председател на Българското 
научно дружество по Дентална 
медицина беше избрана доц. д-р 
Елка Радева, доктор.

В състава на новия Управителен 
съвет бяха избрани - доц. Антоане-
та Млъчкова, д-р Марияна Янкова 
и д-р Весела Стоичкова от ФДМ – 
София;  и доц. Марияна Димитрова, 
доц. Силвия Димитрова и доц. Или-
ян Христов от ФДМ – Пловдив.

Беше препотвърден изборът за 

главен редактор на изданието на 
дружеството - списание „Дентал-
на медицина“- настоящия Декан на 
ФДМ-София - проф. д-р Божидар 
Йорданов, доктор, а за заместник 
Главен редактор - Деканът на ФДМ,  
Пловдив - доц. Веселина Кондева – 
Главинкова, доктор.

Общото събрание на БНДДМ 
удостои със званието почетен член 
проф. д-р Андон Филчев, дмн за 
неговите заслуги за развитието 
на дружеството в продължение на 
два мандата и половина като негов 
председател (1999-2010 г.), и впо-
следствие два мандата като Главен 
редактор на сп. „Дентална меди-
цина” (2010- 2020 г.).

доц. д-р Е. Радева, дм

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА  
БЪЛГАРСКОТО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО 

ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 
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Уважаеми колеги! 
С удоволствие Ви съобщаваме, че „Тракийска резиденция Старосел“ Ви очаква за традицион-
ния есенен семинар на РК на БЗС – Пловдив, който тази година ще бъде на тема: „Минимално 
инвазивни методи на лечение и подходи в денталната практика“.
Присъединете се към нас в периода 22-25.09.2022г. в дните на наука, спа и вино!
Ще поднесем богата и интересна лекционна програма.
В неповторима атмосфера ще се насладите на приятни мигове и отдих.

Хотелът ще въведе специална резервационна система за заявка за нощувки директно към 
самия хотел, която се очаква да започне от 15.07.2022г.
Оферта хотелско настаняване № 220103 / 22-25.09.2022г., 
https://www.starosel.com, тел: +359 897 87 09 08

Единична стая /12 бр./ с включена официална вечеря – ЦЕНА 770,35 ЛВ.
Двойна стая /100 бр./ с включена официална вечеря : ЦЕНА 899,45 ЛВ. 
Студио Елегант /13 бр./ с включена официална вечеря: ЦЕНА 1 155,95 ЛВ.
Апартамент / 3 бр. / с включена официална вечеря: ЦЕНА 1 070.45 ЛВ.

Посочените цени са за три нощувки с включена официална вечеря.
- HB изхранване
- Спа центрове Старосел
- Винен тур
- Паркинг, wi-fi, туристическа застраховка, курортна такса и 9 % ДДС.
Задължителна резервация само за три нощувки с включена официална вечеря на сет меню в 
събота, 24.09.2022г. 

ПРЕДВАРИТЕЛНА  ПРОГРАМА 
13-ТИ СЕМИНАР НА РК НА БЗС – ПЛОВДИВ 

23.09. – 25.09.2022г., Тракийска резиденция „Старосел”

„Минимално инвазивни методи на лечение и подходи в денталната практика“.

24.09.2022г.
08.00 – 09.15 ч.  Регистрация.
09.15 – 09.30 ч.  Откриване.
09.30 – 09.45 ч. Фирмена презентация.
09.45 – 10.30 ч. „Ролята на времето при минимално инвазивния подход за 
  лечението на орални заболявания“. 
  Лектор: Доц. Антонис Калифатидис, Гърция.
11.00 – 11.45 ч.  „Протетично управление на меки тъкани около зъби и импланти“ - 
  Доц. Димитър Филчев. 
11.45 – 12.00 ч. Фирмена презентация. 
12.00 –12.45 ч.  „Съвременни протоколи за минимално инвазивно имплантологично
  лечение“ - Доц. д-р Камен Коцилков, дм.
12.45 – 13.45 ч. Обяд.
13.45 – 14.30 ч.  Естетичната пародонтология в ежедневната практика“ – 
 Д-р Венцеслав Станков.
14.30 – 14.45 ч. Фирмена презентация. 
14.45 – 15.30 ч. „Съвременни методи и средства за диагностика и лечение на зъбен 
 кариес“ - Д-р Веселина Тодорова, дм
15.30 – 15.45 ч.  Фирмена презентация.
15.45 – 16.30 ч. „Композит & порцелан за всеки ден“ – Д-р Росен Венелинов.
20.00ч. – Официална вечеря.

Съпътстваща програма: 

23.09.2022г., от 13.00 до 17.00 часа, зала „Селена“
„Терапевтични лазери. Лечебни протоколи. Какво ново?“ 
Водещ: д-р Веселина Бозалиева. 
Минимален брой участници - 5
Максимален брой участници – 20 
Цена на курса с ДДС - 180 лв. 

Банкови данни за превод:  
Титуляр: Иван Рачев Петров
ЦКБ АД, клон Пловдив-Марица, ул.“Янко Сакъзов“ № 44 
IBAN: BG30 CECB 9790 1086 5045 00  
BIC: CECBBGSF 
Телефон за записване: 0888 651303 - Николина Георгиева, „Атлантис“ 

23.09.2022г., от 09.00 до 13.00 часа, зала „Терес“

“Реставриране на централен, латерален резец и кучешки с бондинг-видео демонстрация”.
Лектор: Д-р Росен Венелинов
Минимален брой участници: 5
Максимален брой участници: 150
Цена на курса за лекари по дентална медицина: 80 лв.
Цена на курса за студенти: 20 лв.
Банкови данни за превод:  
Получател: РК на БЗС - Пловдив
IBAN: BG61STSA93000002615567
BIC: STSABGSF
Банка ДСК - Пловдив
Телефони за записване: 032 63 06 18, 0885 650 641, е-mail: ssbplovdiv@abv.bg

23.09.2022г., от 14.00 до 18.00 часа, зала „Терес“

„Ламба в естетичната хирургия около зъби и импланти”
Лектор: д-р Венцеслав Станков
Минимален брой участници – 10
Максимален брой участници - 150
Цена на курса за лекари по дентална медицина: 80 лв.
За студенти - безплатно
Банкови данни за превод:  
Получател: РК на БЗС - Пловдив
IBAN: BG61STSA93000002615567
BIC: STSABGSF
Банка ДСК - Пловдив
Телефони за записване: 032 63 06 18, 0885 650 641, е-mail: ssbplovdiv@abv.bg

Културна програма: 

24.09.2022г. 
Изложба на проф. д-р Росен Коларов. Експозицията ще бъде представена в рамките на семи-
нара.

Такса правоучастие за желаещите да посетят семинара:
50 лв. за представители на РК – Пловдив.
70 лв. за представители на други регионални колегии.
Участващи студенти не заплащат такса правоучастие.
Предстои акредитация на събитието!

Краен срок за записване: 19.09.2022г.

Задължителна регистрация в сайта на РК на БЗС – Пловдив: https://rkplovdiv-bzs.com/, 
която започва от 15.07.2022г.

Такса участие се превежда по следната банкова сметка:
РК на БЗС - Пловдив
IBAN: BG61STSA93000002615567
BIC: STSABGSF
Банка ДСК – Пловдив
или чрез виртуалния ПОС терминал на РК на БЗС – Пловдив / намира се в сайта: http://
rkplovdiv-bzs.com/ с дебитна или кредитна карта.

За контакти: тел 032 63 06 18 и 0885 650 641; е-mail: ssbplovdiv@abv.bg
Хотелското настаняване ще се заявява и заплаща по банковата сметка на „Тракийска резиден-
ция Старосел“. 

ТРАДИЦИОНЕН ЕСЕНЕН СЕМИНАР  
НА РК НА БЗС – ПЛОВДИВ

От 1-ви юни лечебните за-
ведения бяха задължени да 
издават само в електронен 

вид амбулаторни листа, направле-
ния за консултации и изследвания 
(клинична лаборатория, микроби-
ология, паразитология, вирусоло-
гия, образна диагностика, обща и 
клинична патология, имунология), 
както и резултатите от тях. Това е 
довело до трудности с медицин-
ската документация. 

Ето причините, според разработ-
чиците на медицински софтуер.

Има непреодолими техниче-
ски и административни пречки за 
внедряването на електронните ме-
дицински документи и те не могат 
да бъдат отстранени чрез софту-
ерните продукти на производите-
лите на медицински софтуер. Има 

забавяне или дори невъзможност 
за предоставяне на медицински 
услуги особено, тези финансирани 
от НЗОК. 

Това е резултат на липсата или 
неточности в медицински номен-
клатури, дефинирани в Национал-
ната здравна информационна сис-
тема, което води до невъзможност 
изпълнителите на медицинска по-
мощ да издават коректно направле-
ния за изследвания и да получават 
коректни резултати. Изпълнители-
те на медико-диагностична дей-
ност не могат да заредят коректно 
електронните направления и съот-
ветно не знаят какво е назначено 
на пациента.

Наложени са се изключителни 
неадекватни ограничения за из-
пращане на данни от лечебните за-

ведения към НЗИС, несъвместими 
с медицинските дейности и про-
цеси по предоставяне на здравни 
услуги. Така например направле-
нието за изследване е със срок на 
валидност 30 дни (пациентът има 
право да го използва до 30-ия ден 
след издаването му), но софтуер 
на НЗИС ограничава тази възмож-
ност до 7 дни. 

Има несъвместимост на форма-
тите на амбулаторните листове, 
утвърдени от НЗОК и прилагани в 
НЗИС, в резултат на което за едно 
и също действие се издават два до-
кумента – електронен и хартиен с 
различно съдържание. 

Има разминавания между име-
ната и идентификаторите на паци-
ентите в системите на НЗИС и на 
лечебните заведения, а корекции-

те ги правят пък несъвместими с 
електронните отчети към НЗОК. 
Проблемът се решава с обаждане 
по телефона във фирма Информа-
ционно обслужване за всеки отде-
лен случай, а пациентът не може 
да бъде обслужен в момента на по-
сещението му. 

Системата на НЗИС приема из-
писване на пациента с две имена, 
докато тази на НЗОК не. В резул-
тат дейността е регистрирана, но 
няма да бъде платена. 

Неясни са правилата за това кои 
документи трябва да се печатат на 
хартия и съхраняват и кои не. В 
момента липсват каквито и да било 
указания от страна на МЗ и НЗОК 
в тази посока.

Фирмата Информационно об-
служване, която е отговорна за 

разработката на националната 
здравна информационна система е 
била информирана своевременно 
за всеки от проблемите. От фирма-
та обаче смятат, че разрешаването 
им не е от тяхната компетентност, 
а зависи от МЗ и НЗОК. Минис-
търът на здравеопазването проф. 
Асена Сербезова пък неправомер-
но обвини една от компаниите, 
предоставяща медицински софту-
ер за проблемите.

От 1-ви август трябва да започне 
и електронното отчитане на бол-
ничната медицинска помощ. Какво 
ли ще стане тогава, ако проблеми-
те, на които системата се натъква 
сега не бъдат решени? Какво ще се 
случи и с отчитането на дентална-
та помощ чрез НЗИС?

НЕТОЧНОСТИ В МЕДИЦИНСКИ НОМЕНКЛАТУРИ, 
ДЕФИНИРАНИ В НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНА 

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
Какво ще се случи и с отчитането на денталната помощ чрез НЗИС?
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Диагностицирането на кари-
еса в много ранен стадий 
и последващото лечение с 

неоперативни средства е идеален 
вариант, който напълно описва 
същността на минимално инвазив-
ното лечение(МИЛ). Доста често 
обаче, заболяването се открива на 
един по-напреднал етап, когато 
единствено с неинвазивни сред-
ства лечение не може да настъпи. 
Една от основните концепции на 
минимално инвазивната терапия е 
при нужда от оперативно лечение 
на кариозните лезии, то да се из-
вършва с минимални интервенции, 
като главната идея е да се съхранят 
възможно най-много твърди зъбни 
тъкани. Това важи с пълна сила как-
то за първични, така и за вторични 
кариозни лезии. Наличието на об-
турации и провежданото вече ле-
чение поставят въпроса: възможна 
ли е поправка на обтурации вместо 
цялостната им смяната? Освен раз-
витието на философията на МИЛ 
през последните десетилетия, още 
и факта че голям брой от случаите 
на общопрактикуващите  зъболека-
ри са свързани именно с лечение на 
вторичен кариес и възстановяване 
на дефектни обтурации, обясняват 
и засиления интерес на изследова-
телите към проблемите свързани 
с поправка на налични обтурации. 
Някои автори посочват, че лечение-
то на вторичен кариес съставлява 
над 50% от работата на общопрак-
тикуващите зъболекари. От една 
страна е желанието зъбите да се ле-
куват максимално щадящо, бързо и  
с предвидими резултати, но от дру-
га са всичките въпроси и проблеми 
свързани с поправките – диагно-
стициране и оценка на ситуацията, 
изясняване на причините за провал, 
избор на лечебен метод и избор на 
материал, изготвяне на лечебен 
план, критерии за оценка и др.

Диагностицирането на вторичен 
кариес и определянето на една об-
турация като дефектна често става 
въз основа предимно на субективни 
критерии. А е от голямо значение, 
тъй като това е критична съпка в 
лечебният план и оказва влияние 
върху преживяемостта на възста-
новения зъб.

ПОПРАВЯНЕ ИЛИ 
ЦЯЛОСТНА СМЯНА?

Причините, които най-често 
налагат поправяне или цялостна 
смяна на обтурациите са: втори-
чен кариес, фрактура, маргинални 
недостатъци, износване, посто-
перативна чувствителност. В из-
следване от 2005 г. автори посоч-
ват същите причини за неуспех на 
обтурациите и при временни зъби. 
В свои изследвания Pink FE, 1994 
и Deligeorgi V, 2000 посочват вто-
ричния кариес и маргиналното оц-
ветяване на наличните обтурации 
като най-важните причини налага-
щи възстановяване при постоянни 
и при временни зъби. Съществена 
причина е и наличието на анато-
мични проблеми на обтурацията, 
например недобър апроксимален 
контакт. Според Mjor et al, 2000, 
трите най-важни причини са: 1- 
вторичен кариес, 2- фрактури на 
обтурацията, 3- промяна на цвета 
на обтурацията, като последното се 
наблюдава рядко при млади паци-
енти. При амалгамените обтурации 
най-честите причини за смяна или 
поправка са вторичният кариес и 
фрактури  на обутурацията или на 
зъба.

Критериите за оценка на дефект-
ни обтурации и вторичен кариес са 
субективни и се базират най-вече 
на данните от визуално тактилния 
преглед, и освен тях при съставяне 
на лечебния план трябва да се на-
прави и оценка  на кариесния риск. 
Можем да допълним още че факто-
рите, които влияят върху лечебния 
план са 3 основни групи:1-факто-
ри свързани с денталните лекари, 

2- фактори свързани с денталната 
практика и 3- фактори свързани 
с пациентите. Към първата група 
се отнасят възраст, опит, умения, 
познания и предпочитания на кли-
нициста. Различията в основното 
образование и нивото на профе-
сионален стаж на отделните кли-
ницисти също оказва влияние. 
Практиката има отношение като 
вид, местонахождение, големина. 
А факторите свързани с пациента 
са: орална хигиена, хранителни 
навици, флуорна профилактика, 
заболявания, медикаменти, соци-
ално-икономически статус, предпо-
читания. В голямата си част се пре-
покриват с факторите при оценка 
на кариесният риск. Така например 
при пациенти, рядко посещаващи 
кабинета по дентална медицина 
(само при болка) има показания за 
цялостна подмяна на обтурацията. 
При пациенти с изградени здравни 
навици, редовно посещаващи зъбо-
лекар, може да се приложи поправ-
ка на обтурацията. При пациенти с 
хронични и тежки общи заболява-
ния, а също и при много възрастни 
пациенти, предпочитан вариант за 
лечение също е поправката.

Вземането на решение какво да 
се направи във всеки конкретен 
случай е не лека задача. На дентал-
ните лекари се налага ежедневно да 

съставят лечебни планове, които да 
са в съответствие с клиничната на-
ходка, техните собствени способ-
ности и желанията на пациентите. 
Решения трябва да се взимат след 
като са обсъдени всички алтерна-
тивни възможности за лечение и 
материали, които да се приложат. 
За съжаление до ден днешен няма 
установени ясни ръководства, кри-
терии, които клинициста да използ-
ва за да реши дали да поправя или 
да заменя обтурацията, или за тази 
цел какъв точно материал е най-
подходящ.

По отношение на вземането на 
решение дали дадена обтурация да 
се смени изцяло или не, алтерна-
тивните варианти са: да бъде загла-
дена, ремоделирана чрез добавяне и 
отнемане на материал, т.е. частично 
поправена, или силанизирана. Ако 
дефектът е малък и чрез заглажда-
не и полиране се постига комфорт 
и добра естетика, този вариант е за 
предпочитане като най-минимално 
инвазивен. При маргинални дефе-
кти, като например оцветявания, 
или ограничени пролуки между 
кавитетните стени и обтурацията,  
може да се направи силанизиране. 
Ако дефекта е по-голям и заглаж-
дане или силанизиране няма да са 
достатъчни, може да се премахне 
само част от обтурацията и/или 
зъбните тъкани, когато са засегнати 

и да се добави нов материал, т.е да 
се ремоделира или поправи . И три-
те варианта се вписват в идеята за 
минимално инвазивно лечение. Ко-
гато е невъзможно обаче дефекта да 
бъде отстранен без да се премахне 
почти цялата обтурация, по-ради-
калното решение за подмяна трябва 
да се вземе. А също така и когато 
има симптоми от страна на пулпа-
та. Винаги трябва да се предвиди 
дали пълната смяна на обтурацията 
ще доведе до повече ползи за зъба 
от колкото поправката. 

ПРЕДИМСТВА

Предимствата на поправката 
пред подмяната са няколко: на пър-
во място е  запазването на по-голям 
обем естествени зъбни структури и 
това, че методът е щадящ не само 
за емайл и дентин, но и за пулпа-
та – риска от прегряване, пряко 
увреждане и инфектиране е силно 
намален; също така поправката е 
по-лесен, икономичен и евтин на-
чин; дава и допълнително предим-
ство, предлагайки предвидимост на 
лечението и намаляване на риска 
от усложнения, наблюдавани при 
по-комплексните процедури. При 
смяната неминуемо се премахват и 
напълно здрави тъкани, като по-из-
разената загуба е заплаха за цялост-

та им. По-големият кавитет означа-
ва, че и новата обтурация също ще 
е по-голяма, което не е благоприят-
но. В някои случаи може сериозно 
да повлияе върху дълготрайността 
на обтурацията и живота на са-
мия зъб. Изследвания доказват, че 
не винаги цялостната подмяна на 
обтурацията гарантира по-добри 
клинични резултати в сравнение 
с алтернативните по-малко инва-
зивни техники. Дори обратното 
има проведени изследвания, които  
показват, че силанизирането, за-
глаждането и поправянето на об-
турации водят до повишаване на 
тяхната преживяемост. Същата, а и 
по-висока преживяемост на попра-
вени обтурации от амалгама и от 
композиционни материали успяват 
да докажат в свои изследвания ня-
колко автори, работещи в областта.  
Gordan VV et al, доказват преживя-
емост над 7 години. Elias R, 2016, 
съобщават за преживяемост от над 
15 години на поправени антериор-
ни възстановявания.

Въпреки доказателствата, че ми-
нимално инвазивните алтернативи 
на тотална смяна на повредените 
обтурации са достатъчно ефектив-
ни, все още сравнително малко зъ-
болекари ги прилагат в практиката 
си. Много по-често прибягват до 
по-радикалното решение да сме-
нят изцяло наличната обтурация. 

Това показва и едно изследване на 
Gordan VV et al, 2012, проведено 
сред клиницисти от САЩ и скан-
динавските страни - в над 75% от 
случаите с дефектни обтурации те 
са били сменени, а не поправени. 
Клиницисти, които не са напра-
вили първичното лечение, почти 
сигурно избират тоталната смяна. 
Тенденция да прилагат минимално 
инвазивни подходи се наблюдава 
при наскоро завършили клиницис-
ти, а също и такива, за които част 
от практиката е да правят оценка 
на кариесния риск. Все още тези 
подходи не се преподават масово 
в университетите; има данни че 
се залагат в учебните програми в 
САЩ, Великобритания, Ирландия, 
Германия и Скандинавия, и то не 
във всички университети.

КАК ДА 
ГИ ПОПРАВИМ?

По отношение на избора на ма-
териал за поправката, утвърдени 
критерии и правила няма. Компо-
зитите успяха да се наложат като 
предпочитан от пациенти и лекари 
материал за възстановянания дори 
при дистални зъби. Повишените 
изисквания за естетика, съобра-
зена с естествените цветове на 
зъбите и минимално инвазивните 

възстановявания, както и грижата 
за околната среда по отношение на 
живака, редуцира използването на 
амалгама за директни възстановя-
вания и доведе до заместването ѝ с 
композитни материали. Логично и 
очаквано е КМ да са предпочитани 
и при поправяне на вече направени 
обтурации.

При използването на композит 
за поправка на композит специ-
фичното е възката между двата 
материала.  Адхезията между два 
композитни слоя се постига при на-
личието на кислороден инхибиран 
слой от неполимеризирана смола. 
Успешният „бондинг” зависи от на-
личието на повърхността на голям 
брой нереагирали винилови групи 
(C=C), които след това могат да по-
лимеризират кръстосано със смо-
лата в бондинг композита. Понеже 
полимеризираните вече композити 
съдържат по-малко свободни ра-
дикали по повърхността си, за по-
добряване на адхезията композит 
– композит се предлагат няколко 
метода. Постигане на грапава по-
върхност с помощта на въздушна 
абразия с твърди частици, ецване 
с подкиселен фосфатен флуорид, 
флуороводородна киселина или 
фосфорна киселина с използване 
препоръчително на междинни ад-
хезивни смоли (IARs), независимо 
дали силинизирана и/или адхезив-
на система. Предпочитаният метод 
е комбинация от въздушна абразия, 
поставяне на силан-свързващ агент 
и IAR.

 Въпреки доказателствата, че ми-
нимално инвазивните алтернативи 
на тотална смяна на повредените 
обтурации са достатъчно ефек-
тивни, все още сравнително малко 
зъболекари ги прилагат в практи-
ката си. Поправките имат свое-
то приложение при почти всички 
дентални медици. Познаването на 
показанията, оценките, методите, 
предимствата и недостатъците, 
трайността, рисковете на поправ-
ките на обтурации е важно за всеки 
клиницист. 

Радостина Анастасова, 
Владимир Панов

ПОПРАВКИ НА ОБТУРАЦИИ

  #АДМБ

УПРАВЛЕНИЕ НА 
РИСКА В ДЕНТАЛНАТА 

МЕДИЦИНА

Асоциацията на денталните мениджъри в България проведе едно от 
най-мащабните си и значими събития през тази година: Един спо-
делен лекционен ден с проф. Павел Станимиров – „Управление на 

риска в денталната медицина“.
Форумът привлече вниманието на над 150 участници от цялата страна, 

както и голяма група от младата смяна - 33 студенти по дентална меди-
цина.

Проявата се състоя на 21 май, събота, в х-л „Маринела“, София от 9 до 
18,30 ч.

Златен спонсор бе Bredent Group Bulgaria, бронзови спонсори – Аксис, 
България и Линеа Трейдинг. АЛБА ТМ и Дентиос бяха спонсори.

Откриването направи д-р Венета Павлова, председател на УС на АДМБ. 
Водещи бяха д-р Димитър Ковачев от УС на АДМБ и д-р Веселина Ду-
кова, Русе.

Интересът към събитието и темите напредваше дори в хода на лекци-
ята. След първите часове някои от участниците заявиха допълнително 
присъствие на своите мениджъри. Други коментираха в паузите, че при 
следващо издание на същата лекция ще дойдат на всяка цена с екипите си.

Материята, която той разгледа прецизно и в детайли, с редица приложе-
ни случаи, определено ще провокира към проактивни действия дентални-
те клиники и кабинети за овладяване на рискови ситуации. 

Известно е, че в организма на всяка дентална практика съществува и 
т. нар. система – от правила, правни разпоредби, нормативи, протоколи 
за работа, документи, софтуери, апаратура и пр. Тя трябва да се следи с 
внимание, да се актуализира и управлява, за да се преодолеят определени 
рискове. В тази връзка лекторът посочи и коментира многобройни случаи 
от ортодонтията, ендодонтията, имплантологията и пр., изпратени му от 
практикуващи дентални лекари.

В края на лекцията проф. Павел Станимиров бе удостоен от името на 
АДМБ с Почетен плакет „За изключителен принос в денталната медицина 
и добрите дентални практики в България“.

Официален представител на форума от страна на Българския зъболе-
карски съюз бе главният секретар на организацията д-р Борислав Мила-
нов. Сред присъстващите бяха редица председатели на районни колегии 
на съюза.

Гост на купона традиционно бе и приятелят на асоциацията „щурецът“ 
Валди Тотев.
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Пандемията промени много 
неща в нашия личен и со-
циален живот. 

За първи път бе присъдено от-
личието Лекар по Дентална меди-
цина на РК на БЗС за две поредни 
години. 

Тази година церемонията по връ-
чване на наградите се състоя по 
време на Юбилейния ХХ научен 
конгрес на БЗС, проведен в Бургас.

Лично за мен, всеки един от ле-
карите и лекарите по дентална 

медицина, работещи по време на 
пандемията от Ковид-19 е лекар на 
годината.

Лекари на годината са и онези 
лдм, които първи се самооргани-
зираха и събраха за кратко време 
шлемове за работещите на първа 
линия за болница „Пирогов“ в сто-
лицата, в първите часове и дни на 
разразилата се пандемия. Те отво-
риха собствените си медицински 
шкафове. Лекар на годината е ко-
легата, който се мъчеше да помогне 

с намирането на маски, ръкавици и 
шлемове за всички членове на БЗС.

И най-вече лекари на годината са 
тези лдм от РК на БЗС-Видин, които 
влязоха като доброволци в ковид от-
деленията на Видинската болница, 
когато съгражданите им имаха най-
голяма нужда от тях.

Лекари на годината са и хората от 
ръководството на БЗС, които издир-
ваха необходимата достоверна ин-
формация за пандемията, работеха, 
а често и се бореха с институциите 

в здравеопазването, организираха 
оперативни кризисни щабове и пре-
говаряха с НЗОК за 85% НУР.

Лекари на годината са всички, 
които запазиха доброто име на про-
фесията и не позволиха трудности-
те и деструкцията да вземат превес 
в живота ни.

Дентална професионална общ-
ност даде и много свидни жертви 
по време на пандемията.

Вечерта на 15 юли бе празнична 
за всички номинирани. Да види наг-

раждаването на своята дъщеря като 
лекар по дентална медицина за 2021 
г., бе дошъл и 92 годишния баща на 
д-р Росица Милушева, номинирана 
от РК на БЗС – Смолян.

На проведения същия ден упра-
вителен съвет на БЗС, бяха връчени 
наградите на председателите на ко-
легии, които са номинирани целите 
районни колегии за лекар по ден-
тална медицина на годината.

Емилия Караянева
Снимки: Станислава Дойнова

ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА ЗА 2020 И 2021 Г.

ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЗА 2020 ГОДИНА
Д-р Ангел Манолов Мутафчийски - РК на БЗС-Благоевград
Д-р Георги Йовчев Стойнов - РК на БЗС-Бургас
Д-р Нева Радоева Читалова РК на БЗС-Варна
Д-р Иво Алексиев - РК на БЗС-Видин
Д-р Анита Георгиева Тодорова - РК на БЗС-Враца
Д-р Евелина Валентинова Попова - РК на БЗС-Габрово
Д-р Георги Енчев Димов - РК на БЗС-Кърджали
Д-р Ивета Иванова Мирчева - РК на БЗС-Ловеч
Д-р Анелия Борисова Савтова-Бончева - РК на БЗС-Монтана
Д-р Райна Василева Гергова РК на БЗС - Пазарджик
Д-р Лорита Стефанова Стоилова-Балабанова - РК на БЗС-Перник
Д-р Георги Досев Трифонов - РК на БЗС-Плевен
Д-р Елка Георгиева Мачева - РК на БЗС-Пловдив
Д-р Мариана Прокопиева - РК на БЗС-Разград
Д-р Соня Асенова Еленкова- Дякова - РК на БЗС-Русе
Д-р Енвер Мухсинов Мангъров - РК на БЗС-Силистра
Д-р Елеонора Симеонова Монева - РК на БЗС-Сливен
Д-р Владимир Стефанов Димитров - РК на БЗС-Смолян
Проф. д-р Божидар Йорданов, доктор - РК на БЗС-София град
Д-р Диан Димитров Шарланов - РК на БЗС-Стара Загора
Д-р Лиляна Асенова Димитрова - РК на БЗС-Търговище
Д-р Пенка Василева Нинкова - РК на БЗС-Хасково
Д-р Йолина Петрова Топалова - РК на БЗС-Шумен
Д-р Катя Стоянова Станева - РК на БЗС-Ямбол

ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЗА 2021 ГОДИНА
Д-р Иван Божанов Терзиев - РК на БЗС-Благоевград
Д-р Васил Димитров Йовков - РК на БЗС-Бургас
Д-р Нели Драгинова - РК на БЗС-Видин
Д-р Олга Иванова Тинчева - РК на БЗС-Враца
Д-р Мартин Райнисов Марков - РК на БЗС-Габрово
Д-р Златимира Борисова Минчева - РК на БЗС-Кърджали и д-р Костова
Д-р Бранимир Пелов Димитров - РК на БЗС-Ловеч
Д-р Цветанка Иванова Цонева - РК на БЗС-Монтана
Д-р Румен Иванов Попов - РК на БЗС-Пазарджик
Д-р Мартин Богданов Мариянов - РК на БЗС-Перник
Д-р Поля Петева Тенева - РК на БЗС-Плевен
д-р Иван Маринов Моллов РК на БЗС - Пловдив
Д-р Вихрен Башаков РК на БЗС - Разград
Д-р Радослав Енчев Иванов - РК на БЗС - Русе
Д-р Ана Георгиева Радилова - РК на БЗС-Силистра
Д-р Йордан Петров Господинов - РК на БЗС-Сливен
Д-р Росица Георгиева Милушева - РК на БЗС-Смолян
Проф. д-р Снежанка Топалова-Пиринска, дм - РК на БЗС-София град
Д-р Стефалина Руменова Чинарска РК на БЗС-София област
Д-р Ленко Балчев Ленков - РК на БЗС-Стара Загора
Д-р Златка Митева Шиварова - РК на БЗС-Търговище
Д-р Радка Димова Бойкова - РК на БЗС-Хасково
Д-р Деница Ангелова Пеева-Стоянова - РК на БЗС-Шумен
Д-р Димитър Венелинов Божилов - РК на БЗС-Ямбол

Д-р Васил Йовков, РК на БЗС-Бургас получава своето отличие от д-р Н. Шарков и д-р 
Б. Миланов

Проф. д-р Снежанка Топалова-Пиринска, дм и проф. д-р Божидар Йорданов, доктор - 
РК на БЗС-София град

Д-р Трифон Антонов, председател на РК на БЗС-Пловдив, д-р Елка Георгиева Мачева 
и д-р Иван Маринов Моллов, РК на БЗС - Пловдив

Д-р Георги Енчев Димов, номиниран от РК на БЗС-Кърджали



БРОЙ 7, ЮЛИ 20228

Д-р Георги Стойнов и д-р Васил Йовков, РК на БЗС-Бургас

Д-р Нева Радоева Читалова, РК на БЗС-Варна

Д-р Георги Досев Трифонов, д-р Поля Петева Тенева - РК на БЗС-Плевен и д-р Борислав Миланов
Д-р Бранимир Пелов Димитров и д-р Велислав Симеонов, председа-
тел на РК на БЗС-Ловеч

Д-р Деница Ангелова Пеева-Стоянова и д-р Йолина Петрова Топалова - РК на БЗС-Шумен

Д-р Мартин Богданов Мариянов и д-р Лорита Стефанова Стоилова-Балабанова - РК на БЗС-Перник

Д-р Иво Алексиев и д-р Нели Драгинова - РК на БЗС-Видин
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Д-р Анелия Борисова Савтова-Бончева и д-р Цветанка Иванова Цо-
нева - РК на БЗС-Монтана

Д-р Румен Иванов Попов, д-р Красимира Сариева, председател на РК на БЗС – Пазарджик и д-р Райна 
Василева Гергова РК на БЗС - Пазарджик

Д-р Марияна Прокопиева и д-р Вихрен Башаков, РК на БЗС-Разград
Д-р Атанас Маринов, председател на РК на БЗС-Стара Загора и д-р 
Диан Димитров Шарланов

Д-р Златимира Борисова Минчева и д-р Снежана Йорданова, председател на - РК на БЗС-Кърджали

Д-р Евелина Валентинова Попова и д-р Мартин Райнисов Марков - 
РК на БЗС-Габрово
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Д-р Ал. Драгостинова, председател на РК на БЗС-Благо-
евград и д-р Иван Терзиев

Д-р Стефалина Чинарска- РК на БЗС-София област

Д-р Ана Георгиева Радилова и д-р Енвер Мухсинов Мангъров - РК на БЗС-Силистра

Д-р Росица Георгиева Милушева - РК на БЗС-Смолян и 
д-р Е. Сариев, председател на колегията

Д-р Соня Асенова Еленкова-Дякова и д-р Радослав Енчев Иванов - РК на БЗС - Русе

Д-р Радка Димова Бойкова и д-р Е. Атанасова, председател на  - РК на БЗС-Хасково Д-р Златка Митева Шиварова и д-р Стефка Куклева - РК на БЗС-Търговище

Д-р Катя Стоянова Станева и д-р Димитър Венелинов Божилов - РК на БЗС-ЯмболД-р Иван Данчев, председател на РК на БЗС-Сливен, д-р Йордан Петров Господинов и 
д-р Елеонора Симеонова Монева от РК на БЗС-Сливен
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Денталният маркетинг е 
маркетинговата стратегия 
и маркетинговите тактики, 
които стоматологичните 

практики и стоматологичните кли-
ники използват за привличане и за-
държане на нови пациенти, както и 
за повишаване на осведомеността 
за тяхната марка. Основната цел е 
да накараме потенциалните пациен-
ти да се обадят по телефона или да 
запазят онлайн час. Най-добрият на-
чин да накарате пациентите да пред-
приемат тези действия е чрез пуска-
не на реклами от Google и Facebook, 
както и да класирате уебсайта си за 
дентална практика в търсачките.

Повечето пациенти по ще се съ-
гласят, че намирането на зъболекар е 
трудно. Но тъй като денталният мар-
кетинг се е преместил почти 100% 
към дигитален, може да откриете, 
че попълването на практиката ви с 
пациенти също е нелесна задача. В 
тази публикация ще предоставим 
някои добри идеи за маркетинг в со-
циалните медии, които да помогнат 
за развитието на вашата стоматоло-
гична практика.

Инфлуенсър маркетинг
Инфлуенсър маркетингът се раз-

вива все повече с всеки изминал ден 
и е високоефективен инструмент, 
особено за стартиращи бизнеси (и не 
само). Инфлуенсърите са работили 
усилено във времето, за да създадат 
силно ангажирана аудитория, която 
обича да следи ежедневния им жи-
вот – включително какви марки из-
ползват или къде ходят. 

Промотирайки вашите услуги или 
продукти в профилите си, инфлуен-
сърите изграждат доверие към вас, 

защото щом те са ви се доверили, 
защо да не го направят и последова-
телите им? Традиционната реклама 
все по-рядко се ползва с доверие от 
голяма част от аудиторията, така че 
автентичните споменавания на мар-
ки/услуги/специалисти от популяр-
ни инфлуенсъри могат да помогнат 
да достигнете до тези иначе скептич-
ни потенциални клиенти.

Важно е когато работите с ин-
флуенсъри, те да не бъдат третира-
ни просто като канал за реклама, а 
по-скоро като творчески партньор, 
който познава аудиторията си по-до-
бре от всеки друг. За да може съдър-
жанието да е наистина автентично, 
то трябва да „подхожда на стила на 
инфлуенсъра“ и да допълва съдър-
жанието и личността му по начин, 
който има смисъл. Потребителите 
смятат инфлуенсърите за важни хора 
в живота си, подобно на приятелите 
и семейството си. 

При избора на правилните ин-
флуенсъри и при наистина добър 
продукт или услуга – рекламата се 
получава изключително автентично 
и почти винаги е добре поднесена.

Когато си послужите с различните 
маркетинг инструменти може да из-
градите една сложна маркетинг стра-
тегия, която се изгражда постепенно 
и всеки един метод на рекламиране 
е ключов, а инфлуенсър кампаниите 
са „черешката на тортата“.

Какво е стоматологичен марке-
тинг и такъв „близо до мен“

За повечето зъболекари темата за 
наемане на нова маркетингова ком-
пания за зъболекар носи усещане за 
несигурност. Отминаха дните на ча-
кане телефонът да звънне. Днешните 

пациенти правят своите проучвания 
онлайн, преди да изберат доставчик. 
Ако искате телефонни обаждания, 
насрочени срещи и придобиване на 
нови пациенти и задържане на съ-
ществуващи такива, ще трябва да 
инвестирате известно време и пари в 
нова стратегия за онлайн маркетинг.

Бизнес страница на Google за 
стоматологичен маркетинг

Google трябва да ви разпознае като 
зъболекар, стоматологична клини-
ка или работещ естетика зъболекар. 
Вашата обява е едно от най-важните 
неща за вашето онлайн присъствие. 
Трябва обаче да имате предвид след-
ното:

Попълнете напълно своята бизнес 
страница в Google. Добавете кол-
кото можете повече информация. 
Колкото повече информация давате, 
толкова по-легитимен изглеждате. За 
да оптимизирате списъка на вашия 
стоматологичен кабинет в Google, 
ще трябва да попълните цялата ин-
формация богато, правилно и разно-
образно – със снимки и подробнос-
ти. Използвайте максимално всички 
предложени ви инструменти на вся-
ка платформа, с която се захващате 
за популяризиране на бранда ви.

Уебсайт на зъболекар за мобил-
ни устройства

Уверете се, че уебсайтът ви е „рис-
понсив“. Сайтът ви трябва поне да 
изглежда добре на мобилни устрой-
ства, таблети и настолни компютри/
лаптопи.

Първото взаимодействие, което 
потенциален пациент ще има с вас, 
най-вероятно ще бъде с вашия уеб-
сайт. Повечето хора ще открият ва-

шия уебсайт посредством търсене 
чрез мобилно устройство. Около 
72% от хората търсят информация в 
Интернет от телефона си.

Отделете секунда, за да се запи-
тате: „ Изглежда ли добре моят уеб-
сайт на всички устройства?“

Ако отговорът е „не“ и маркетин-
гът ви все още не е на ниво, може да 
е време да наемете уеб разработчик, 
заедно с екип от експерти по дигита-
лен маркетинг.

Dental SEO и маркетинг на съ-
държанието

Терминът SEO се отнася до опти-
мизацията за търсачки. Този процес 
включва няколко основни фактора:

Да имате съдържание на уебсайт, 
което е подходящо за вашите целеви 
потребители.

Също така, се уверете, че имате 
правилни имена на изображения, 
страници и т.н.

Стоматологичен блог и теми 
за маркетинг на съдържанието, с 
което можете да започнете

Има буквално хиляди теми, от 
които да избирате, за да създадете 
блог. Можете да започнете, като от-
говорите на няколко от въпросите, 
които чувате ден след ден.

- Как мога да предотвратя появата 
на кариес?

- Въгленът опасен ли е за зъбите 
ми?

- Колко често всъщност трябва да 
използвам конец?

- Как да науча децата си да си мият 
зъбите?

- Трябва ли моята паста за зъби да 
включва флуорид?

- Колко струва почистване на зъби 

или изваждане на зъб?
- Коя е най-добрата четка за зъби?

Маркетинг във Facebook и 
Instagram

Клиентите очакват вашата стома-
тологична практика да има присъст-
вие в социалните медии. Трябва да 
имате ефективно управление на со-
циалните медии на следните места: 
Facebook, Instagram и Twitter. Както 
всичко друго, вашите пациенти ще 
следват само „лицеприятни“ страни-
ци. Ето защо дизайнът е ключов еле-
мент за това да се представяте добре 
пред публиките си.

Видео
Една от основните константи за 

високо класирани и добри стомато-
логични уебсайтове е видео съдър-
жанието. Клиентите обожават виде-
оклипове. И, както казахме по-рано, 
когато клиентите харесват нещо, 
алгоритъмът на Google следва при-
мера. 

Реклама
Има редица ефективни дигитални 

рекламни канали, които стоматоло-
гичните практики могат да използ-
ват. Основните канали за дигитална 
реклама са дисплейна реклама (ба-
нерна), ремаркетинг и реклама в со-
циалните мрежи. 

Имейл маркетинг за зъболекари
Маркетингът по имейл има един 

от най-добрите проценти на реа-
лизация, а за онлайн генериране на 
потенциални клиенти наистина няма 
нищо по-добро по отношение на 
цена/качество.

ФЪСС Дигитална Агенция

МАРКЕТИНГ

БЕЗ КАКВО НЕ МОЖЕМ В ДИГИТАЛНИЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕН МАРКЕТИНГ

Инфлуенсър маркетинг и класически дигитални активности

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА  
ГР. БАНСКО – 07-09.10.2022 ГОД.

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
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 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

07.10.2022 год. 
14.00 – 16.30 ч.
14.30 – 17.00ч.

17.00 – 17.30 ч.
17.30 – 19.00 ч.

Настаняване и регистрация
Дискусионен панел на тема: „Информирано съгласие в денталната 
медицина/нормативна база, видове информирано съгласие, валидност, 
информирано съгласие при общи и при специфични високорискови 
дентални процедури/„
Откриване на НФДМ – Гранд хотел Банск
„ Цервикална и вътрешна коренова резорбция - диагностика и възмож-
ности на съвременните методи на лечение”
Лектор: Доц. Д-р Ангела Гусийска, дм

08.10.2022 год.
8.00 – 9.00 ч.
9.00 –   10.00 ч.

10.00 -  10.15ч.2

10,15 – 10,30ч.

Регистрация
„Airflow®, Perioflow® и Piezon® - неизменна част от ежедневната 
дентална практика. Показания при различни клинични случаи   ”  
Лектор: Д-р Борис Раденков
Търговска презентация: Суперсилата на меката четка за зъби 
CIRAPROX
Лектор: Д-р Борис Раденков
Търговска презентация: Нови тенденции в оралната хигиена.
Лектор: Магдалена Мичева      

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

12.00 – 12.30 ч. Търговска презентация : Афтозни лезии- проблем с много лица
Лектор: ПРОФ.д-р Владимир Панов

12.30 – 14.00 ч. Обяд  на  блок  маса

14.00 – 14.30 ч.  Търговска презентация: Зима без болести! OLIFE, KEEP, CALM и 
други продукти без аналог, за защита от вируси и болести от всякакъв 
характер
Лектор: Светлана Иванова

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

15.30 – 15.45 ч.

15.45 – 16.00 ч.

16.00 – 17.30 ч.

20.00 – 24.00 ч.

09.10.2022 год.

10,00-13,00ч.
Гранд хотел 
Банско 

 Търговска презентация :Новият лазер на Атлантис с три дъл-
жини на вълната: синя-за хирургия, инфочервена-за ендодонтия и 
парадонтология, червена-за терапия и фотодинамична терапия
Лектор. Инж.Николина Георгиева
Имплангни системи S.I.N. EPIKUT&UNITITE  - нова дефиниция за 
ЕПИЧНО»
Лектор Пламен Иванчовски
„Спешни състояния в денталната медицина
Лектор: Проф.д-р Павел Станимиров, дм
Гала вечеря

СЪПЪТСВАЩИ СЪБИТИЯ

Теоретично- практически курс: „Пародонт-актуални методи за ле-
чение.Хронични възпалителни процеси: оптимизация с биологични и 
нано-биотехнологични продукти. Технология плазмо лифтинг/PRP /  
NGF гингивал   гел”
1.Отворено мероприятие - безплатно
2.Участие в практическата част  с предварително записване – 
лектор Стоимен Терзийски    -   0894 801797
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(Продължение от миналия брой)

ПЪТУВАНЕ ПРЕЗ 
ДОЛИНАТА БАКАА

На 20.04.22 г прекосихме гра-
ницата с Ливан. Съвсем наблизо 
ни очакваше градчето Анджар, с 
арменско население. Идват през 
1932г. от Сирия и Турция. Управ-
ниците французи им посочват 
блатиста местност, но арменците 
го превръщат в рай. Кипри къщи, 
чисти улици, приятна гледка. Имат 
спонсор, техен сънародник, жи-
веещ в САЩ. Край градчето има 
идеално запазен археологически 
комплекс от Омаядския период, 
на Халиф Ал Уалид. Построени-
ят от него дворец, извън Дамаск, 
на фона на Ливанските планини, 
в богат с минерална вода район, 
просторните сгради и улици и днес 
е място за релакс и отмора.

Пътуваме през долината Бакаа, 
житницата на Ливан, на път за Ба-
албек. Покрай пътя са сирийските 
лагери за бежанци. Жалка картина. 
Някои са се оправили и са поели 
по нови пътища в живота си. Дру-
ги си стоят в лагера и разчитат на 
100-те долара на месец, от между-
народната общност. Имат учили-
ща. На въпроса: какво е бъдещето 
на емигрантите? Получих следния 
отговор: трябва да питате великите 
сили. 

В Ливан гражданската война е 

продължила 30 години, до 1990г. 
16 милиона ливанци емигрират из-
вън страната. След войната много 
от тях са се опитали да се върнат, 
но отново са се изнесли към Ку-
вейт, Катар, Дубай… Големи общ-
ности има в Аржентина, Бразилия 
и Колумбия. През 1970г. най-лес-
но се емигрирало в Канада. След 
приключването на войната доста 
от тях се връщат, за да харчат 1200 
долара пенсия. Канадците се усе-
щат и забраняват харченето и пла-

щането извън страната. Разбира се 
младите остават в Канада. 

Наближаваме Баалбек и все по-
вече стават жълтите знамена на 
Хизбула по пилоните покрай пътя. 
На жълтия фон различавам оръжи-
ето, което им внушава защита от 
Израел… Все още не са възстано-
вени от миналите военни действия.

БААЛБЕК С 
9000-ГОДИШНА 

ИСТОРИЯ

Пред мен е Баалбек. Има мно-
го написано за предполагаемата 
9000-годишна история. Мен ме 

интересува кои и какво са строили 
тези непознати скални хора, живя-
ли преди месопотамци, египтяни, 
елини и римляни. Легенди: фини-
кийска - Баалбек е мястото, където 
в древността Бог Баал пристига на 
земята; арабска-Баалбек е принад-
лежал на Нимрод, който някога е 
царувал по тези земи. Арабски ръ-
копис, открит в руините на града, 
гласи че Нимрод изпраща гиганти 
да възстановят Баалбек след пото-

па; гръцка-Хелиос, богът на Слън-
цето, обикалял небето с огнена 
колесница, а Баалбек-Хелиополис, 
бил мястото, където спирал за по-
чивка. Огнена колесница, издига-
ща се в небето, после обикаляща 
и накрая и приземяваща се… Кон-
венционалната наука не отговаря 
на нито един въпрос свързан с ме-
галитите в най различни части по 
света. Никой не иска да напусне 
познатия коловоз. А изследвания-
та вървят бавно. Всички теории са 
свързани с нашия начин на мисле-
не. Например не допущаме поня-
тия като левитиране, сила на зву-
кова вибрация , омекотяване, или 
отливане на каменната структура.

Факт е че римските технологии 
позволяват изсичане на каменни 
блокове до 5 тона. 

Вижте за какво става въпрос тук: 
основата на храмовия комплекс е 
циклопски градеж. В югоизточна-
та стена има 9 реда каменни блоко-
ве, всеки с размери 11 по 4,6 по 3,3 
метра. Eдинична тежест 300 тона.

В югозападната стена има 6 ка-
менни блока от по 100 тона. На 
върховата им част, на 7 м височи-
на лежат три гигантски мегалита, 
наречени трилитони. Дължината 
им е 21 м, 5 м височина и 4 м ши-
рина - 800 тона всеки. Перфектно 
и прецизно един до друг, острило 
не влиза между блоковете. На 0,5 
км от тук има заготовка на огромен 
каменен блок с дължина 21,5 мши-
рина 4,2 м и височина 4,8м. Тегло 
над 1000 тона и обем 433 куб. ме-
тра.

Дали този древен каменен обект/
храм, енергийна система, космо-
друм/ не е по-стар от Eгипeтската 
цивилизация? Много от гранита и 
мрамора тук са от Египет. Транс-
порт - абсолютно неизвестен. Ако 
до Баалбек подредим Тиахуанако 
с Пума Пунко от Боливия; Асуан, 
Луксор и пирамидите от Египет; 
Оянтайтамбо и Сексиуоман от 
Перу; мегалитните от Великден-

ския остров; мегалитите на днеш-
на Турция и Гърция… дали не го-
ворим за една и съща цивилизация 
и култура. Има доста теории за 
извънземния им произход. За мен 
е по-приемлива теорията за загу-
беното познание на човечеството 
след катаклизъм или може би му-
тация. Има няколко световни опита 

за реконструкция на древната тех-
нология, абсолютно неуспешни. 
Спомням си извода след провала 
на опита за изработване на Олмек-
ските глави от Лавента - Мексико. 
Екипът, съставен със специалисти 
от цял свят, беше категоричен: 
,,Със съвременните достижения 
на технологиите опитът Лавента 
не може да бъде повторен. Ще се 
чакат по добри времена“.

За храмовете на Венера, Юпи-
тер и Бакхус няма да пиша. Има 
много литература. Те носят фи-
никийски, египетски, елински и 
римски почерци. Изследването на 
Баалбек започва през 1898г. след 
като султан Абдул Хамид разре-
шава на Вилхелм от Кобургите да 

започне разкопки. През 1984г. вече 
е в списъка на ЮНЕСКО. Един от 
най-значимите в света. Извънзем-
ни, гиганти или стандартния начин 
на мислене не ни дава възможност 
да го определим. Както казва проф. 
Овчаров ,,Непозната цивилизация 
на скалните хора“

В Ливан водачи ни бяха две бъл-
гарки, женени за ливанци: Анто-
ния Каннан и Биляна Христова. 
Ще изложа най-яркото от техните 
разкази: националният музей в 
Бейрут е в центъра на столицата. 
Много време е бил в разделител-
ната линия на огъня. Директорът 
на музея Maurice Chehab повтаря в 
по-добър вариант археологическия 
героизъм на колегата си от сирий-
ска Палмира. Военните действия 
са все по-близо до музея с много 
ценни находки. Например тук е 
саркофагът на Ахирам, владетел на 
гр. Библос, който трето, второ хи-
лядолетие пр.н.е. е под фараонско 
владичеството и търговска столи-
ца на финикийското крайбрежие. 
Финикия е географско понятие, не 
държава. Местното население и 
кананците са един народ, но кога-
то се смесват с асировавилонците, 

се оформя финикийската група. На 
света са дали финикийската азбу-
ка, лилавото като цвят и духаното 
прозрачно стъкло. 

ПЪРВИЯТ 
ФИНИКИЙСКИ ТЕКСТ

И така: на саркофага на Ахирам 
е изписан първият финикийски 
текст. Всеки звук е обозначен с 
буква. Появява се първата азбука. 
От нея произхождат арабските и 
после латински букви. Египетски-
те йероглифи са преди тях, но те са 
само писменост.

Следващ пример: мозайката с 
толкова влюбения Зевс и девойката 
Европа, която той отвлича, прео-

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
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&За първи път в България:

Prof. MATTEO CHIAPASCO

Dr. PAOLO CASENTINI

С и м п о з и у м :
Дигитални протоколи в имплантологията
Имедиатно имплантиране, лечение на 
случаи с напреднала атрофия

Такса за участие: 
730 лв.

ПРОМО КОД -10 %, 
ВАЛИДЕН ДО 31.07.

DIGITAL22

За записване:
тел.: 02 953 3557,  

0878 108 346

УлТраденТал

Регистрирайте се сега лесно и удобно на: events.ultradental.net

09 .09. 2022 г. (петък)     09:00 - 17:30 ч. 

■ Как дигитализацията промени имплантологията?

■ Мениджмънт на постекстракционни участъци: нова  
клинична класификация 

■ Обновени протоколи за имедиатно имплантиране и 
натоварване: от заместване на единичен зъб до тотална 
рехабилитация

■ Протетично-водено имплантиране: дигитални протоколи, 
приложени при случаи с напреднала атрофия.

П р о г р а м а : 

10 .09. 2022 г. (събота)     09:00 - 17:30ч.

■ Кога да използваме биоматериали и кога автогенна кост?

■ лечение на случаи с атрофия в естетична зона

■ лечение на случаи с недостиг на субантралната кост

■ Тъканна регенерация

www.ultradental .net

София, ул. „николай Хайтов” 34

09 - 10 .09.  2022 г. 
гр. София,  Гранд хотел “Миленум” 

бразен като бик, че кръщава на нея 
цял континент.

Още: безупречно запазените 31 
саркофази от гр. Сайда от може 
би хетско време. Идеално изваян 
бял мрамор като горната част е с 
образа на починалия в реален раз-
мер. Мраморът е от Египет. Тегло 
пренос, изработка! Още много ар-
хеологически ценности. Великият 
Maurice опакова в бетонни кутии 
всичко в музея. Дребните артефа-
кти вкарва в мазата и зазижда вра-
тата. След края на войната през 
1990 г, той е още жив и започва 
разбиването на бетонните кутии и 
разкриване на ценностите. Голям 
човек с голямо сърце в името на 
световното културно наследство. 
При разкриването на зазиданата 
врата към подземието се оказва, 
че то е наводнено /под Бейрут има 
много подземна вода/ Три години 
продължава отводняването и кон-
сервирането на находки от неоли-
та до римско време. Разказах ви 
само капчица музейна археология.

Имахме неочаквано премеждие 

в древния Библос, един от най-
старите в света. В античността е 
бил важен порт за търговията с па-
пируси. От гръцката дума за папи-
рус идва името на града. Катерех-
ме средновековна крепост. Катето 
се изтърколи по стръмните стъл-
би. Двете се прибрахме в автобус-
чето. Рана, лед и висока позиция 
на крака. Добре, но шофьорът из-
чезна при отворени две врати с яр-
остно течение между тях. Огледах 
копчетата на таблото, пробвах с 
едно две, но вратите не мръднаха. 
Излязох навън и се насочих към 
шофьор на друг автобус. Помо-
лих го на английски да дойде да 
ми помогне. Той съответно не ме 
разбра. На неговия си език и с же-
стове ми показваше автобуса си и 
ме отпращаше към моя минибус. 
Помисли си ,че съм се объркала. 
Настойчиво го задърпах за ръката 
и жестикулирах с ръце и крака. На 
международен език от жестове и 
звуци успях да разбера кое копче 
да натисна, за да затворя задната 
врата. Всеки език си е предизвика-

телство, но за арабския много съм 
закъсняла.

УБИЙСТВОТО НА 
ПРЕМИЕРА РАФИК 

ХАРИРИ

Разглеждайки финикийски и 
римски паметници в градовете 
Сайда, Тир, Хариса научихме още 
много за Ливан: най-голямата по-
литическа криза след края на вой-
ната е убийството на премиера 
Рафик Харири през 2005 г. Сунит, 
милиардер, добри политически 
връзки в цял свят и неуморен ра-
ботохолик за възстановяване на 
страната след войната. В атентата 
загиват 21 души и още 200 са ра-
нени. В последния му земен път го 
изпращат 200 000 и скандират пре-
махването на сирийските войници, 
които са заподозрени. След 30 го-
дини контрол те се изтеглят.

Бавно се заличават следите от 
войната. На 19.11.19 г. по улиците 
на Ливан има нещо като револю-
ция с обръщане на кофите за бок-
лук. Нещата тръгват надолу. Не 
стига, че заплатите рязко намалят, 
но гражданите не могат да разпо-
лагат с авоарите си в банките. От 
21г. имат режим на тока. От 24 часа 
разполагат с ток само 9ч. Водопро-
водите са над земята. Всяко се-
мейство има нещо като хидрофор 
в мазето на блока, в който живее. 
Вместимост 1000л. Със собствена 
система може да зареди още един 
хидрофор на покрива на блока от 
2000л. Ако валят дъждове, по 10 
дни нямат снабдяване до избистря-
не на водата. През това време може 
да се купи от водоноска, но цената 
е солена.

Синовете на Биляна учат в част-
но йезуитско училище във Бей-

рут. Изучават арабски, английски, 
френски. От 18г. в Бейрут имат 
българско училище. Бизнесменът 
Каласи има 5 предприятия в Бъл-
гария и субсидира училището. 
Ползва се системата на обучение 
на деца в чужбина. В частните 
училища учителите могат да учат 

безплатно собствените си деца.
Религиозните празници са поде-

лени. Те са официални празници за 
всички граждани в цялата страна.

ИСТОРИЯТА И 
БЪДЕЩЕТО 

На 23.04.22г. последен ден в 
Южен Ливан. На 20 км от Голан-
ските възвишения, на брега на 
Средиземно море в древния Тир 
и едно жарко слънце над морска-
та шир и останките от строител-
ството на Александър Велики и 
римляните. Не помня дати и ци-
фри, но 23.04 е най-специалната. 
В Пловдив в 10ч. и 1 минута снаха 
ми роди първородната ми внучка 

- Ния. Благодаря ти, Дамяна! Но-
вият живот е най-великият дар на 
природата. Надявам се здравите й 
родопски корени да я държат здра-
во стъпила по пътя на новото вре-
ме, в което вече вървим. Това дете 
ще расте в свят, много по-различен 
от познатия. Разказите за моя свят 

ще й звучат като далечен генети-
чен спомен. Вярвам, че тя ще се 
адаптира, а аз ще се старая, защото 
ми трябва време, за да я науча да 
мечтае. Мечтаещият човек лесно 
намира пътищата към вътрешната 
си енергия и умее да я ползва.

На всички деца, родени в Новото 
време, желая да устоят на ветрове-
те! По свой начин да изживеят най-
достойно живота си!

Това, което изживях в Сирия, 
да го четат само в книгите. Искам 
да им пожелая Мир, Мир и само 
Мир!!! Да тържествува животът!

Д-р Н.Читалова, пътешественик, 
противник на войната и привърже-
ник на Мира
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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.   
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МАЛКИ ОБЯВИ
САМО ВЪВ ВЕСТНИК “ДЕНТАМЕДИКА” МАЛКИТЕ ОБЯВИ СА БЕЗПЛАТНИ 

ЗА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БЗС. МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАТЕ E MAIL: 
REDOBIAVI@MAIL.BG. ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА С НОРМАЛНИ (НЕ САМО С 

ГЛАВНИ) БУКВИ. ВАШАТА ОБЯВА ЩЕ ДОСТИГНЕ ДО 9437 ДУШИ!

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

e-mail: office@bzs.bg 

ГЛАВЕН РЕДАКТОР:
 Емилия Караянева, ekaraianeva@mail.bg
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:
 Доц. Тодор Узунов 
 Проф. Владимир Панов 
 Доц. Евгений Алексиев 
 Д-р Ива Димчева
РЕКЛАМА:
 д-р Тодор Кукуванов todorkoukouvanov@mail.bg
Броят е отпечатан на 15.7.2022 г.
Тираж: 9363 бр.
Редакцията не носи отговорност за съдържанието на по-
местените реклами и вложки.

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

ПРОДАВА

Продавам оборудван стоматоло-
гичен кабинет в Пловдив. Оборудван 
с всичко необходимо, работещ в мо-
мента. Има СОТ и камери. Телефон за 
връзка 0887 67 40 19.

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

Продавам огледалце с регулираща 
се светлина , подходящо за хирургичен 
дентален кабинет. тел: 0879134838

Продавам апартамент 94м2 със 
статут на дентален кабинет. Самостоя-
телен вход; СОТ; трифазен ток. Стома-
тологична машина Медия 7М в добро 
състояние; маслен компресор; сух сте-
рилизатор-могат да се закупят и отдел-
но от помещението. гр. Варна; ж.к. Вл. 
Варненчик; тел 0888951294

Продавам автоклав WS01 - ита-
лиански, 9л., режим на работа 121 
градуса за 60 минути, 1.1 атмосфери. 
Има протокол за извършен технически 
преглед до 11.03.2023 г. Цена 819 лв. За 
връзка - д-р Милко Романов, гр. Раков-
ски, обл. Пловдив, тел. 0888 845 947

Продавам: Пълно оборудване на 
стоматологичен кабинет 0887/393140

Продавам: Сух стерилизатор: 
0887/393140

Продава се зъболекарски ка-
бинет в Галакси център, в кв. Гео 
Милев,София.62 кв. м. чиста площ -ча-
калня, кабинет, тоалетна за персонала 
и отделно за пациентите, стерилиза-
ционна. Комуникативно място. Етаж 
1 офисен, над магазини. Директно от 
собственика. Всички разрешителни и 
проекти. За повече информация пише-
те на alsipodental@gmail.com

Продавам зъболекарска маши-
на, стол за пациента, Флекс, юнит 
модел Алтернатив. Машината е с 
вграден ултразвуков скалер, възду-
шенмикромотор, турбинен шлаух със 
светлина,трифункционална ръкохват-
ка и стол за стоматолога. Юнитът е в 
добро състояние и функционира на-
пълно. Сменена е поради обновяване 
на кабинета. Възможност за оглед-Ха-
сково. Цена: 2000лв.Тел: 0888 605 918.

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

Продавам ДИГИТАЛЕН СЕНЗОР /
за рентг.апарат кугел /на фирма MyRay. 
Не е използван. В комплект с оригина-
лен диск за инсталиране, интраорални 
държачи и устройство. Цена 4500лв.За 
инф.: д-р Стоянова - тел:0897043005, 
гр .Несебър.

Продавам стоматологична машина 
ЮС 7 М, работеща, с компресор.З а 
информация: 0877/ 43 60 11 – Д-р Пе-
ткова

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 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

ДАВА ПОД НАЕМ

Отдавам под наем смяна в стомато-
логичен кабинет - гр. София, Люлин 6, 
Наем 300 лв., тел. 0888471239

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 
обзаведен и оборудван кабинет в меди-
цински център в град Бургас. За кон-
такти:0898618623

Давам смяна под наем в обурудван 
кабинет в центъра на гр. София, близо 
до Лъвов мост. За повече информация-
д-р Накова 0888 876856.

ТЪРСИ

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

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

Предлагам работно място в разра-
ботен кабинет в гр. Сърница на млад и 
амбициозен колега за работа минимум 
3 дни в седмицата. Заплащането е об-
вързано с обема на извършена работа. 
За контакти Д-р Топчиева 0882 400622

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

Предлагаме работа на дентален 
специалист за практиката ни в град 
Ихтиман. За повече информация 
0878783807.

Дентален център в гр. Петрич тър-
си лекар по дентална медицина за съв-
местна работа. Възможност за обуче-
ние, квалификация и професионално 
развитие. Добри условия. Подходяща 
позиция за колеги от района, както и 
последна година в МУ. Контакт: 0886 
336 719 Асенова

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

годишнини на д-р Валя Тричкова, д-р Радка Ки-
рова-Узунова, д-р Славчо Анастасов, д-р Рамиз 
Арнаудов, д-р Александър Капитанов, д-р Емине 
Фургьова и д-р Северин Камарски, като им поже-
лава  здраве, много късмет, лично щастие, истин-
ски хора до тях , чудесни мигове  , много лични и 
професионални успехи, дълъг и щастлив живот.

УС на РК на БЗС-Благоевград

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

та годишнина на д-р Стоил Радовенски, като му 
желае здраве, късмет, професионални успехи и 
много щастливи мигове!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС Кърджали честити кръглата 

годишнина на д-р Ширин Исмаил Хюсеин, 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

Мярката е част от пакета услуги и дейнос-
ти, предвидени в първата Национална 
програма за превенция и контрол на ви-
русните хепатити 2021-2025 г. 

Какво се въвежда сега? 
• На всеки 5 години, лицата на възраст между 40 и 

65 г. ще имат право на безплатно изследване за двата 
вируса, като направление за това ще се дава от общо-
практикуващия лекар. Според наличните данни, хепа-
тит В и С се срещат най-често над 40 г. възраст (при 
хепатит В има задължителна ваксина при раждане от 
1992 г.; при хепатит С начините на инфектиране също 
оформят възрастова граница при пациентите).

• Изследването за хепатит С ще се полага на всяка 
бременна жена, независимо от нейната възраст. Досе-
га само хепатит В беше включен в пакета задължител-
ни изследвания при бременност.

 
Какво друго е заложено в Програмата и предстои 

да бъде въведено?
• Услуги по превенция, скрининг и грижи за хората, 

намиращи се в повишен риск от инфектиране с вирус-
ни хепатити, включително осигуряване и лечение на 
здравнонеосигурени лица

• Национален регистър, който ще позволи да се 
следи заболеваемостта от вирусни хепатити, което от 
своя страна ще даде реални, а не предполагаеми епи-
демиологични данни

• Ваксина за хепатит В при определени групи лица, 
изложени на по-голям риск от инфектиране с вируса 
(ваксината е задължителна и безплатна едиствено за 
новородените, родени след 1992г.)

• Непрекъснат и безплатен достъп до допълнителна 
ваксинопрофилактика (имуноглобулин) за новороде-
ните от майки с хроничен хепатит В. В момента този 
медикамент липсва от държавата и родителите са при-
нудени да го закупуват от чужбина на цена около 100 
евро

• Повишаване на имунизационният обхват за хепа-
тит В при новородените, за 2018 г. той е 85.1%, при 
95% през 2010г.

• Намаляване смъртността от вирусни хепатити с 
40% до 2024г.

ИЗСЛЕДВАНИЯТА ЗА ХЕПАТИТ В И С ЩЕ СЕ 
ПОЛАГАТ БЕЗПЛАТНО НА ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ 
БЪЛГАРСКИ ЛИЦА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ГОДИШЕН 

ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД

1407 са кандидат-студентите в Медицинския 
университет – София. Тази година и в трите спе-
циалности „Медицина“, „Дентална медицина“ и 
„Фармация“, за едно място ще се конкурират пет 
момичета и три момчета.

В магистърските програми по държавна поръч-
ка ще се обучават общо 309 студенти.

Най-старото висше медицинско училище в Бъл-
гария ще приеме 179 бъдещи лекари по медицина, 
91 лекари по дентална медицина и 120 магистър-
фармацевти.

Изпитът по биология е на 2 юли, а по химия на 
3 юли. И двата изпита са с продължителност два 
астрономически часа. За първи път през тази годи-
на в крайния резултат ще се включи и оценката от 
ДЗИ по БЕЛ, както и утроените оценки от присъст-
вения изпит по химия и биология. Максималният 
бал за прием е 42.00

В бакалавърските програми по държавна по-
ръчка през академичната 2022-2023, ще се обуча-
ват 377 души, а за професионални бакалаври – 318. 
Приемането на документи за кандидатстване във 
Факултета по обществено здраве, Медицински ко-
леж „Йорданка Филаретова“ и Филиал Враца про-
дължава.

АКТУАЛНАТА ВЪЛНА 
Е ПРЕДИЗВИКАНА ОТ 

ДВА ПОДВАРИАНТА НА 
ОМИКРОН - BA.4 И ВА. 5

След две години и половина пандемия, све-
тът (а надяваме се - и България) вече добре 
прогнозира хода на епидемичните вълни. 

Още през май Световната здравна организация, 
Европейският и Американският център за контрол 
и превенция на заболяванията предупредиха, че по-
следната мутация на коронавируса се разпространя-
ва интензивно, и обществата трябва да се подготвят.

Актуалната вълна е предизвикана от два подвари-
анта на Омикрон - BA.4 и ВА. 5. Първата държава в 
Европа, където те предизвикаха епидемична вълна, 
беше Португалия. Веднага стана ясно, че разпрос-
транението по целия континент няма да закъснее 
много.

Инфекциите се увеличават в редица страни - Гер-
мания, Франция, Гърция, Австрия, Италия, Швей-
цария и Испания, според проекта Our World in Data 
на Оксфордския университет, който проследява пан-
демията.

Проучванията показват, че подвариантите BA.4 и 
BA.5 са добри в избягването на предходен имуни-
тет, независимо дали той е придобит след боледува-
не или след ваксиниране. BA.4 и BA.5 изглежда не 
водят до по-тежки заболявания, но, както при пре-
дишните вълни, увеличаването на случаите може 
да доведе до увеличаване на хоспитализациите и 
смъртните случаи, предупреждава ECDC.

Специалистите прогнозират, че пикът на тази 
вълна вероятно ще бъде в края на юли, тъй като тя 
се развива стремително бързо, въпреки горещото и 
сухо време.

МУ-СОФИЯ

ПЕТ ЖЕНИ И ТРИМА 
МЪЖЕ СЕ БОРЯТ ЗА ЕДНО 

МЯСТО В МУ-СОФИЯ
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