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ПЪРВАТА ФАБРИКА ЗА НИТРИЛНИ 
РЪКАВИЦИ В ЕВРОПА ОТВОРИ В ПЛОВДИВ
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PPS Manufacturing официално е първата 
фабрика за производство на нитрилни 
ръкавици в Европейския Съюз. Произ-
водствената база бе открита на тържест-
вена церемония с участието на Стефан 
Стоянов, заместник кмет на Пловдив, на 
която присъстваха и други обществени 
личности, мениджъри на успешни компа-

нии и журналисти. Българският стартъп 
ще произвежда впечатляващите 34 000 
ръкавици на час, които са предназначени 
за осигуряване на защита в сектора на 
здравеопазването, индустрията и бита.
Изграждането на тази първа по рода си 
фабрика в Европа е подкрепено с финан-
сиране от ДЗЗД ...
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
БЗС СТАНА ЧАСТ  
ОТ НАЦИОНАЛНИЯ 
ОНКОЛОГИЧЕН АЛИАНС

След двете години пандемия, случаите на 
рак на главата, шията и устната кухина 
нараснаха, откриват се късно и са с лоша 
прогноза. За това алармират специалисти-
те, като заболеваемостта и от други видове 
рак е нараснала. С увеличението на про-
дължителността на живота, онкологични-
те заболявания ще имат все по-голям дял...
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
ЩАСТЛИВ СЪМ, ЧЕ 
ПРАКТИКУВАМ 
ТОЧНО ТАЗИ ПРОФЕСИЯ

Бихте ли се представил – къде сте завър-
шил, насоченост на практиката, интереси 
в денталната медицина, семейство, хоби, 
свободно време?
Казвам се Ченко Александров Сотиров, 
роден съм в гр. Кубрат, но живея и прак-
тикувам в град Русе. Семеен съм с 2 деца.
Възпитаник съм на ...

Ксеростомията (сухота в устата) е су-
бективно усещане за сухота в устата и 
може да бъде свързана със слюнчена 
хипофункция и промени в състава на 
слюнката. Среща се при 5,5% до 46% от 
населението и е по-често при възрастни 
хора. До 30% от населението в различни 
популации съобщават за сухота...

НЕДОСТИГ НА ЗЪБОЛЕКАРИ 
ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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НЗОК

СЪС 101,1% СА 
ПРЕИЗПЪЛНЕНИ ПРИХОДИТЕ 
ОТ ЗДРАВНИ ВНОСКИ
3 389 229 400 лв. са отчетените приходи от здравно-
осигурителни вноски за 2021 г., което представлява 
изпълнение от 101,1% спрямо заложените 3 353 353 800 
лв. в годишен план средства, или с 35 875 600 лв. пове-
че. Това става ясно от Годишния отчет за изпълнение на 
бюджета на НЗОК...

ПО СВЕТА БЪЛГАРСКИ СТАРТЪП

 #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.

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ „ВЕРЕЯ 
ДЕНТ“ НА РК НА БЗС-СТ. ЗАГОРА
На 15 октомври в гр. Стара Загора ще се проведе 
традиционният регионален форум „Верея Дент“.

Британската национална здравна служба NHS е изпра-
вена пред много сериозно предизвикателство - 9 от 10 
стоматологични кабинета в Англия вече не приемат нови 
пациенти. Резултатът е болка и отчаяни мерки за само-
помощ от хора, които не могат да си позволят лечение в 
частен кабинет. Пенсионерката от Корнуол Денис Хайл 
отдавна е спряла да се усмихва, защото четири години 
чака протеза с изкуствени зъби. 
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КОНГРЕСЪТ –  
СРЕЩА НА СЪСЛОВИЕТО

Д-Р АСЕН МЕДЖИДИЕВ 
Е НОВИЯТ СЛУЖЕБЕН 
ЗДРАВЕН МИНИСТЪР

80 ГОДИНИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ

След като бившият председател на Бъл-
гарския фармацевтичен съюз (БФС), Асена 
Сербезова бе здравен министър, сега пред-
седателят на Столичната лекарска колегия 
д-р Асен Меджидиев, ще бъде министър на 
здравеопазването в новия служебен кабинет. 
Може би е ред следващият здравен министър 
да бъде от БЗС.

Д-р Меджидиев е началник на отделение по 
УНГ болести в УМБАЛСМ „Пирогов“, има 
завършена специалност по Здравен менидж-
мънт и е втори мандат председател на СЛК. 
Сред постиженията му като председател на 
Лекарската колегия са разширяването на 
фонд „Лекарска взаимопомощ“, развитието 
на програма „Детско здраве“, създаването на 
младежка секция и сътрудничеството с оста-
налите лекарски колегии в страната.

Д-р Меджидиев се ползва с доста голямо 
доверие сред медицинските среди. Той бе пре-
избран за председател на най-голямата ле-
карска колегия с огромно мнозинство преди 
близо 1 година, като тогава за него гласуваха 
над 300 от делегатите, докато съперникът му 
получи близо 4 пъти по-малко.

ХХ Юбилеен научен конгрес на БЗС
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КОНГРЕСЪТ – СРЕЩА НА СЪСЛОВИЕТО
ХХ Юбилеен научен конгрес на БЗС
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След двете години пан-
демия, случаите на 
рак на главата, шия-

та и устната кухина нарас-
наха, откриват се късно и 
са с лоша прогноза. За това 
алармират специалистите, 
като заболеваемостта и от 
други видове рак е нарасна-
ла. С увеличението на про-
дължителността на живота, 
онкологичните заболявания 
ще имат все по-голям дял 
сред здравните нужди на на-
селението.

В Министерския съвет бе 
проведена специална прес-
конференция, на която при-
съства председателят на БЗС, 
д-р Николай Шарков. Българ-
ският зъболекарски съюз бе 
поканен и стана част от На-
ционалния онкологичен али-
анс. Национален онкологичен 
алианс, включва 26 научни, 
съсловни, пациентски и други 
неправителствени организа-
ции. Неговата цел е именно 
въвеждането на Европейския 
план за борба с рака и текуща-
та работа по неговото адапти-
ране за страната ни, обобщена 
в Национален противораков 
план. Обслужването на паци-
енти, особено в рамките на 
ЕС, е изключително важен ас-
пект. Това, което не може да се 
направи в една страна членка 
на ЕС, специално в областта 
на онкологията, би могло да 
се извърши в друга.

Началото на такъв механи-
зъм в момента съществува. 
Това е т.нар. Формуляр - E112, 
който позволява такова лече-
ние в страните  членки. Но 
това все пак е само едни сег-
мент от пъзела, който трябва 
да се изгради, за да стане и 
това трансгранично сътрудни-
чество.

ЕС отделя 4 млрд. евро 
за периода 2022-2027 г. за 
борба с рака чрез различни 
програми.

На 8 юли Министерството 

на здравеопазването публику-
ва проект на Национален план 
за борба с рака в Република 
България 2030. 

Подобряване качеството на 
живот и удовлетвореността 
от медицинските и немеди-
цински грижи и реинтеграция 
чрез изграждане на ефективна 
мрежа от звена, специалисти 
и форми за пълноценна кому-
никация с пациентите и тех-
ните близки.

В текста на плана са зало-
жени множество мерки, це-
лящи въвеждането на интег-
риран подход към отделните 
сфери и етапи на онкологич-
ните грижи.

Работната група към Ми-
нистерството на здравеопаз-
ването, ангажирана с изгот-
вянето на Националния план 
за борба с рака, продължава 
дейността си по финализира-
нето на документа в сътруд-
ничество с над 25 научни, 
съсловни, пациентски и други 
неправителствени организа-
ции, обединени в Национален 
онкологичен алианс. Целта е 
приоритизиране на конкретни 
дейности, тяхното детайлно 
разписване и осигуряване на 
финансиране както на дър-
жавно ниво, така и с помощта 
на целия набор от финансови 
инструменти на Европейската 
комисия.

И въпреки огромните сред-
ства - над 708 млн. лв. са из-
платени от Касата за 2021 г. 
за онколекарства (около 500 
млн. лв. след отстъпките) 
смъртността сред онкоболни-
те в България расте.

Всъщност философията 
на този мащабен европейски 
проект е да се създадат цен-
трове за комплексна онколо-
гична грижа. Какво означава 
това? Пациентът, който има 
определени оплаквания, да 
може в един център да бъде 
диагностициран и лекуван - 
хирургично, с лъчетерапия, с 
химиотерапия или каквито и 
да било други терапии. На съ-
щото място да му бъдат пред-
ложени палиативни грижи. 

Средно 696 дни са необхо-
дими на една нова терапия 
да достигне до онкологично 
болните пациенти в България, 
сочи доклад на IQVIA. Това е 
доста повече от средните 561 
дни за Европейския съюз.  

В света 30 процента от 
смъртните случаи вследствие 
на онкологични заболявания 
се дължат на тютюнопушене, 
висок индекс на телесна маса, 
прекомерна консумация на 
алкохол, неподходящ храни-
телен режим и липса на физи-
ческа активност.

ДМ

БЪЛГАРСКИЯТ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ 
СТАНА ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ 

ОНКОЛОГИЧЕН АЛИАНС 

ПРОМЕНИ В НАДЗОРНИЯ 
СЪВЕТ НА НЗОК

Националният план за борба с рака е първата стъпка към 
подобряване на грижите за онкологично болните

Министерският съвет прие решение 
за промяна на представителите на 
държавата в Надзорния съвет на 

Националната здравноосигурителна каса. 
Припомняме, причината е смяната на ре-

довния със служебния кабинет. В Надзора 
участват 9 души – един представител на ор-
ганизации за защита правата на пациентите, 
двама представители на представителните 
организации на работниците и служителите, 
двама представители на работодателите и 
четирима представители на държавата, един 
от които е изпълнителният директор на На-
ционалната агенция за приходите.

За представители на държавата са оп-
ределени заместник-здравният минис-
тър д-р Александър Златанов, както и 
Людмила Петкова, Мария Беломорова и 
Борис Михайлов, които заемат мястото 
съответно на Васил Пандов, Виолета Ло-
рер, Естел Василева -Тодорова и Румен 
Спецов.

 За председател на Надзорния съвет на 
НЗОК е определен Александър Златанов. 
Той е лекар по образование и в момента е 
заместник-министър на здравеопазването. 
Този пост е заемал и в периода май – декем-
ври 2021 г. В периода май 2021 г. – януари 
2022 г. е бил председател на Надзорния съвет 
на НЗОК. Има дългогодишен стаж в систе-
мата на здравеопазването, в т.ч. като дирек-
тор на Регионална здравна инспекция – Со-
фия област и Регионална здравна инспекция 

Перник, и заместник-директор на Център за 
спешна медицинска помощ София-област.

Людмила Петкова в момента е заместник-
министър на финансите. Поста заместник 
министър на финансите Петкова е заемала и 
в периода юни 2013 г. -август 2014 г. и сеп-
тември – декември 2021 г. Притежава голям 
опит в областта на бюджетната дейност – за-
емала е редица длъжности, в т.ч. ръководни, 
в Министерство на финансите и Национал-
ната агенция за приходите. В периода юни 
2013 г. – август 2014 г. е била председател 
наНадзорния съвет на НЗОК, а в периода ок-
томври 2021 г. – януари 2022 г. – негов член.

Мария Беломорова е дългогодишен слу-
жител в системата на здравеопазването. В 
момента е директор на Дирекция „Бюджет 
и финанси“ в Министерството на здравео-
пазването. Ръководила е финансови звена и 
в НЗОК и Военномедицинска академия. От 
2018 г. до май 2021 г. е член на Надзорния 
съвет на Националния осигурителен инсти-
тут, а от май 2021 г. до януари 2022 г. – член 
на Надзорния съвет на НЗОК.

Борис Михайлов е настоящият изпълни-
телен директор на Националната агенция за 
приходите. Той е магистър по икономика и 
право. В периода юни 2021 г. – март 2022 г. 
е изпълнителен директор на Държавен фонд 
,,Земеделие“. Заемал е различни длъжности 
в Министерство на финансите и в данъчната 
администрация. Притежава опит като адво-
кат по данъчно и наказателно право.
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НФДМ - ГР. БАНСКО – 07-09.10.2022 Г.

Условия за участие в НФДМ 
гр. Банско  07-09.X.2022 год.
 1.Такса  участие – 50,00 лв.
 2.Такса участие членове на РК-Благоевград 
– 25,00 лв./разликата се поема от РК на БЗС-
Благоевград/
 3.За  студенти присъстващи на форума – без 
такса участие
4. Такса онлайн излъчване – 50 лв. 
за он-лайн стриймин сайта: 
www.blagoevgrad.wstream.eu
Първо се регистрирате ,след това плащате.При 
банков превод задължително трябва да се съ-

държат имената на подателя и ЛПК и номера на 
регистрацията, като в описанието да е записано 
изрично, че се заплаща за НФДМ гр.Банско 2022 
г. 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 
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 меди-
цина/нормативна база, видове информирано съгласие, валидност, инфор-
мирано съгласие при общи и при специфични високорискови дентални 
процедури/, модератор проф. Павел Станимиров
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.

10,15 – 10,30ч.

Регистрация
„Airflow®, Perioflow® и Piezon® - неизменна част от ежедневната ден-
тална практика. Показания при различни клинични случаи   ”  
Лектор: Д-р Борис Раденков
Търговска презентация: Суперсилата на меката четка за зъби 
CURAPROX
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 индирект-
ни 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 дължини на 
вълната: синя-за хирургия, инфочервена-за ендодонтия и парадонтоло-
гия, червена-за терапия и фотодинамична терапия
Лектор. Инж.Николина Георгиева
Имплангни системи S.I.N. EPIKUT&UNITITE  - нова дефиниция за ЕП-
ИЧНО
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 лечение.
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

ЕСЕНЕН СЕМИНАР НА РК НА БЗС – ПЛОВДИВ
Уважаеми колеги! 
С удоволствие Ви съобщаваме, че „Тракийска резиденция Старосел“ Ви очаква за традиционния 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.

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.
l HB изхранване l Спа центрове Старосел l Винен тур l 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. 

„Тракийска резиденция Старосел“ e въвела специална резервационна система за заявка за нощув-
ки директно към самия хотел.Запазването на помещения можете да направите от следния линк:  
https://sky-eu1.clock-software.com/94625/12859/wbe/bg/products/new , като съответно, за да бъдат достъп-
ни блокираните за Вас помещения, следва в полето „Block code“, да се постави някой от следните кодове:
220902 – Апартамент 
220904 – Двойна стая с две легла, като избирате за 2 /двама / възрастни, а същият код се използва и за еди-
нична стая, но избирате съответно 1/ един / възрастен. 
220905 – Двойна стая със спалня като избирате за 2 /двама / възрастни, а същият код се използва и за еди-
нична стая, но избирате съответно 1/ един / възрастен. 
220907 – Студио „Елегант“

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 семинара.

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.

• Събитието е акредитирано към програмата на БЗС за ПМОЛДМ с 6 кредита.
Краен срок за записване: 19.09.2022г.
Задължителна регистрация в сайта на РК на БЗС – Пловдив: https://rkplovdiv-bzs.com/, която започ-
ва 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 резиденция Старосел“.
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

ПО СВЕТА

ЩАСТЛИВ СЪМ, ЧЕ ПРАКТИКУВАМ 
ТОЧНО ТАЗИ ПРОФЕСИЯ

Бихте ли се представил – 
къде сте завършил, на-
соченост на практиката, 
интереси в денталната 

медицина, семейство, хоби, сво-
бодно време?

Казвам се Ченко Александров 
Сотиров, роден съм в гр. Кубрат, 
но живея и практикувам в град 
Русе. Семеен съм с 2 деца.

Възпитаник съм на Пловдив-
ския медицински университет – 
Факултет по дентална медицина. 
Щастлив съм, че практикувам 
точно тази професия. Насоките 
ми са главно в протетичната сто-
матология, но както добре знаете 
в България 90% от стоматолозите 
са принудени да работят почти 
всичко, свързано с денталното 
здраве на техните пациенти!

По-принцип съм много зает чо-
век и нямам много свободно време 

за хобита, но ловът е това, за което 
винаги намирам време и, може би, 
остана единственото ми хоби. 

Вие сте от по-младото поко-
ление, но вече имате утвърдена 
практика. Отзивите за вас от 

пациенти в мрежата са отлич-
ни. Как се постига това? Нас-
коро и една звезда от певческия 
небосклон се лекува при Вас.

Аз съм вече от така нареченото 
преходно поколение между млади 
и колеги с по-голям опит. Винаги 
се съобразявам с мнението и пре-
поръките, както на младите, така 
и на по-възрастните колеги. 

Зад добре утвърдената практика 
и добрите отзиви, от страна на па-
циентите, стоят много труд и по-
стоянство. Винаги съм споделял 
максимата: „С много труд всичко 
се постига”! Но, разбира се, тряб-
ва и известна доза късмет. 

Чист късмет беше, че бях в Русе 
и, че ми се довери една най-из-
вестните български певици - Йор-
данка Христова

Имате известен опит в Скан-
динавия. Какво пренесохте в 
България?

Да това е факт. Имах щастието 
да работя в Норвегия 4,5 години. 
Ценни години с натрупване на 
много опит. Пренесох в практика-
та си в България много от ново-
стите в денталната медицина, но 
най-полезното за мен бе дисци-
плината и начина на работа. Оф-
ормяне на строги графици и про-
токоли на работа, и безупречното 
им изпълнение.

„Мръсна“ дума ли е поли-
тиката? Кога един лекар по 
дентална медицина решава да 
участва в нея и какво би могъл 
да постигне?

Вижте, политиката е сложно и 

комплексно нещо. Без политика 
обаче не може. Всички малки и 
големи съсловия и организации 
създават, променят и следват оп-
ределени политики. За съжаление 
в България политика е мръсна 
дума, заради много от хората в 
нея… 

Вие сте председател на русен-
ската колегия на БЗС. Как се 
работи за съсловието в този из-
вестен с традициите си и дори 
аристократичен град?

Да от 1 година съм председател 
на русенската колегия на БЗС, 
за което благодаря на колегите 
за гласуваното доверие. Със съ-
словието се работи много добре, 
защото за мое огромно щастие 
имам прекрасни учители в лица-
та на бившата председателка д-р 
Бурова, д-р Илева, д-р Доганова, 
д-р Благоева и др. Всички те ми 
помагат много, за което съм им 
много благодарен. Разбира се не 
мога да пропусна да благодаря и 

на нашият технически сътрудник 
Ивелина. Тя е момичето, което е 
навсякъде, по всяко време и знае 
всичко.

Какво Вие бихте могли да 
дадете на съсловието и какво 
трябва БЗС, като съсловна ор-
ганизация да направи за зъбо-
лекарите в България?

Не знам дали мога да дам много 
на съсловието, но знам, че ще ра-
ботя усърдно за постигане на це-
лите, които сме си поставили. А, 
БЗС трябва да направи така, че в 
съсловието да няма разделения на 
млади и стари колеги, на по-влас-
тимащи и недотолкова и т.н. БЗС 
трябва да работи усърдно именно 
в тази насока, да има приемстве-
ност между поколенията и да има 
уважение между колегите. 

Смятам, че важен за мен, пък и 
за колегите, е въпросът свързан 
със специализациите в България. 

Въпросите зададе: 
Емилия Караянева

Британската национална 
здравна служба NHS е из-
правена пред много сери-

озно предизвикателство - 9 от 
10 стоматологични кабинета в 
Англия вече не приемат нови 
пациенти. Резултатът е болка и 
отчаяни мерки за самопомощ от 
хора, които не могат да си позво-
лят лечение в частен кабинет.

Пенсионерката от Корнуол Де-
нис Хайл отдавна е спряла да се 
усмихва, защото четири години 
чака протеза с изкуствени зъби. 
Тя се храни трудно и негодува 
срещу случващото се:

„След 50 години работа и пла-
щане на данъци, това, което ис-

кам не е много – зъбна протеза“, 
казва тя.

Както много други хора и пен-
сионери с ниски доходи Денис не 
може да си позволи да плаща зъ-
болекарски услуги от джоба си. 
А прегледите при зъболекар, ре-
имбурсирани от NHS и изисква-
щи само малко доплащане, вече 
са се превърнали в рядкост.

Проучване на BBC показва, че 
9 от 10 практики на NHS в Ан-
глия не приемат нови възрастни 
пациенти. Същото се отнася и 
за 8 от10 практики които вече не 
приемат нови деца. А времето за 
чакане, дори и за регистрирани 
пациенти, вече е много дълго.

Зъболекарската асоциация се 
оплаква, че много зъболекари са 
претоварени и могат да лекуват 
само определен брой пациенти с 
фиксираните ставки, плащани от 
NHS.

Шон Чарлууд от Британската 
дентална асоциация изчислява, 
че финансираните от държавата 
суми, ще покрият само около по-
ловината от населението.

Около 10% от зъболекарите са 
се оттеглили от практиките на 
NHS през последните години и 
лекуват само частно, защото смя-
тат, че тяхната трудна и сложна 
работа не е достатъчно оценена с 
фиксираните ставки на NHS.

Но Шон Чарлууд смята, че има 
и друга причина за липсата на зъ-
болекари.

"След решението за Брекзит 
зъболекарите от европейски дър-
жави напуснаха страната, като 
се прибраха се в родината си, и 
не са се върнали. Те са хиляди и 
това влоши още повече ситуаци-
ята", твърди той.

Има много примери, които до-
казват сериозността на ситуаци-
ята, в която са изпаднали много 
британци.

Джошуа Кийлинг бил помо-
лен от жена си, да й извади зъба 
с клещи, защото тя вече не из-
държала на болката. Затова сега 

е започнал подписка за по-добро 
осигуряване. 180 000 души вече 
са се подписали, информира 
Tagesschau.

"Докато нещо не се промени, 
хората ще продължават да обра-
ботват зъбите си с пили и клещи 
и да прибягват до опасна само-
помощ", обяснява Луиз Ансари 
от организацията Healthwatch 
England.

"Хората живеят в болка и 
страх, не могат да се хранят или 
говорят правилно. И в отчаяние-
то си лепят тапи от синтетична 
смола върху венците си със супер 
лепило", подчертава тя.

Източник: NHS

НЕДОСТИГ НА ЗЪБОЛЕКАРИ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Населението се самолекува с опасни методи. Децата също 

не са отминати от кризата, в много практики не ги приемат като пациенти
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Ксеростомията (сухота в ус-
тата) е субективно усещане 
за сухота в устата и може да 

бъде свързана със слюнчена хипо-
функция и промени в състава на 
слюнката. Среща се при 5,5% до 
46% от населението и е по-често 
при възрастни хора. До 30% от на-
селението в различни популации 
съобщават за сухота в устата или 
имат доказано малко количество 
слюнка. Състоянието засяга пове-
че жените, отколкото мъжете. Не 
се приема като нормална промяна 
от стареенето на организма. 

Може да възникне поради не-
адекватно отделяне на слюнка в 
резултат на нарушена функция на 
слюнчените жлези, която се кате-
горизира като „истинска” ксерос-
томия. Повечето пациенти с 
ксеростомия нямат обективни при-
знаци на хипосаливация. „Симп-
томатична“ ксеростомия или 
„псевдо“ ксеростомия се отнася 
до сухота в устата въпреки нор-
малната функция на слюнчените 
жлези. Пациентите с ксеростомия 
могат да имат клинични прояви на 
затруднено преглъщане, дъвчене 
и/или говорене, могат да усещат 
парене в устата, лош дъх, проме-
нен вкус, суха лигавица, глосит, 
напукани и обелени устни, орална 
кандидоза и зъбен кариес въпреки 
добрата устна хигиена. В резултат 
на това ксеростомията може да до-
веде до значително влошаване на 
качество на живота на засегнатите 
лица.

Сухата уста често е пренебрегва-
на или непризната от някои лекари 
поради различни причини, както и 
поради разнообразните симптоми 
които я съпътстват. Пациентите 
нерядко не я съобщават поради 
неосъзнаване на последиците за 
оралното им здраве.  Лекарите са 
по-фокусирани върху други нужди 
на своите пациенти, смятащи ги за 
по-спешни или важни. Независимо 
от това, лекарите трябва да имат 
добри знания за това състояние и 
да познават неговата етиология, 
признаци и симптоми, за да препо-
ръчат най-подходящото и ефектив-
но лечение и да предотвратят здра-
вословни усложнения, да подобрят 
качество на живот на своите па-
циенти, да  облекчат клиничните 
прояви на това инвалидизиращо 
състояние.

Основната етиология на ксерос-
томията включва различни систем-
ни и локални фактори. Най-чести-
те причини за сухота в устата са: 

МЕДИКАМЕНТИ

Най-често причината за ксерос-
томия е употребата на медикамен-
ти. Повече от 500 лекарства (от-
пускани със или без рецепта) могат 
да намалят нормалното количество 
на слюнката. Обикновено в лис-
товката на лекарствения продукт е 
описано като страничен ефект. 

Най-често медикаментите, които 
причиняват сухота в устата са: 

• Против тревожност, антиде-
пресанти,

• Антихистамини, деконгестан-
ти, 

• Болкоуспокояващи, анти-миг-
ренозни,

• Антихолинергици,
• Лекарства за високо кръвно на-

лягане,
• Лекарства за лечение на ури-

нарна инконтиненция, свръхакти-
вен пикочен мехур и хронично 
обструктивно белодробно заболя-
ване, 

• Химиотерапевтични лекарства,
• Лекарства за болестта на Пар-

кинсон, 
• Мускулни релаксанти и др.
Пациентите, които приемат мно-

жество лекарства, са изложени на 
по-висок риск от сухота в устата 
като неблагоприятен ефект от те-
рапията.

Някои проучвания разделят 
лекарствата, причиняващи сухо-
та в устата на четири групи: 

1. Ксероиндуктори - над 45% от 
медикаментите - действат токсич-
но или индуцират слюнчена дис-
функция, поради провокирани от 
тях метаболитни и секреторни раз-
стройства на слюнчения паренхим, 
без да е налично възпаление.

2. С действие на ЦНС или инди-
ректно върху центъра на слюноот-
делянето (морфин, анферамини).

3. С антихоленергичен ефект - 
засягат трансмисията на нервния 
поток от слюнчения център (пси-
хотропни медикаменти).

4. Нарушаващи водно-електро-
литния баланс – индиректно прово-
кират хипофункция на слюнчните 
жлези и нарушават водно-електро-
литния баланс(диуретици).

5. С токсичен или алергизиращ 
ефект - при токсична булозно епи-
дермолиза, интраканална десква-
мация (антибиотици, НСПВС, хи-
миотерапевтици).

Ксероиндуктивният ефект зави-
си от дозата и продължителността 
на прием на медикамента.

ЗАБОЛЯВАНИЯ 

Втората основна причина за 
състоянието са заболявания като 

синдром на Sjogren, диабет, де-
пресия, анемия, булимия, генетич-
ни нарушения (синдром на Даун, 
синдром на Prader-Willi).

Първичната болест на Sjögren 
засяга приблизително 1 на 70 
души; този брой се удвоява, ако се 
включат пациенти с друго автои-
мунно или ревматично заболява-
не в допълнение към болестта на 
Sjögren. Болестта на Sjögren е вто-
рото най-често срещано автоимун-
но заболяване на съединителната 
тъкан и е състояние, което най-чес-
то се свързва със слюнчената дис-
функция и ксеростомия. Въпреки 
че болестта на Sjögren е системно 
състояние, което може да засегне 
всеки орган или система на тялото, 
първичните симптоми са сухота в 
устата и в очите. Болестта причи-
нява хронично възпаление и дис-
функция, което води до увреждане 
на слюнчените жлези. Симптомите 
на сухота в очите и сухота в устата 
се съобщават в до 30% от хората 
на възраст над 65 години, особено 
при жени.

ЛЪЧЕ И 
ХИМИОТЕРАПИЯ

Трета основна причина за су-
хота в устата е лъчетерапията 
при пациенти, които развиват рак 
в областта на главата и шията. 
Оралните усложнения от хими-
отерапията могат да бъдат остри 
- развиват се по време на терапи-
ята, или хронични – ефектите се 
проявяват месеци до години след 
терапията. Лъчетерапията може да 
причини ксеростомия/хипофунк-
ция на слюнчените жлези чрез 
директна токсичност към слюнче-
ните жлези и орални тъкани или 
непряко увреждане поради реги-
онална или системна токсичност. 
Като цяло химиотерапията при 
рак причинява остри токсичности, 
които отзвучават след прекратява-
не на терапията и заздравяване на 
увредената тъкан, докато лъчете-
рапията може да причини остра 
орална токсичност и да предизви-
ка трайно увреждане на тъканите, 
което може да изложи пациентите 
на риск през целия им живот. Ксе-
ростомия може да възникне и след 
трансплантация на хемопоетични 
стволови клетки. Сиалоаденит или 
инфекция на слюнчените жлези, е 
друга потенциална остра орална 
токсичност, свързана с химио/лъ-
четерапия. Радиоактивният йод, 
който се използва за лечение на 
някои видове рак на щитовидната 
жлеза, може да увреди слюнчени-
те жлези (предимно паротидните).

СТАРЕЕНЕ

Сухотата в устата е често сре-
щан проблем сред възрастните 
хора. Причинява значителни оро-
фарингеални нарушения, болка и 
влошено качество на живот. Ксе-
ростомията засяга 30% от пациен-
тите на възраст над 65 години и до 
40% от пациентите над 80 години. 
Дължи се предимно на лекарствен 
прием, въпреки че може да е ре-
зултат и от съпътстващи състояния 
като диабет, болест на Алцхаймер 
или болест на Паркинсон. Ксерос-
томията, макар че е често срещана 

при по-възрастните пациенти, е 
по-вероятно да се появи при тези с 
прием на повече от четири лекар-
ства на ден, отпускани по лекарско 
предписание.

Ксеростомията при възрастните 
хора обикновено е по-тежка по-
ради по-малкитe регенеративни 
способности, липсващи зъби и 
необходимостта от използване на 
подвижни протези.

ДРУГИ 
ПРИЧИНИ

Дехидратация: при активно 
спортуване или физическа ак-
тивност, при болестно състояние 
свързано с обилно потене органи-
зма бързо се дехидратира. 

Дишане през устата и сънна 
апнея: проблеми с дишането, де-
виация на носната преграда или 
запушване на горните дихателните 
пътища, карат човек да диша през 
устата вместо през носа,  което 
може да доведе до сухота в устата 
и лош дъх. Симптомът на сухота в 
устата е свързан с хъркане и сънна 
апнея. Сухота в устата при събуж-
дане се появява като значителен 
симптом на обструктивната сънна 
апнея. Предполага се, че увели-
ченото време за сън, прекарано с 
отворена уста е вероятното обяс-
нение за това състояние.

Хормонални промени: мено-
паузата и бременността, могат да 
причинят редица дисбаланси в 
тялото на жената, включително 
намаляване на производството на 
слюнка, причинявайки сухота в 
устата. Сухата уста при бремен-
ност може да възникне поради 
недостатъчен прием на вода, тъй 
като през този период нуждата от 
течности в тялото на жената се 
увеличава. То се нуждае от по-го-
лямо количество прием на вода от 
обикновено за формиране на пла-
центата и околоплодната течност. 
Състоянието се среща предимно 
при жени, които са преминали 
през менопауза.

По-редки причини  свързани 
със сухота в устата, включват: 

• Инфекция с вируса на хепатит 
С - проучванията показват, че има 
повишена заболеваемост от сухо-
та в устата при пациенти с HCV 
инфекция, особено тези на анти-
депресанти, в допълнение към 
известните ефекти на HCV върху 
слюнчените жлези,

• Диабет,
• ХИВ инфекция/СПИН,
• Лимфом,
• Увреждане на нервите при на-

раняване или операция на главата 
или шията, 

• Лошо контролиран диабет,
• Болест на Алцхаймер,
• Психогенни причини,
• Агенезия или аплазия на слюн-

чените жлези,

• Инсулт, 
• Синдром на парещата уста,
• Подпротезен стоматит,
• Цитомегаловирусна инфекция,
• Хронична бъбречна недоста-

тъчност,
• Саркоидоза,
• Кистозна фиброза,
• Болест присадка срещу гостоп-

риемника,
• Билиарна цироза,
• Проблеми с щитовидната жле-

за - тиреоидитът на Хашимото е 
най-честата форма на възпали-
телно заболяване на щитовидната 
жлеза. Възпалението има автоиму-
нен характер. Признаците и симп-
томите на проблеми с щитовидна-
та жлеза могат да се появят бавно 
и включват сухота в устата,

• Неконтролирана хипертония - 
хипертонията може да допринесе 
за дегенерацията на субмандибу-
ларните жлези чрез намаляване на 
броя на ацинарните клетки и уве-
личаване на мастна инфилтрация 
и стеноза на артериите,

• Тютюнопушенето и алкохо-
лът, въпреки че не могат да бъдат  
директна причина за появата на 
състоянието, много често го вло-
шават. Марихуаната също може да 
причини сухота в устата.

• Ксеростомия при COVID-19 
може да се появи преди общите 
симптоми. Предлага се за ранна 
диагностика, и проследяване на 
ефекта от лечението. В резултат 
на това може да се предотврати 
предаването на болестта и да се 
постигнат по-добри резултати от 
лечението.

• Консумацията на прекомерно 
количество кофеин или пикантна 
храна,

• Кандидоза в устата – мно-
жество изследвания показват, че 
видове Candida участват в пато-
генезата ксеростомията. В мно-
зинството от случаите гъбичната 
инфекция е в резултата на ксерос-
томията,

• Прием на наркотици. Паци-
енти, които злоупотребяват с ме-
тамфетамини, по-често страдат 
от лоша орална хигиена, ксерос-
томия, множествен кариес и пре-
комерно изтъркване на зъбите. 
Ксеростомията, не е причинена от 
директно периферно действие на 
метамфетамина върху секреторни-
те ацини, а причинява намаляване 
на скоростта на слюнчения поток 
чрез централно инхибиране на 
слюнчените ядра от стимулиране 
на алфа-2 рецепторите в мозъка. 

Сухотата в устата е често срещан 
проблем. Ранното разпознаване на 
симптомите, доброто познаването 
на причините и поставянето на 
точна диагноза са от съществено 
значение за правилното лечение и 
за оптимизиране на качеството на 
живот на пациентите. 

Владимир Панов

ПРИЧИНИ ЗА КСЕРОСТОМИЯ

ПРОГРАМА НА 
РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ 

„ВЕРЕЯ ДЕНТ“
15.10.2022г. Стара Загора

9.00 - 10.00 Регистрация
10.00 - 11.00 Кариес на ранното детство - минало, 
 настояще и бъдеще.
 Доц. Д-р Мариана Димитрова, дм ФДМ – Пловдив
11.20 - 12.20 Орални лезии в детска възраст. 
 Предизвикателства и решения.
 Доц. Д-р Веселина Кондева - Главинкова, 
 дм ФДМ - Пловдив
12.20 - 13.30 Обедна почивка                                                         
13.30 - 14.30 Алтернативни методи за протетично 
 възстановяване в детската дентална медицина
 Проф. Д-р Мариана Димова – Габровска, дн ФДМ – 
 София, Д-р Десислава Димитрова – ФДМ - София

Форумът ще се състои в залата на хотел „Верея”.
Вход свободен
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СЕСИЯ АКАДЕМИЯ  AIO 
 „Консервативно зъболечение и ендодонтия“ 
 
„Дистални директни възстановявания“ 
Д-р Федерико Черони, Италия
 
„Директни фронтални възстановявания: от клас IV до тотална 
реставрация на усмивката” 
Д-р Алесандро Пецана, Италия

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

Сесия: Естетика & Протетика

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

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

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

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

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

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

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

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

„Мекотъканна Регенерация“ 
Доц. Камен Коцилков, България

     ОБЕДНА ПОЧИВКА

„Пародонтология, Имплантология и Орална хирургия“

„Връзката между възстановителната стоматология и
  пародонталната пластична хирургия“ 
Д-р Давиде Гуглиелми, Италия

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

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

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

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

„Отвъд вашите граници“
Д-р Богдан Молдовеану, Румъния

 Дигитални отпечтъци: съвети и трикове

 „Дигитален работен протокол“
 Мануел Фрике, Германия  

Exce�ence in dentistry
- GRAND HOTEL MILLENNIUM - 

първо издание www.sdm.bg

7ми  ОКТОМВРИ  2022
HALL A HALL SEPTODONТ   LIVE DEMO THE TOP EDUCATIONAL CENTRE

СЕСИЯ:  „НАЙ-ДОБРОТО ОТ ИТАЛИЯ“

„Множествена гингивална  рецесия- значението на фенотипа при лечението“ 
Проф. Масимо Де Санктис, Италия

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

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

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

СЕСИЯ: „ОРТОДОНТИЯ“

„Екстракция на зъби- съвременен метод на лечение ли е в ортодон-
тията?“
Д-р Рафи Романо, Израел

 „Рехабилитация с импланти: как да
намерим най- доброто решение“
 Д-р Наби Надер, Ливан
 
„Вертикална зъбна препарация“ 
Доц. Димитър Филчев, България

     ОБЕДНА ПОЧИВКА

„ДИГИТАЛНИТЕ рецепти на Style Italiano за определяне на цвета за идеални композитни и 
керамични възстановявания” част II
Д-р Джорди Манаута, Италия

„ПРЕДСКАЗУЕМИ РЕЗУЛТАТИ В ЕСТЕТИЧНАТА ЗОНА: ИЗБОР НА МАТЕРИАЛ И ТЕХНИКИ“ 
Винченцо Музела, Италия

СЕСИЯ: „ НАЙ-ДОБРОТО ОТ БРАЗИЛИЯ“

 „Адхезивни керамични възстановявания: критични стъпки за клинична дълготрайност“ 
Д-р Освалдо Скопин Андраде, Бразилия

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

Сесия „ОКЛУЗИЯ“

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

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

 „Ендодонтски стратегии за успех“

 „Възстановявания след ендодонтско
лечение: ключът за дълготрайност“       

8ми  ОКТОМВРИ  2022
HALL A HALL SEPTODONТ LIVE DEMO THE TOP EDUCATIONAL CENTRE

FRADEANI EDUCATION

 „Оптимизиране на естетиката във фронталния участък: индиректен подход”
Д-р Роберто Турини, Италия
 
„Оптимизиране на естетиката във фронталния участък: директен подход” 
Д-р Даниеле Дженсини, Италия

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

„Ендодонтска микрохирургия“
Д-р Франческо Пирас, Италия

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

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

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

„Дигитална диагностика на скрити възпаления в лицево-челюстната 
област и не само.....“
Д-р Рая Грозданова, България

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

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

„ Импланти и меки тъкани“ - лекция
„ Имедиатно имплантиране“ видео- де-
монстрация
Д-р Венцеслав Станков, България

     ОБЕДНА ПОЧИВКА

4- ТИ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО 
ПАРОДОНТОЛОГИЯ

„Субгингивалното инструментиране - важен фактор за контрол на прогресията на паро-
донтита“ 
Д-р Величка Досева, България

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

„Фотодинамичната терапия в нехирургичното пародонталното лечение - нови хоризонти 
за модулиране на тъканния отговор.“
Д-р Михаил Танев, България

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

БГ ЕНДО
„МВ2- особености“ 
Д-р Димитър Костурков, България

„Грешките, които ни провалят в ежедневната ендодонтия“ 
Д-р Мирена Дойчинова, България

„ Лечние в едно посещение“ 
Д-р Миле Чурлинов, България

Регистрирайте се на WWW.SDM.BG 
или на тел. +359 884 27 84 83

Сертификати можете да получите по време
на конгреса и след това онлайн!

02.07- 30.09.2022 
480 лв*

16.06. – 30.09. 2022       
01.09- 05.10. 2022          
НА МЯСТО                               

ЗА
РЕГИСТРАЦИЯ: 

ВСИЧКИ КЛИНИЧНИ 
ДЕМОНСТРАЦИИ 
СА ВКЛЮЧЕНИ 
В ОСНОВНАТА

ТАКСА!

ОСНОВНА 
КОНГРЕСНА 

ТАКСА 
 до 30.09.2022г.

480* лв

РЕГИСТРИРАЙ
СЕ СЕГА!

 90* лв
120* лв
140* лв

За студенти: 

*  Всички цени са с
включено ДДС

Основната конгресна такса за участие в SDM 2021 включва: достъп до всички лекции и 
демонстрации, отбелязани със зелен цвят; обяд и гала коктейл; допускане до конгресни
сесии, плакатни области и изложби; конгресни документи (финална програма, дигитална 
абстрактна книга) 

Всяко събитие, маркирано
с РОЗОВ КОД изисква
доплащане от 600 лв*

Всяко събитие, маркирано 
с ЧЕРВЕН КОД изисква 
доплащане от 360 лв* Организаторите си запазват правото

за промени в научната програма.

 Facial esthetics

„Видове разрези и различни
хирургични техники из
пародонтологията“
Доц. Камен Коцилков, България

„Съвършенство при дисталните
възтсановявания“ 
Д-р Джузепе Киодера, Италия

 „Ранно ортодонтско лечение
   с LM Activator“
Д-р Искрена Маркова, България

„Възстановяване на
  клас IV от нулата“ 
Д-р Джорди Манаута, Италия

„Теоритична обосновка и
клинични протоколи на
концепцията за
осеоденсификация „ 
Проф. Димитър Филчев, България
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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

10, 11 
януари І 14, 15, 16 

февруари ІІ 14, 15, 16
мартІІІ

10, 11, 12 
априлІV 9, 10, 11

 майV

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.   

ПРОГРАМА
02.09.2022г. / петък /

14.00 – 15.00 ч. Настаняване   и  регистрация х-л „Здравец“

19.30 ч. Уелкъм  вечеря  - х-л Здравец

03.09.2022г. / събота /

7.30 – 9.00 ч. Регистрация

9.00 – 9.30 ч. Откриване

9.30 – 11.00 ч. Стандарти и оперативни протоколи в 
 амбулаторната орална хирургия
 Лектор: проф.д-р Ангел  Бакърджиев

11.00 – 12.00 ч. Формата - ключът към естетиката при композитни 
 възстановявания на предни зъби.                                 
          Лектор: д-р Стоян Русев

12.00 – 13.00 ч. Хомеопатията в денталната медицина -
 Лектор: д-р Дора Пачова

13.00 – 14.30 ч. Обяд -15лв. (за желаещите)

14.30 – 16.00 ч. Биокерамики в ендодонтията
 Лектор: проф.д-р Нешка Манчорова

16.00 – 17.30 ч. Комбинирани заболявания на ендодонта и пародонта
 Лектор :доц. Д-р Георги Томов

20.00 ч. Гала  вечеря  - р-т „Том и Нези“

Куверт за Гала вечеря – 52 лв. в р-т „Том и Нези“ - 20 ч.
Куверт за Уелкам вечеря – 45 лв. в х-л Здравец от 19.30 ч
Такса участие - 40 лв.
За колегите от РК Пазарджик - 30 лв.

Тони Будева - gsm.:  0896 651 521    
E-mail: ssbpazardjik@abv.bg 
ОЧАКВАМЕ ВИ!!!
Организаторите си запазват правото на промени в програмата.

НАЦИОНАЛЕН  ФОРУМ  
ПО ДЕНТАЛНА  МЕДИЦИНА

ВЕЛИНГРАД  02-04 СЕПТЕМВРИ 2022Г.
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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” 
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УниБиомед ООД       t   + 359 (0) 2 477 87 27 
ул. Елин връх 2, офис 4                   m + 359 (0) 887 262 131  
1407 София                    e  office@unibiomed.com
                     w unibiomed.com

За повече информация се свържете с фирма УниБиомед:

П р о г р а м а :

09:00 Регистрация

09.30 Предпоставки за осигуряване 
на безопасна хирургична 
интервенция.

10.30 Кафе пауза

11.00 Реконструктивна пародон- 
тална хирургия: наследство  
от миналото и бъдещи 
перспективи.

12.30 Обедна почивка

13.30 Реконструктивна 
периимплантна хирургия:  
Утвърдени концепции.

15.00 Кафе пауза

15.30-17:30 УЪРКШОП: Тънкости в 
микрохирургията и техники  
на зашиване. Оценка и избор  
на подходящ биоматериал.

Гост-професор в катедрата по биомедицински, хирургични 
и дентални науки към Университета в Милано, Италия; Гост-
професор в следдипломна програма по пародонтология и 
имплантология към Университета в Порто, Португалия.

За контакти:
УЛТраДЕНТаЛ

София, ул. „Николай Хайтов“ 34
тел.: 02 953 3557, 0878 108 346

ТаКСа:
Лекция: 230 лв.

Лекция и уъркшоп: 470 лв.
Всички цени са с ДДС

Водещ на курса: Serhat Aslan, DDS, PhD

РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЯ 
ОКОЛО ЗЪБИ 
И ИМПЛАНТИ

СПОнСОР:

22 октомври 2022, София, хотел „новотел“ 

ЛЕКЦИЯ И ПраКТИЧЕСКИ 
КУрС По ПароДоНТаЛНа 
ХИрУргИЯ

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

СПЕЦИаЛНо 

ПрЕДЛоЖЕНИЕ:

5 бр. Cerabone (1 cc ) 

+ 5 бр. Jason Membrane 

(15х20 mm) 

+ БЕЗПЛАТнО УЧАСТИЕ 

в лекция и уъркшоп
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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 17.8.2022 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 чисто нова китайска 
стоматологична машина (стол + 
юнит + стол за стоматолога + пе-
риферия).Машината изобщо не 
е влизала в употреба. Гр. Ловеч. 
Цена 5000 лв. За подробности и 
снимки тел: 0878709377 

Продавам работеща китайска 
зъболекарска машина - гр. Ловеч 
GSM 0888976696

Продавам thermaprep2 oven. Hе 
е ползвана, може да се каже нова- 
700 лв. 0898985822 д-р Трайкова, 
Варна 

Продавам напълно оборудван 
стоматологичен кабинет в гр. Ха-
сково! Тел. 0889/956677

Продавам стоматологична ма-
шина ЮС 7 М, работеща, с ком-
пресор. За информация: 0877/ 43 
60 11 – Д-р Петкова

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

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

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

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

Продавам пълно оборудване 
за стоматологичен кабинет Тел. 
0889 765 295

Продавам дентален юнит 
Sonar Plus - Италия, горно окач-
ване, на 1 година, в отлично със-
тояние. Електрически и въздушен 
микромотор, италиански духалки, 
ултразвук и други. За информация 
- д-р Кр. Бозов, тел.0888939192, 
гр. Пловдив. Цена 7000 лв.

Продавам работеща стома-
тологична машина ЮС 7М Гр. 
Пловдив, д-р Петрова 0898 35 75 
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Продавам стоматологичен 
юнит „Галбиати“ с компресор. 
Цена: 2 500 лв. Гр. Пловдив, 
ул.“Константин Величков“ № 23, 
д-р Росица Цанова Тел. 0877 22 
03 90

Продава се напълно оборудван 
стоматологичен кабинет с рен-
тгенов кугел и екран Кабинетът 
се намира в гр. Пловдив, на Съ-
бота пазара, на адрес ул."Филип 
Тотю" № 26 / бивш кабинет на д-р 
М. Мизинов /. Цена: 30 000 евро; 
За контакти: +359893760979 - И. 
Мизинова или брокерска фирма 
"Кондор" на тел. 0896 720 452 или 
0897 777 032.

Продавам оборудван стома-
тологичен кабинет в Пловдив. 
Оборудван с всичко необходимо, 
работещ в момента. Има СОТ и 
камери. Телефон за връзка 0887 
67 40 19.

Продавам зъболекарска маши-
на , стол за пациента, Флекс -,юнит 

модел Алтернатив. Машината е с 
вграден ултразвуков скалер, въз-
душен микромотор,турбинен шла-
ух със светлина,трифункционална 
ръкохватка и стол за стоматолога. 
Юнитът   в добро състояние  и 
функционира напълно. Сменена 
е поради обновяване на кабине-
та. Възможност за оглед-Хасково. 
Цена: 2000лв.Тел:0888 605 918.

ДАВА ПОД НАЕМ:

Отдавам под наем смяна в 
стоматологичен кабинет - гр. Со-
фия, Люлин 6, Наем 300 лв., тел. 
0888471239

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

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

Давам под наем помещение, 
подходящо за зъболекарски ка-
бинет, 35 кв.м., гр. Пловдив,  
кв”Прослав”, до пощата. За кон-
такти: 0888 27 02 38 – Иван Ба-
калов

Давам кабинет под наем, ра-
ботещ от 1992г. в апартамент на 
1-ви етаж в едно с друг работещ 
кабинет. Гр. Пловдив, ул.”Лазар 
Стоев” № 1.

За контакти: Д-р Лилова – 0889 
59 76 29

Давам смяна под наем в каби-
нет в гр. Пловдив, ул. „Царево” № 
1, кв.Съдийски, до Германо-бъл-
гарската лаборатория или прода-
вам напълно оборудвана практи-
ката, намираща се на този адрес. 
Тел. за връзка: 0877 769 099

Давам под наем стоматологи-
чен кабинет (самостоятелна сгра-
да) със санитарен възел, чакалня 
и самостоятелен вход. Kабинетът 
е в ЖК „Тракия“ и е работил като 
денонощен. Месечен наем 400 лв. 
Тел: 0895443171, 0888217713

Давам под наем кабинет в гр. 
Асеновград. За контакти: 0877 12 
94 84

ТЪРСИ

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

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

Предлагам работно място в 
разработен кабинет в гр. Сърни-
ца на млад и амбициозен колега 
за работа минимум 3 дни в сед-
мицата. Заплащането е обвърза-
но с обема на извършена работа. 
За контакти Д-р Топчиева 0882 
400622

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

Дентални кабинети Георгие-
ви, отдават под наем оборудван 
кабинет, част от работеща практи-
ка. Намира се в град София, район 
Оборище. drgeorgieva.std@abv.bg

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

те  годишнини на д-р Мария Бичакова-Пазванто-
ва, д-р Венцислав Петров, д-р Стефан Димчев и 
д-р Али Атип,  като им пожелава  здраве, мно-
го късмет, лично щастие, истински хора до тях, 
чудесни мигове, много лични и професионални 
успехи, дълъг и щастлив живот.

УС на РК на БЗС-Благоевград

PPS Manufacturing официално е първата фа-
брика за производство на нитрилни ръкави-
ци в Европейския Съюз. Производствената 
база бе открита на тържествена церемония 

с участието на Стефан Стоянов, заместник кмет на 
Пловдив, на която присъстваха и други обществени 
личности, мениджъри на успешни компании и жур-
налисти. Българският стартъп ще произвежда 
впечатляващите 34 000 ръкавици на час, които са 
предназначени за осигуряване на защита в сектора 
на здравеопазването, индустрията и бита.

Изграждането на тази първа по рода си фабрика в 
Европа е подкрепено с финансиране от ДЗЗД „Фонд за 
устойчиви градове“ по линия на финансов инструмент 
„Фонд за градско развитие“. Общият размер на пре-
доставения кредитен ресурс е 12 014 990 лева, от които 
7 088 844 лева са осигурени от Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014-2020 г.“ и включват съфинан-
сиране от Европейския фонд за регионално развитие.

„Изключително съм щастлив, че днес отваряме 
новата фабрика PPS Manufacturing, която е уникален 
за България и за цяла Европа проект, тъй като в мо-
мента на континента няма производство на предпаз-
ни нитрилни ръкавици. Компанията е създадена с цел 

да защити здравето на хората като същевременно се 
грижи за околната среда. Ще разгърнем потенциала 
си на местния и на европейския пазар и ще предло-
жим висококачествен продукт, бърза доставка и по-
стоянно налична продукция на склад“, сподели Георги 
Петков, председател на борда на директорите на PPS 
Manufacturing.

„Инвестицията за изграждането на PPS 
Manufacturing е особено значима. Тя е изцяло българ-
ска и създадена с български дух. Целият мениджмънт 
на компанията са хора пионери, типични представи-
тели на новата вълна български индустриалци, които 
промениха икономиката на страната през последните 
години. Пловдив е водещ индустриален център имен-
но заради успешното развитие на български компании. 
Пожелавам на PPS успех и да продължава да вдъх-
новява и да ни прави горди, покорявайки пазарите в 
Европа“, каза Стефан Стоянов, заместник-кмет на 
Пловдив. С мащабното производство компанията ще 
отговори на нарастващото търсене, което на месец в 
България достига до 50 000 броя. Фабриката ще по-
могне на много индустрии да намалят зависимостта си 
от азиатски производители и да си осигурят жизнено-
важния консуматив от местна компания.

ПЪРВАТА ФАБРИКА ЗА 
НИТРИЛНИ РЪКАВИЦИ В 

ЕВРОПА ОТВОРИ В ПЛОВДИВ
 Капацитетът е от над 34 000 ръкавици на час

СЪС 101,1% СА ПРЕИЗПЪЛНЕНИ 
ПРИХОДИТЕ ОТ ЗДРАВНИ 

ВНОСКИ ПРЕЗ 2021 Г.

3 389 229 400 лв. са отчетените приходи от здрав-
ноосигурителни вноски за 2021 г., което предста-
влява изпълнение от 101,1% спрямо заложените 3 
353 353 800 лв. в годишен план средства, или с 35 
875 600 лв. повече. Това става ясно от Годишния 
отчет за изпълнение на бюджета на НЗОК, който 
предстои да бъде разгледан в парламента.

През отчетната 2021 г. приходите от здравнооси-
гурителни вноски са нараснали с 11,1%, което е с 
337 290 700 лв. повече спрямо отчетените 3 051 
938 700 лв. през предходната 2020 година.

Приходите от здравноосигурителни вноски са 
65,6% от здравноосигурителните приходи и 57,4% 
от общата сума на приходите и трансферите.

Отчетените приходи от вноски за работници и 
служители от работодатели за 2021 г. са в размер 
на 1 927 808 200 лв. През отчетната 2021 г. те са 
нараснали с 10,8%, което е със 188 439 800 лв. по-
вече спрямо отчетените 1 739 368,4 хил. лв. през 
предходната 2020 година и съставлява 56,9% от съ-
браните здравноосигурителни вноски.

„Върху размера на постъпленията през 2021 г. 
оказват влияние увеличаването на минималната 
работна заплата от 610 лв. на 650 лв. от 01.01.2021 
година, повишаването на минималния осигури-

телен доход на земеделските производители и на 
самоосигуряващите се лица съразмерно с увеличе-
нието на минималната работна заплата“, посочват 
от НЗОК.

Личните вноски от работници и служители за 
2021 г. са в размер на 1 134 055 300 лв. като са 
нараснали с 11,4% или със 116 486 500 лв. спря-
мо отчетените 1 017 568 700 лв. през предходната 
2020 година. Тези приходи съставляват 33,5% от 
събраните здравноосигурителни вноски.

Самоосигуряващи се лица са внесли 200 129 
000 лв. за здраве. През 2021 г. приходите от тях са 
нараснали с 7,5%, което е с 13 966 200 лв. повече 
спрямо отчетените 186 162 800 лв. през предходна-
та 2020 година и представляват 5,9% от събраните 
здравноосигурителни вноски.

Най-малко са приходите от здравноосигурител-
ни вноски за други категории осигурени лица за 
2021 г., които са в размер на 127 236 900 лв., макар 
че са нараснали с 16,9% или 18 398 100 лв. спрямо 
отчетените 108 838 800 лв. през предходната 2020 
година. Приходите от здравноосигурителни внос-
ки за други категории осигурени лица съставляват 
3,8% от събраните здравноосигурителни вноски.
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