
РК на БЗС-Пазарджик
Национален форум по дентална 
медицина - Велинград
За трети път Велинград е домакин на Национален форум по 
дентална медицина, който се организира от Районната колегия 
на Българския зъболекарски съюз – Пазарджик и УС на БЗС. 
Кметът на града, д-р Костадин Коев бе поканен да приветства 
гостите и уважи откриването на събитието.

стр. 4 Интервю
Кое налага продължаващо 
обучение през целия живот
Продължаващото обучение след пандемията от Ковид-19. 
Къде, според Вас трябва да са акцентите в него?
Проф. Бакърджиев: Докладът ми, изнесен във Велинград на 3 
септември завършва по следния начин: „Бързото развитие на 
диагностичните и лечебните методи...

стр. 5 Теория и практика
Отново за антибиотиците и 
антимикробната резистентност
Учени от Университета на Британска Колумбия са установили, 
че приемащите антибиотици от групата на флуорохинолоните 
– синтетични антибиотици, често използвани за лечение на 
бактериални инфекции (най-често изписваният от тях е ци-
профлоксацинът), са с висок риск от развитие...

стр. 6
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МЗ предлага от 1 ноември 
лекарствата на бели рецепти да се 
изписват или електронно, или на 
хартиен носител

Важно за вас

Предложената промяна, приета единодушно от Ръководството на МЗ, 
ще даде възможността от 1 ноември 2022 г., лекарствата, които се 
изписват на бяла рецепта, да бъдат отпускани и електронно, и на 

хартиен носител. 
Основание за промяна в Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за 

предписване и отпускане на лекарствени продукти бяха получените десетки 
сигнали за затруднения от страна на медицинските специалисти, които нямат 
сключен договор с НЗОК и на които се налага да извършат допълнителни 
разходи по внедряване на медицински софтуер за предписване на лекар-
ствени продукти, както и лекари, работещи в лечебни заведения за болнич-
на помощ, които предписват лекарствени продукти на рецептурна бланка с 
бял цвят на хоспитализирани пациенти в съответното лечебно заведение.

Целта на предложения проект е да се даде възможност на всички меди-
цински специалисти да предписват лекарствени продукти на рецептурни 
бланки с бял цвят както електронно, така и на хартиен носител.

След извършен анализ за съответствие с правото на Европейския съюз се 
установи, че обществените отношения, предмет на проекта на тази наредба, 
не са регламентирани в европейското законодателство. В нито една държава 
членка на ЕС, с изключение на Естония, няма категорично задължение 
лекарства да се изписват единствено на електронни рецепти. В цялата 
европейска практика се допускат двата вида предписване. 

Наредба за функционирането на НЗИС

БЗС провежда
работни срещи в МЗ във 

връзка с НЗИС
За предстоящи промени е добре да бъде  

спечелено и съсловието на лекарите по дентална медицина в България

КАЛЕНДАР
Събития на Българския зъболекарски съюз

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

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-Благоев-
град 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.

Стрийминг на форумите на БЗС - една 
наложена традиция
Видео стрийминга, или медийният поток може да бъде преда-
ван на живо или излъчен при поискване. Живото предаване 
принципно се осъществява по начини, наречени истински 
стрийминг. Той изпраща информацията директно към компю-
търа или устройството, без да го запаметява. Предаването при 
поискване се осигурява от средства, наричани прогресивен 
стрийминг или прогресивно сваляне. 
Всички редовни членове на БЗС могат да се възползват от 
стрийминга на отделните форми и формати на продължаващо-
то обучение.
Най-голямото научно дентално събитие, ХХ научен конгрес на 
БЗС, бе излъчвано онлайн с безрезервната и безвъзмездна 
подкрепа на Столичната колегия на БЗС. Д-р Бисер Ботев и 
д-р Олег Гладков успяха да създадат всички условия за това 
над 180 лекари по дентална медицина да могат да проследят 
конгреса онлайн, което бе неоценима подкрепа за възста-
новяването на прекъснатите от пандемията от Ковид - 19 
дентални прояви. Онлайн излъчването на различните форуми, 
организирани от БЗС се превърна вече в наложена традиция.
На Националния форум по Дентална медицина гр. Банско, 
който ще се проведе от 07 до 09 10.2022 год., също може 
да се възползвате от онлайн излъчването на сайта: www.
blagoevgrad.wstream.eu.

ДОЦ. 
Д-Р ДЕЯН НЕЙЧЕВ, ДМ 
Е НОВИЯТ ДЕКАН НА 
ФДМ - ПЛОВДИВ

СТР. 2

ДА ОТКРИЕШ 
СВОБОДАТА 
В ПРИРОДАТА 
И В СЕБЕ СИ

СТР. 8

На 30 август т. г., в голямата зала на 
Министерството на здравеопазва-
нето (МЗ), се състоя работна среща 
на представители на БЗС, дирекция 

„Електронно здравеопазване“ на МЗ и „Инфор-
мационно обслужване“ АД.

От страна на БЗС в срещата взеха участие 
д-р Борислав Миланов, главен секретар, д-р 
Георги Сойтариев, председател на Комисия по 
изготвяне и подписване на НРД по ЗЗО, д-р Ге-
орги Габровски, председател на КНА, доц. Елка 
Радева, председател на Комисията по комуни-
кация и д-р Трифон Антонов, председател на РК 
на БЗС-Пловдив.

Зорница Попова и нейни колеги от дирекция 
„Електронно здравеопазване“ представляваха 
МЗ, като бе създадена възможност и за онлайн 
включване на още участници от министерство-
то, което не се осъществи.

В срещата участваха и двама представители 
на „Информационно обслужване“ АД. 

В подчертано добронамерен тон, д-р Б. Ми-
ланов заяви, че БЗС е наясно с нормативната 
наредба и сроковете в нея. Той постави веднага 
и належащия въпрос - как Наредбата за функ-
ционирането на Национална здравноинфор-
мационна система се отнася до всички лекари 
по дентална медицина (лдм), които работят с 
НЗОК. Предложенията на БЗС не бяха взети 
предвид в НС, подчерта той. Неговото мнение 
бе, че срещата е закъсняла, но БЗС се надява, 
че ще последва каскада от работни срещи за 
изчистване на възможните проблеми, защото 
не е редно лдм и ползващите НЗИС да се нато-
варят с негативи. БЗС, като отговорна съсловна 
организация е отворен за комуникация с всич-
ки страни в процеса, подчерта д-р Миланов.

Първоначалното изказаното мнение на зам.-
директора на „Информационно обслужване“ 
АД бе, че НЗИС няма нищо общо с НЗОК и те 
са само участници в екосистемата. МЗ е възло-
жител, а НЗИС е интегриран с регистъра на БЗС, 
като се работи добре с фирмата, която техниче-
ски поддържа регистъра, но съществуват още 

технически проблеми за изчистване. Според 
тях НЗИС бил изцяло насочена към пациента.

Д-р Миланов, подчерта, че БЗС е първата 
съсловна организация създала свой регистър, 
като работата по неговото усъвършенстване не 
е преставала. Бе направен и ретроспективен 
анализ, като бе припомнено късното приемане 
на НРД за годината, поради липсата на гласуван 
държавен бюджет. Става дума за пропуснато 
време, подчерта той. 

В момента започват преговорите за нов НРД. 
Над 7600 лдм работят с НЗОК и всеки от тях има 
индивидуален договор по НРД. Необходимо е 
да бъдат създадени условия, за да могат всички 
лдм, договорни партньори на Касата да работят 
и се отчитат. 

Правилата ще залегнат в новия НРД (бел. 
ред. В момента се набират предложения за 
промени в НРД от РК на БЗС, които ще бъдат 
разгледани на 1 октомври на заседанието на 
УС на БЗС).

В малките населени места, където няма дос-
татъчно добра и бърза интернет връзка и необ-
ходимите хардуер и софтуер, както и компютър-
ни умения, е възможно да се стигне до отказ 

на лдм за работа с Касата. Това ще рефлектира 
негативно и върху пациентите. 

Д-р Г. Сойтариев подкрепи това твърдение 
със собствения си опит в Петрич и околностите 
му, като отново подчерта че в неговия район, 
близо до границата, липсва стабилна интернет 
връзка.

Бе подчертано, че не се прави разлика в 
системата между болнична и извънболнична 
помощ. Различни са и условията на работа за 
отделните лдм. 

Необходимо е време и стъпка по стъпка да 
се уточни процеса, като има достатъчно време 
за пробация, без да има притискане от срокове.

Д-р Миланов се обърна към представи-
телите на „Информационно обслужване“ за 
подкрепа и разбиране за разумно и елегантно 
отлагане във времето до изчистване на всички 
възникнали проблеми.

Д-р Г. Габровски каза, че се е запознал с 
Наредбата, но смята че процесите трябва да 
текат към максимално опростяване. Важна е и 
връзката между отделните софтуери за отчита-
не, като използването и поддържането на елек-
тронен подпис също е сложно.                На стр. 2

Д-р Георги Габровски, д-р Трифон Антонов, д-р Борислав Миланов, д-р Георги Сойта-
риев, доц. Елка Радева

80 ГОДИНИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ 
60 ГОДИНИ ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
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В спокойната съботна вечер си причинявам безпокойство. Настоявам да 
гледаме филма „Минамата“ от 2020 г., въпреки протестите на домашни-
те ми. Мотивирам ги с участието на Джони Деп, който буквално „прави“ 

филма, заедно с японската звезда с меко източно излъчване Хироюки Санада.
Заради нецензурираните изображения на страдание във филма, той е 

предназначен за публика над 16 г. в много страни по света.
Всички практикуващи дентална медицина знаят за конвенцията за живака. 

Република България е подписала Конвенция Минамата относно живака на 10 
октомври 2013 г. в гр. Кумамото Япония.

Прякото въздействие на конвенцията е и ограничения в употребата на жи-
вак в денталната амалгама. 

Във филма военният фотограф Уилям Юджийн Смит се завръща в Япония, 
където документира пагубния ефект от отравянето с живак сред бедното на-
селение в крайбрежните общности. Филмът разказва за всекидневната борба 
на обикновените хора, които са най-силно засегнати от огромното екологично 
бедствие, причинено от алчна и безотговорна корпорация. 

Друго ми се ще да отбележа. Кое подтиква към действие? Не е куража и 
обяснимото желание за промяна, а отчаянието, когато няма вече какво да 
губиш.

Струва ми се, че във все по-объркания и тревожен свят, в който живеем от-
чаянието и безсилието набират скорост. Липсата на лидерство, неспазването 
на правилата и загубата на здрав разум и критично мислене, грубото обла-
годетелстване на едни групи спрямо други, няма да доведат до нищо добро.

Много от общностните и дори цели общества вече не могат да действат 
функционално. 

Въпреки че развръзката във филма е триумф на социалната роля на жур-
налистиката, списание „Life“ спира да излиза - по финансови съображения - 
година и нещо след публикуването на разтърсващия репортаж от Минамата. 

Половин век по-късно екологичните проблеми получават много по-широк 
обществен отзвук, но решаването им се отлага във времето (във финалните 
надписи се редуват документални кадри от по-стари и по-нови екобедствия и 
катастрофи).

Истинският герой, изигран от Джони Деп, получава наранявания при проте-
стите, които снима и те водят в не малка степен до смъртта му няколко години 
по-късно. Загубва и окото си. Познато ли ви звучи, също като нападението над 
писателя Салман Рушди, извършено наскоро в САЩ.

Съвременният свят може без много неща, стана видно по време на пан-
демията от Ковид-19. Вероятно вече може и без самия себе си в този си вид.

Емилия Караянева, гл. редактор на в. „ДентаМедика“

Живак 
в системата

Наредба за функционирането на НЗИС

БЗС провежда
работни срещи в МЗ във 

връзка с НЗИС

Доц. д-р Деян Нейчев, дм е новият 
декан на Факултета по дентална 

медицина с мандат до 2026 година

Министерският съвет взе реше-
ние за предложение до Народ-
ното събрание за приемане 

на Национална здравна стратегия 
2030, съобщават от правителствената 
пресслужба.

Националната здравна стратегия 
2030 е водещият стратегически доку-
мент за сектор „Здравеопазване“, кой-
то представя дългосрочната визия за 
развитието му, стратегическите цели и 
приоритети, както и конкретни политики 
за тяхното изпълнение.

Стратегията адресира съществу-
ващите предизвикателства, свързани 
със здравето на българските гражда-
ни и функционирането на българската 
здравна система, така че да се гаранти-
ра нейната устойчивост и да се създадат 
условия за постигане на икономически 
растеж и социално благополучие чрез 
оптимални инвестиции за по-добро 
здраве.

Документът кореспондира с реали-
зацията на политиките и интервенци-
ите, заложени в националните страте-
гически документи от по-висок ранг 
- Националната програма за развитие 
БЪЛГАРИЯ 2030 и Националния план за 
възстановяване и устойчивост. Нацио-
налната стратегия е разработена въз 
основа на анализите на здравно-демо-
графските показатели и на състоянието 
на системата на здравеопазване в еже-

годните доклади за здравето на граж-
даните, които показват, че през послед-
ните десетилетия българската здравна 
система изостава спрямо здравните 
системи на страните от ЕС по отноше-
ние ключовите фактори за устойчиво 
развитие.

В Стратегията са формулирани след-
ните стратегически цели: Устойчиво по-
добряване на здравето и среда, подкре-
пяща здравето; Ефективно управление 
на ресурсите с фокус върху здравните 
резултати и Гарантиране на здравната 
сигурност и намаляване на неравен-
ствата. Реализирането им включва из-
пълнение на целенасочени политики, 
групирани в три приоритети:

Приоритет 1: Инвестиции в превен-
ция и насърчаване на здравословно по-
ведение и среда, подкрепяща здравето 
на всички през целия живот;

Приоритет 2: Инвестиции в тран-
сформиране на здравната система, ори-
ентирана към потребностите на хората;

Приоритет 3: Прилагане на фокуси-
рани стратегии за въздействие върху 
специфични проблеми на обществено-
то здраве.

Мониторинг на изпълнението на 
Националната здравна стратегия 2030 
ще се извършва ежегодно с Годишния 
доклад за здравето на гражданите и 
изпълнението на националната здравна 
стратегия.

Правителството одобри 
Националната здравна 

стратегия 2030

От стр. 1
Доц. Елка Радева запита - как ще 

се отчитат в пациентското електронно 
досие лекуваните във факултетите по 
дентална медицина, след като целта е 
пълно медицинско досие на пациента с 
цялата медицинска информация, вклю-
чена в него.

Д-р Трифон Антонов сподели, че 
едва 3% от НЗОК е отделена за дентална 
помощ. Колко лдм не работят с Касата, 
запита риторично той. Няма създадена 
унифицирана бланка за прием на паци-
енти. В момента лдм работят в два днев-
ника с различни амбулаторни номера.

Трябва първо да се изчисти норма-
тивната база, върху която да се стъпи, 
смята той.

Друг проблем са различните нозоло-
гични единици, с които се работи и се 
преподават в трите факултета по дентал-
на медицина в София, Пловдив и Варна. 

Неизяснените въпроси са много. 
Следващата среща в този формат във 
връзка с НЗИС е на 7 септември т. г. 

Предстои по време на нея да бъдат 
обсъдени дефнирането на термини; 

връзката между отделните софтуери и 
опростяване на работата със системата, 
възможностите за работа офлайн, съо-
бразяването с денталната терминология 
и още, и още…

Същевременно на работна среща, 
проведена в НЗОК още на 19 август т. 
г. със здравни журналисти, проф. Петко 
Салчев, управител на НЗОК, каза че 
според него е дошъл краят на „сините“ 
книжки. Той ще настоява за електрон-
но отчитане в реално време на лдм от 
1 януари 2023 г. Разреши да бъде цити-
ран, че НЗОК няма да отпечата целия 
предвиден брой здравноосигурителни 
книжки до края на годината, с цел ико-
номия и поради въвеждането на отчита-
не чрез НЗИС и за денталните лекари. 
По отношение на НУР, проф. Салчев 
каза, че все още подписва документи 
за връщане на надвзети суми от страна 
на лдм. 

Наистина много от лдм с договор с 
Касата се натъкват на липсващи допъл-
нителни страници в книжките, загубени 
от пациента, което може да доведе до 
сериозни глоби. За възможния дублаж 

на книжки и проблемите, който създава, 
също са наясно в съсловието.

От друга страна спецификата на 
денталната дейност и осигуреността на 
лдм със софтуер и хардуер за такъв тип 
дейност не е отчетена. Не е извършен 
контакт от страна на „Информационно 
обслужване“ и с разработчиците на ден-
тален софтуер, който се използва в мо-
мента. Предстои още техническа работа 
във връзка с интегрирането и пълнотата 
на регистъра на БЗС.

Необходимо е още време за лекари-
те по дентална медицина да се постигне 
това, което в момента се случва с елек-
тронните хоспитализации, електронните 
рецепти и пр.

Древната максима: „Бързай бавно“ 
трябва да се има предвид. Предстои 
договаряне и подписване на следващия 
НРД, като новият здравен министър от 
служебното правителство подчерта, че 
това е сред приоритетите му.

За всякакви промени е добре да 
бъде спечелено и съсловието на лека-
рите по дентална медицина в България. 

ДМ

Общото събрание на Факултета 
по дентална медицина на МУ – 
Пловдив избра на 14 септември 

2022 година нови органи на управле-
ние с мандат от 4 години – декан и Фа-
култетен съвет.

Новоизбраният декан на факултета 
е доц. д-р Деян Нейчев, дм, който беше 
единствен кандидат, подал Мандатна 
програма за развитие и управление на 
ФДМ (2022 – 2026) в обявения законо-
установен срок.

Кандидатът представи своята визия 
за преодоляване на предизвикател-
ствата пред ФДМ чрез постигането на 
конкретни цели в стратегическите сфе-
ри на дейност, за да може Факултетът 
да се развива и да успява в условията 
на агресивната конкуренция на обра-
зователния пазар.

С мотото „Volenti nihil Difficile“ (За ис-
кащия нищо не е трудно) бяха очерта-
ни основните перспективи пред ФДМ: 
оптимизиране на кадровата политика 
с цел запазване и развитие на препо-

давателския състав в съответствие със 
стратегическите цели на ФДМ; увели-
чаване на приходите от СДО и продъл-
жаващото обучение чрез използване 
на ресурсите на високо-технологич-
ните центрове и катедрите, както и 
съвместяване на добрите академични 
традиции с иновациите в учебно-пре-
подавателския процес. 

След тайно гласуване доц. Деян 
Нейчев беше избран с 115 гласа от 145 
гласували делегати на Общото събра-
ние. 

Доцент Нейчев е ръководител на 
Катедрата по орална хирургия от 2020. 
Той е възпитаник на Медицински уни-
верситет – Пловдив, с придобити 2 
специалности: „Обща стоматология“ и 
„Орална хирургия“, както и магистър 
по Обществено здраве и здравен ме-
ниджмънт.

Академичното ръководство на 
Медицински университет – Пловдив 
изказва поздравления за отличната 
организация на проведеното Общо съ-

брание към неговия председател доц. 
д-р Силвия Димитрова, дм и пожелава 
успешен и ползотворен мандат на но-
вия декан на ФДМ и на новия Факул-
тетен съвет. 

На последния отчетно-изборен кон-
грес на БЗС, доц. Ненчев бе избран за 
председател на Комисията по квали-
фикация и акредитация и зам.-предсе-
дател на БЗС. На него ще се падне за-
дачата да възстанови прекъсването в 
ПМОЛДМ след пандемията от Ковид-19.

Да му пожелаем здраве и успех в 
начинанията!

ДМ

Избор

Доц. д-р Деян Нейчев
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Разкриването на нови факултети по 
дентална медицина ще съсипе професията ни

Предвижда се  
електронното здравеопазване да 

стартира до 1 януари 2023 г. 

Това предвижда Наредбата за функ-
ционирането на Националната 
здравноинформационна система 

на МЗ. 
Намеренията на здравно министер-

ство са до края на годината да разпола-
гаме с работеща НЗИС. Включването в 
е-системата на повечето здравни регис-
три, бази от данни, въвеждането на сис-
темните модули и функционалностите на 
системата и генерирането в нея на елек-
тронни здравни записи на пациентите 
ще се изпълнят поетапно през тази го-
дина, но не по-късно от 1 януари 2023 г. 

Какво ще включва електронното 
здравеопазване

НЗИС ще събира на едно място е-до-
сие на пациента и обществени регистри 
по заболявания. За формирането им в 
системата ще се генерират електронни 
здравни записи. При грешка тези записи 
ще могат да се коригират, но по строго 
определен ред, който ще се определи 
със заповед на министъра на здравео-
пазването и ще се публикува в портала 
на е-системата www.his.bg. За да няма 
злоупотреби, ще се води и хронологи-
чен регистър на всички извършени ко-
рекции в електронното здравно досие 
на всеки човек. Електронното здравно 
досие на пациента ще е неактивно след 
смъртта на човек, но ще може да се 
ползва за статистически и научни цели, 
и ще се съхранява 50 години.

Електронното здравно досие ще 
има следната структура:

• идентификационни данни;
• информация за новороденото;
• медицински прегледи;
• направления;
• резултати от 
 медико-диагностични дейности;
• хоспитализации;
• имунизации;
• рецепти 
 (електронни предписания);
• медицинска експертиза.
Електронното здравно досие ще 

осигурява бърз достъп до здравна ин-
формация за пациента, необходима при 
спешни състояния. Тя ще съдържа име-
на и ЕГН, кръвна група, алергии, задъл-
жителни и други проведени имунизации, 
прекарани остри инфекциозни заболя-
вания, установени хронични заболява-
ния или увреждания, провеждано или 
провеждащо се медикаментозно или 
друго лечение, вложени медицински из-
делия, данни за контакти с близки.

Регистрите и информационните бази 
данни ще са два вида – такива, които са 
водени от Министерството на здравео-
пазването и от второстепенните разпо-
редители с бюджет към ведомството, 
както и такива, които се водят от други 
институции. Вторите ще се включват в 
НЗИС чрез създаване на възможнос-
ти за интеграция за обмен на данни в 
реално време. За воденето им ще има 

ред, определен с нормативен акт, а в 
здравноинформационния уеб портал на 
системата www.his.bg ще има актуална 
информация за начина на включването 
на регистрите.

За всички – пациенти, институции, 
лекари и лекари по дентална медицина, 
достъпът ще се осигурява отново чрез 
здравноинформационния уеб портал на 
системата www.his.bg. За тази цел ще 
има защитена комуникационна връзка/
канал за обмен на данни - за интегрира-
ните софтуерни платформи на лечебни-
те и здравните заведения, застрахова-
телните дружества, държавните органи. 
Достъпът за служебни цели на други 
информационни системи, в това число 
на Министерството на здравеопазване-
то и НЗОК, ще се осъществява чрез сис-
темната интеграция, като се предоставя 
само до анонимизирани данни, освен 
ако с нормативен акт е определено дру-
го. Не се допуска изтегляне на данни.

Всеки човек засега ще може да влиза 
в своето досие само чрез КЕП. Мобилен 
достъп до системата ще се осигурява 
чрез мобилно приложение „Мобилно 
здравно досие". То ще дава възможност 
единствено за преглед на данните на 
човека.

За да станат факт всички тези неща 
обаче, наредбата на МЗ трябва и да се 
изпълни. Все още има много неясноти 
относно приложението на Наредбата, 
особено по отношение на денталната 
помощ.

За финализирането му ще се изразходват предвидените отпреди 
две години 9.8 млн. лв.

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

РК на БЗС Варна
организира

22.10.2022г.

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: 50.00 ЛВ. 
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

ПРОГРАМА
09.00 - 10.00 ч. Регистрация
10.00 - 11.30 ч.  Лекция - първа част
11.30 - 12.00 ч. Дискусия
12.00 - 13.00 ч. Кетеринг
13.00 - 14.30 ч. Лекция - втора част
14.30 - 15.00 ч. Дискусия

Какви са приоритетите Ви като 
преизбран председател на БЗС 
в предстоящия НРД?

В момента чакаме предло-
жение от Районните ни колегии – 28 
на брой, за промяна в текстовата част, 
която ще важи три години и не може да 
бъде сменена толкова лесно. Отделно 
е и финансирането. При тази инфлация 
ние трябва да мислим за повишаване на 
цени. Очаква се много тежка зима. Уве-
личението на цените на тока и газа ще 
качи разходите, да не говорим за цени-
те на денталните материали, които вече 
бяха увеличени само при намек за ин-
флация. Освен това техниката при нас се 
изработва от същите суровини, от които 
се изработват леките автомобили.

Кои са следващите Ви работни при-
оритети?

Ще започна от най-непопулярните – 
обучение през целия живот, продължа-
ващо професионално развитие и  третото 
– продължаващото обучение, което дори 
кадри от университета бъркат със спе-
циализация. Специализацията е грижа 
на факултетите по медицина, продължа-
ващото обучение е грижа на съсловните 
организации. Ние сме го въвели още от 
2003 г. В регистъра, който водим по за-
кон, има специален раздел за точките, 
които се придобиват от продължаващото 
обучение, защото не може да останеш на 
ниво студентска скамейка и 40 години да 
лежиш на това. Преди медицината и ден-
талната медицина се развиваха бавно, но 
сега така навлязоха технологиите и нови-
те техники, и новите материали, че ти ако 
не си прочел, не си обучен, не ти е каза-
но от съсловната организация, която е 
акредитирала съответното обучение, не 
можеш да бъдеш конкурентоспособен. 
Нашият конгрес е част от продължава-
щото обучение на Световната дентална 
организация и от която и държава да има 
участници в него, те ще получат кредити. 

Освен това работим заедно с факултетите 
по дентална медицина.

В закона за съсловните организации 
продължаващото обучение е записано 
в прерогативите на БЗС, на БЛС, на Фар-
мацевтичния съюз и на Асоциацията на 
професионалистите по здравни грижи. 
Никъде обаче не е записано, че е задъл-
жително и това трябва да бъде направе-
но и сме на едно мнение с Българския 
лекарски съюз. (Не само по този въпрос 
сме на едно мнение с БЛС. Ние се под-
крепяме във всички разумни предложе-
ния.)

Следващата цел е да избегнем някои 
рискови фактори, които се проявиха чрез 
направената от мен оценка на риска. 
Пандемията я бях предвидил – форс-
мажорно обстоятелство, бях предвидил 
и много други обстоятелства, които за 
съжаление се случиха, но успяхме да ги 
преодолеем. Необходимо е да направим 
още по-стабилен и приемлив за нашите 
членове БЗС, като усъвършенстваме 
технологиите за комуникация с тях. Сай-
тът вече не е основният елемент, който 
поддържа информираността. Има много 
други платформи и приложения, които 
информират членовете. Освен това чрез 
регистъра също успяваме да информи-
раме членовете си за много неща, които 

им предстоят. Но това не е достатъчно и 
си има комисия по комуникацията, която 
развива нещата.

По инициатива на БЗС пък бяха създа-
дени и студентските съвети към факулте-
тите по дентална медицина, защото има 
Европейска дентална и стоматологична 
асоциация и там им помагам с контактите 
и възможностите.

Приоритет е и работата ни с парламен-
та. Няма да скрия, че с последния парла-
мент се работеше изключително трудно. 
Няма да извадя нищо от килера, но ще 
кажа, че имаше народни представители, 
които сякаш мразеха денталните лекари.

В България има огромен недостиг 
на медицински сестри и се очертава 
сериозен недостиг на лекари. Как сто-
ят нещата при зъболекарите?

Няма да започна с Касата, ще започна 
отдалече. В България има предостатъчен 
брой зъболекари. На един зъболекар се 
падат около 600 пациенти средно. Ста-
тистиката доскоро отчиташе грешен брой 
зъболекари - 6000, защото ги отбелязва-
ше като лечебни заведения. Това не е 
вярно, защото лечебно заведение може 
да бъде от един лекар по дентална ме-
дицина, може да бъде от двама, а може 
и от повече. Лекарите в България по ре-
гистър са около 10 000, като в регистъра 
се регистрират само работещите зъболе-
кари. В света се приема за нормално да 
има един зъболекар на население между 
2000 и 3000 души, за да няма скрита 
безработица. В ЕС има негласно споразу-
мение, че тази граница може да падне на 
1200 души население, а в България е два 
пъти снижена границата. Какво се случва 
в последните години? Изпратих писмо до 
всички институции в България – Прези-
дентство, Министерски съвет, Парламент, 
Министерство на здравеопазването и 
Министерството на образованието при 
редовното правителство. В него зададох 
два прости въпроса - има ли в България 

политика за производството на кадри и 
политика за производството на специали-
сти? Отговор на този въпрос не ми беше 
даден. Това писмо обаче беше размаха-
но пред ректорите на трите Медицински 
университета в София, Пловдив и Варна 
като причина да бъде намалена с 24% 
на бройката на прием на български сту-
денти по дентална медицина държавна 
поръчка. Ние не сме настоявали за това. 
Въпросите ми бяха неслучайни, защото в 
момента има напън за откриване на два 
нови факултет по дентална медицина. 
Единият е в Нов български университет, 
а другият – в МУ-Плевен. Малко преди 
да бъде назначено служебното правител-
ство, министър Сербезова ми препрати 
писмо-отговор до министъра на образо-
ванието, от който става ясно, че министъ-
рът на образованието е задал въпрос за 
нуждата от разкриване на нов факултет 
по дентална медицина в НБУ и тя отгова-
ря, че няма нужда. Няма и дума обаче за 
факултет в Плевен. Зададох въпрос и на 
председателя на Националната агенция 
по оценяване и акредитация проф. Петя 
Кабакчиева дали има подадени заявле-
ния за разкриване на два нови факулте-
та, но тя ми отговори, че няма постъпило 
искане за такъв факултет. В единствено 
число.

Нещата не за първи път се правят ло-

бистки в тази страна, но това ще съсипе 
професията. Същевременно ние сме 
изнесли извън България около 2000 зъ-
болекари. Тъй като обаче няма недостиг, 
на това не се обръща много голямо вни-
мание, а обучението на един зъболекар 
струва страшно много пари – около 100 
000 лв. и ние го подаряваме на богатите 
европейски държави. Отговорът от поли-
тиците обаче е, че ние сме в ЕС и трябва 
да следваме директивата за свободно 
движение на лекарите. Този проблем ще 
се задълбочи, ако се разкрият още два 
факултета.

Има ли у нас скрита безработица 
сред зъболекарите?

Да. Колкото е по-малко кадърен един 
зъболекар, той или прави дъмпинг в 
цените на зъболекарските услуги, за да 
оцелее, или става нает служител. При-
чината е в начина на мислене на бълга-
рина. Например лечението при децата, 
което почти изцяло е покрито от Здрав-
ната каса, само 20% от нуждаещите се 
лекуват. Чрез Националната програма за 
профилактика успяваме да подсигурим 
необходимата грижа, тъй като до момен-
та през нея са минали 140 000 деца. По 
този начин обучаваме на орална хигиена 
децата, техните родители, техните баби и 
дядовци, но българинът узрява бавно.

Източник: Здраве.нет

Продължаващото обучение трябва да стане задължително в България

Д-р Н. Шарков
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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 медицина/
нормативна база, видове информирано съгласие, валидност, информирано 
съгласие при общи и при специфични високорискови дентални процедури/, 
модератор проф. Павел Станимиров
Откриване на НФДМ – Гранд хотел Банско
„Цервикална и вътрешна коренова резорбция - диагностика и възможности 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 дентална прак-
тика. 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 индиректни 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 парадонтология, червена-за 
терапия и фотодинамична терапия
Лектор. Инж.Николина Георгиева
Максимална ефективност и никакво губене на време в процеса на стерилиза-
ция с продуктите на Еуронда.
Лектор: Денис Гетов
„Спешни състояния в денталната медицина
Лектор: Проф.д-р Павел Станимиров, дм
Гала вечеря

СЪПЪТСВАЩИ СЪБИТИЯ

Теоретично- практически курс: „Пародонт-актуални методи за лечение.Хронич-
ни 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

НФДМ - ГР. БАНСКО – 07-09.10.2022 Г.

За трети път Велинград е домакин 
на Национален форум по дентал-
на медицина, който се организира 

от Районната колегия на Българския 
зъболекарски съюз – Пазарджик и УС 
на БЗС. Кметът на града, д-р Костадин 
Коев бе поканен да приветства гостите 
и уважи откриването на събитието. „Фо-
румът дава възможност на специалисти 
по дентална медицина от цялата страна 
да се включат в богата научна програма 
с изявени лектори, представящи ново-
стите и последните тенденции в стомато-
логията. Събитието е подходящо място 
за професионални дискусии и обмен на 
добри практики“, каза д-р Коев.

На откриването присъстваха и д-р 
Николай Шарков, председател на БЗС, и 
д-р Борислав Миланов, главен секретар.

Д-р Н. Шарков в приветствените си 
думи припомни за великия бас Николай 
Гяуров, родом от Велинград. Именно той 
кани още по-прочутия диригент, Хер-
берт фон Караян да посети града. Той 
възкликва, че в България имате всичко, 
имайки предвид природните дадености 
на града и изобилната минерална вода. 

Тук е уникално голямото хидроми-
нерално находище със сумарен дебит 
7630 л/с. Минералните води на Велин-
град са били познати и използвани от 
хората още от дълбока древност. За това 
свидетелстват археологческите находки 
от древноримски каптаж. Разкопки на 
могили край с. Дорково дават данни, 
че тези места са били обитавани още от 
траките през VII – VI в. пр. н. е.

Всички минерални води на Велин-
град са слабоминерализирани, т. е. те 
съдържат минерални вещества до 1 g/l. 
Този тип води са най-разпространени в 
нашата страна. Продължителността на 
слънцегреенето тук е над 2000 часа го-
дишно.

Д-р Шарков припомни и думите на 
друг велик музикант, Ленард Бърнстейн, 
отправени към музикантите от оркес-
търа, който дирижира, че партитурата 
трябва да е в главата на музиканта, а не 
главата да бъде в партитурата.

С коментар на тази мисъл и отноше-
нието и към практиката на лекарите по 

дентална медицина започна лекцията 
си проф. д-р Ангел Бакърджиев. Тема-
та на неговата лекция бе: „Стандарти и 
оперативни протоколи в амбулаторната 
орална хирургия“.

Стандартите и оперативните протоко-
ли в амбулаторната дентална хирургия 
представляват сбор от основополагащи 
принципи. Те позволяват на зъболекаря 
да гради своите диагнози и използва 
лечебни методи основани на опита на 
поколенията и съчетани с последните 
постижения на медицинската наука и 
практика. Така със създаването и из-
ползването на стандартите и оператив-
ните протоколи, изпълнявани в опреде-
лен алгоритъм, се създават условия за 
успешно лечение на високо ниво с ми-
нимизиране на усложненията.

Тях ги има в методологията на изу-
чаването на специалността, но в днеш-
ни времена се налага да ги изведем и 
систематизираме като отделна писмена 
концепция - изисквания породени от 
етапа на развитие на обществото.

Изпълнението и спазването на съз-
дадените и утвърдени стандарти от съ-

ответната професионална формация 
гарантират добро качество на произ-
ведения продукт - в случая дентално 
здраве и предпазват изпълнителя от не-
коректни консуматори на услугата.

В тази връзка се разглеждат опера-
тивните протоколи при диагностиката и 
лечението на редица нозологични еди-
ници от амбулаторната практика като: 
периодонтити, атрофия на алвеоларен 
гребен и аугментацията му, доброка-

чествени и злокачествени тумори и ус-
ложнения в л.ч.о. след лъчелечение по 
повод злокачествени тумори и лечение 
с антирезорбтивни средства при метас-
тази в костите.

Следващата лекция на д-р Стоян Ру-
сев бе: „Форма, позиция и цвят на при 
единичните композитните възстановя-
вания на предни зъби“. Богато онагле-
дената лекция задържа вниманието на 
участниците във форума.

В нея бе показана препарация при 
4-ти клас кавитети и техника на за зали-
чаване на демаркационната граница на 
възстановяването с минимално инвази-
вен подход, както и техники за възстано-
вяване на палатиналнта стена при 4-ти 
клас обтурации.

Специално внимание бе обърнато на 
правилния подход и техника на пресъз-
даване на контура на зъба и позициони-

рането на матрицата за пресъздаване на 
правилен апроксимален контакт.  

Бе демонстриран пълен и съкратен 
протокол за нанасяне на композитните 
маси за максимален краен естетичен 
резултат и трикове за заличаване на 
границата на препарацията с цел пре-
създаване на естествената текстура на 
зъба. За завършек бе даден и протокол 
за финиране и полиране.

В лекцията бяха представени техни-
ките изработени на фантомен модел, 
а след това представени и в клинични 
случаи.

В средата на лекционния ден имаше 
възможност да се чуе и лекцията на д-р 
Дора Пачова: „Хомеопатията в дентал-
ната медицина“. 

С използването на биокерамиките в 
ендодонтията запозна проф. д-р Нешка 
Манчорова, дм. 

Лекцията представи критичен анализ 
на средствата за херметизация на коре-
но-каналната система, като акцентира 
върху съвременните материали и мето-
ди за обтуриране. Специално внимание 
бе отделено на новите генерации МТА-
базирани биокерамики, тяхната фарма-
кодинамика и механизъм на действие. 
Лекцията в проблемно-ориентиран ас-
пект представи индикациите и контраин-
дикациите за приложение на съвремен-
ните биоматериали, работната техника и 
специфични допълнителни инструменти 
и пособия, улесняващи практическата 
работа, както в рутинната ендодонтия, 
така и в трудни клинични ситуации: 
апикални коренови резорбции при хро-
нични периодонтити, латерални коре-
нови резорбции от натиск, патологични 
вътрешни и външни резорбции с/без 
перфорация на корена, остри травми с 
фрактура на корена, лечение на грешки 
в хода на ендодонтското лечение (пер-
форации на пода на пулпната камера и 
кореновия канал, външно и вътрешно 
транспортиране на апекса, артефициа-
лен коренов канал, липса на оздравява-
не при повторно ендодонтско лечение). 
Лекцията представи алгоритми за кли-
нична работа и обогатява критичното 
мислене на практикуващия лекар по 
дентална медицина за избор на сред-
ства и методи за лечение в областта на 
консервативната и микро-хирургичната 
ендодонтия.

За съжаление, поради обективни 
причини, доц. Георги Томов не можа да 
присъства на форума и да изнесе своята 
лекция: „Комбинирани заболявания на 
ендодонта и пародонта“ в края на лек-
ционния ден.                                              ДМ

РК на БЗС-Пазарджик

За трети път се проведе Национален 
форум по дентална медицина - Велинград

Председателят на РК на БЗС-Пазар-
джик, д-р К. Съриева

Кметът на гр. Велинград, д-р Костадин Коев поздравява участниците във 
форума
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След проведения Трети национален форум по дентална медицина във Велинград  
продължаваме разговора с един от уважаваните лектори, проф. Ангел Бакърджиев.

Кое налага продължаващо 
обучение през целия живот

Продължаващото обучение 
след пандемията от Ковид-19. 
Къде, според Вас трябва да са 
акцентите в него?

Проф. Бакърджиев: Докладът ми, 
изнесен във Велинград на 3 септември 
завършва по следния начин: „Бързото 
развитие на диагностичните и лечебни-
те методи и технологиите свързани с тях 
налага непрекъснато продължаващо 
обучение на специалистите“.

Темите които могат да се заложат 
след пандемията в областта на оралната 
хирургия са (без претенции за всеобх-
ватност):

• Усложнена епидемиологична об-
становка - кои заболявания от орална-
та хирургия налагат спешно лечение. 
Класификация, оперативни протоколи, 
противоепидемичен контрол и мерки 
предотвратяващи разпространението 
на едпидемията в и чрез денталните 
практики.  – натрупан опит от премина-

лата Ковид-19 пандемия. Подготовка за 
бъдещи предизикателства.

• Преканцерози и канцерози – 
ранна диагностика в амбулаторния 
кабинет, профилактика - мотивация на 
пациентите-хигиена, борба с вредни на-
вици, предпазване при тежки и вредни 
условия на труд, зъбно протезиране и 
преканцерози. Съвременни методи за 
диагностика. Биопсия-техника на изпъл-
нение.

•  Стандартна и усложнена екстрак-
ция на зъби-съвременни методи за 
опазване на алвеоларната кост чрез 
щадяши оперативни методи и използва-
не на костозаместители(подготовка на 
алвеоларната кост за дентални имплан-

ти или високоестетични протезни кон-
струкции). Предпротетична хирургия.

• Екстракцията на зъби при пациен-
ти, приемащи перорални антикоагулан-
ти и антиагреганти.

• Съвременно хирургично ле-
чение на зъби с периапикални 
изменения(грануломи и кисти) чрез из-
ползване на високотехнологични мето-
ди. 

• Заболявания на темпоромандибу-
ларните стави. Диагностика и лечение в 
амбулаторния кабинет.

• Медикаментозно асоциирана (ин-
дуцирана) остеонекроза на челюстите- 
ранна диагностика и подържащо лече-
ние в амбулаторния кабинет.

• Теми по заявки на регионалните 
колегии ( за разработка на теми по заяв-
ка се договарят срокове).

Какво смятате за липсата на спе-
циалисти в определени региони на 

страната и как би могло да се преодо-
лее то?

Темата е значителна и решението е в 
ръцете на политиците и здравните мени-
джъри.

Ще взема отношение към темата 
като професионалист, участвал в създа-
ването на Зъболекарския съюз и частна-
та дентална практика и следящ процеси-
те в здравното обслужване от 30 години.

Ние, денталните специалисти, сме 
изпълнители на вид здравна помощ и 
работим според правилата и условията 
които създават Парламент, Здравно ми-
нистерство и НЗОК.

Заделяните ежегодно средства на 
НЗОК за тази цел (доколко са достатъч-

ни е друга тема) се разходват в големите 
селища, където има струпване на пове-
че специалисти от средната необходи-
мост, а населението е с по-висок жизнен 
стандарт и по-развита здравна култура.

Проблемът „липса на специалисти по 
дентална медицина „съществува в сели-
ща от отдалечени райони, застаряващо 
население, нисък стандарт на живот т.е. 
има дисонанс в използването на сред-
ства за зъболечение.

Денталното здравеопазване трябва 
да стъпва на три основни фактора.

Единият фактор е кадрова обезпе-
ченост, такава има, тъй като в страната 
има три факултета и те произвеждат дос-
татъчно специалисти.

Вторият фактор е остойностяване на 
труда на зъболекаря (това е направе-
но още в годините на създаването на 
Зъболекарския съюз, като е използван 
опита на Германия) – нека потърсим в 
архивите.

Знаете, че и в момента в МЗ се об-
съжда остойностяването на лекарския 
труд.

Третият е финансирането на дентал-
ната помощ, което мениджърите могат 
да изчислят с проспективен анализ на 
разходите за определен период от вре-
ме – например 1 година и договорен 
обем на лечебна дейност.

Разходите формирани по този начин 
са със заложен коефициент „труд на 
зъболекаря“- числото 1 (в системата за 
остойностяване има различни коефици-
енти за труда според тежеста).

Въз основа на тази база може да се 
направи:

1. Планиране и определяне на „не-
привлекателните общини“ нуждаещи се 
от дентални специалисти извършено от 
МЗ с помощта на Зъболекарския съюз.

2. Определяне на обема дентална 
дейност(има го в договора с НЗОК) в 
тези общини и необходимите средства 
за тази цел средно годишно.

3. Определяне цена на труд с коефи-
циент например 1,3 (атрактивна цена на 
труда за да се появят желаещи да рабо-
тят в тези региони)

4. Обява на условията сред дентал-
ните мениджъри.

Ако условията са изгодни, даже и без 
покана мениджърите ще се появят. С го-
дините в страната те изградиха дентал-
ни клиники изпълняващи големи обеми 
лечебна дейност на добро европейско 
ниво.

Зная, че всяка идея има недостатъци 
и добри мениджъри ще намерят такива 
и в моята, а сигурно има и други, по-до-
бри идеи.

Нека направим обсъждане в среди-
те на денталните мениджъри, МЗ и БЗС 
и ако някоя от идеите се одобри-може 
да се заложи експеримент, разбира се 
финансиран от държавата, в една от „не-
привлекателните общини“.

Ако финасирането е удовлетворител-
но, бъдете сигурни че денталните ме-
ниджъри ще осигурят и условия и ден-
тални специалисти, които ще лекуват 
нуждаещите се в тези райони.

Ако управляващите желаят да се 
реши този проблем, то това е в техни 
ръце, а ние като експерти можем да им 
помогнем.

Единни ли са стандартите и опера-
тивните протоколи в амбулаторната 
орално хирургия?

Стандартите и оперативните прото-
коли в амбулаторната орална хирургия 
следват тези в ЕС и това осигурява до-
бро ниво на лечението с методите на 
оралната хирургия. По тези стандарти 
и протоколи се води и обучението във 
висшите училища.

Препоръчително е Зъболекарският 
съюз и привлечени от него експерти, 
регулярно да актуализират тези прото-
коли, поради бързото развитие на ме-
тодите и технологиите в денталната ме-
дицина и в частност оралната хирургия.

Колегите Ви от северна България 
пожелаха да има и там Ваша лекция. 
Ще откликнете ли, за да има и по-пъл-
но географско покритие, извън голе-
мите центрове?

Моля за извинение че отказах на 
една от колегиите да изнеса доклада си 
в техния регион.

Простете ми, уважаеми колеги!
Причината е една единствена – спира 

ме зимния преход през Стара планина.
Изпълнен съм с най-добри чувства 

и ще търся възможност да решим този 
проблем.

Благодаря за интереса към моята 
лекция. Благодаря за въпросите, които 
бяха важни и значими за аудиторията. 
Благодаря за професионалната диску-
сия.

Незададените въпроси са безкрайно 
много и са в съзнаниято на всяко търсе-
ща личност, а моето съсловие е съставе-
но от такива хора.

Винаги съм се възхищавал на стре-
межа към познания на колегите ми и 
съм горд с това.

Благодаря, колеги!
Проф. Ангел Бакърджиев

Въпросите зададе: Е. Караянева

ИНТЕРВЮ

Залата с участниците

Проф. Ангел Бакърджиев
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ОЧАКВАЙТЕ СКОРО И ВЪВ ВАРНА!

Учени от Университета на Британска 
Колумбия са установили, че прие-
мащите антибиотици от групата на 

флуорохинолоните – синтетични анти-
биотици, често използвани за лечение 
на бактериални инфекции (най-често 
изписваният от тях е ципрофлоксацинът), 
са с висок риск от развитие на аортна и 
митрална регургитация - с 2.4 пъти по-ви-
сок риск в сравнение с пациентите, кои-
то при аналогични заболявания приемат 
антибиотик от друг тип.

Учените са установили, че сърдечни-
те усложнения най-често се развиват в 
рамките на месец след използване на 
флуорохинолони. В изследването се при-
помнят и резултати от по-ранно проучва-

не, което също е показало, че приемът 
на антибиотици от групата на флуорохи-
нолоните увеличава риска от аортна бо-
лест, включително дисекция на аортата.

"Един от факторите, участващи в раз-
витието на аортна болест, е повишената 
активност в ензимите, разграждащи тъ-
каните. Флуорохинолоните индуцират 
активността на тези ензими, което се 
смята, че е в основата на разкъсването 
на сухожилията", обясняват учените.

Накратко: флуорохинолоните раз-
граждат колагена в съединителната 
тъкан и предизвикват руптури на су-
хожилията: от ахилесовите до сърдеч-
ните хорди. Увреждат също ставите и 
мускулните влакна.

Резултатите от друго проучване, пуб-
ликувано още през 2009 г. в списание 
Ophthalmology са показали, че антибио-
тиците от групата на флуорохинолоните 
могат да причинят странични ефекти 
като двойно виждане (диплопия). Това 
е потвърдено от анализ на случаи на 
диплопия при пациенти, лекувани с флу-
орохинолони от 1989 до 2009 г., с про-
дължителност средно до 10 дни. Тъй като 
този тип антибиотици може да причини 
и тендинит, авторите на изследването 
предполагат, че и орбиталната болка и 
сковаността на очните мускули може да 
са свързани със страничните ефекти на 
лечението с флуорохинолони.

Друго проучване, публикувано през 
2015 г. в Journal of Clinical Psychiatry, 
установява, че колкото повече курсове 
на антибиотично лечение с флуорохи-
нолони получава човек през живота си, 
толкова по-вероятно е той да развие де-
пресия и хронична тревожност. Учените 
предполагат, че антибиотиците проме-
нят състава на човешкия микробиом и 
митохондриите (клетъчните енергийни 
фабрики). Това се отразява негативно 
на неврологичния статус, нервните пъти-
ща, обмяната на веществата и имунната 
система, и като цяло върху психическото 
здраве на човек.

Случаите на пациенти, пострадали от 
страничните ефекти на приема на флуо-
рохинолони се увеличава толкова, че на 
13 юни 2018 г. Европейската агенция по 
лекарствата (EMA) провежда обществено 
обсъждане за флуорохинолоновите (и хи-
нолоновите) антибиотици, за да изслуша 
гледните точки на пациенти, съобщава-
щи за тежки реакции, вследствие на тази 
група лекарства. В доклада за това об-
съждане EMA припомня, че хинолоните 
и флуорохинолоните са синтетични анти-
биотици, налични в Европейския съюз от 
1962 г. Прилагани са в ЕС за лечение на 
милиони пациенти с бактериални инфек-
ции, при над 120 показания, включител-
но различни видове инфекции на отдели-
телните пътища, дихателната, половата и 
стомашночревната системи, на кожата, 
костите и ставите. Най-често изписваните 

медикаменти от този клас са ципрофлок-
сацин, левофлоксацин, моксифлоксацин, 
норфлоксацин и офлоксацин.

Комисията за управление на риска за 
лекарствена безопасност на EMA (PRAC) 
посочва, че е започнала преглед на този 
клас медикаменти след доклади за теж-
ки, продължително или трайно протича-
щи при пациенти нежелани реакции, за-
сягащи главно мускулите, сухожилията, 
ставите и нервната система. Поради те-
жестта на нежеланите реакции, Мелани 
Кар, ръководител на отдел „Заинтересо-
вани страни и комуникации“ на ЕМА, от-
беляза, че това обществено обсъждане 
е „особено важно, тъй като позволява да 
се обърне внимание на риска, свързан 
с тези лекарства, и да се разгледат въз-
можности за законодателни действия в 
полза на общественото здраве в по-ши-
рок контекст“.

В доклада на ЕМА се казва, че „след 
лечение с хинолонови и флуорохино-
лонови антибиотици някои пациенти не 
могат повече да работят и да участват 
в активни занимания, някои дори не са 
в състояние да извършват обичайни би-
тови дейности като завръзване на връз-
ки на обувки и закопчаване на копчета 
на риза, а други са с постоянни болки и 
симптоми, засягащи широк спектър от 
мускули и сухожилия.

Проблемите със сухожилията обикно-
вено засягат множество сухожилия, за 
разлика от много други заболявания на 
сухожилията, които обикновено засягат 
само едно от тях. Останалите симптом

Най-остра обществена реакция срещу 
антибиотиците от групата на флуорохино-
лоните и хинолоните има във Франция. 
Проблемите, свързани с тях от години са 
тема на документални и игрални филми.

В социалните мрежи съществуват раз-
ноезични групи за взаимопомощ на по-
страдали от Fluoroquinolones. В някои от 
тях се задава въпросът дали зачестилите 
в цял свят сърдечни операции на увреде-
ни клапи не са резултат и на употребата 
на флуорохинолоните.

У нас информационна кампания, 
свързана с вредата от приема на флуоро-

хинолони и хинолони липсва. Използват 
се много и в болниците, често са включ-
вани в комбинация с други антибиотици 
при лечението на COVID-19. 

А още през октомври 2020 г. Изпъл-
нителната агенция по лекарствата в 
България публикува пряко съобщение 
до медицинските специалисти, в което 
предупреждава, че системните и инха-
латорни флуорохинолони водят до риск 
от регургитация/недостатъчност на сър-
дечните клапи. „Скорошно епидемиоло-
гично проучване отчете около двукратно 
увеличение на риска от митрална и аорт-
на регургитация при пациенти, приема-
щи системни флуорохинолони“, се казва 
в съобщението.

В него се посочва, че притежателите 
на разрешения за употреба на флуо-
рохинолонови антибиотици, в съгласие 
с Европейската агенция по лекарства-
та (ЕМА) и Изпълнителната агенция по 
лекарствата (ИАЛ), предупреждават за 
риска от регургитация/недостатъчност 
на сърдечна клапа, свързан с флуоро-
хинолони за системна и инхалационна 
употреба.

Системните и инхалаторни флуоро-
хинолони могат да увеличат риска от 
регургитация/недостатъчност на сър-
дечна клапа.

Условия, предразполагащи към ре-
гургитация/недостатъчност на сърдечна 
клапа, включват вродено или предше-
стващо заболяване на сърдечна клапа, 
нарушения на съединителната тъкан 
(например синдром на Марфан или 
синдром на Ehlers-Danlos), синдром на 
Търнър, болест на Бехчет, артериална 
хипертония, ревматоиден артрит и ин-
фекциозен ендокардит.

При пациенти с риск от регургита-
ция/недостатъчност на сърдечна клапа 
системните и инхалаторни флуорохино-
лони трябва да се използват само след 
внимателна оценка на съотношението 
полза-риск и след обмисляне на други 
терапевтични възможности.

Пациентите трябва да бъдат съветва-
ни да потърсят незабавна медицинска 
помощ в случай на остра диспнея, ново-
появило се сърцебиене или развитие на 
оток на корема или долните крайници.

Флуорохинолоните са антибиотици, 
одобрени в Европейския съюз за лече-
ние на някои бактериални инфекции, 
включително животозастрашаващи. Тъй 
като те могат да имат сериозни и дъл-
готрайни странични ефекти, тяхната 
употреба обикновено е ограничена 
до инфекции, при които се счита за 
неподходящо да се използват други 
антибиотици, често препоръчвани за 
тези инфекции (риск, обект на ПСМС, 
разпространено през април 2019 г.). 

От ИАЛ се обръщат с към медицински-
те специалисти за съобщаване на неже-
лани реакции.

Флуорохинолоните

Отново за антибиотиците и 
антимикробната резистентност

  # БЛИЦ

• Флуорохинолоните са свързани с про-
дължителни (до месеци или години), сери-
озни, инвалидизиращи и потенциално не-
обратими лекарствени реакции, засягащи 
няколко, понякога много, системи, органи и 
сетива.

• Сериозните нежелани реакции включ-
ват тендонит, разкъсване на сухожилията, артралгия, болки в крайниците, на-
рушение на походката, невропатии, свързани с парестезия, депресия, умора, 
увреждане на паметта, нарушения на съня и увреждане на слуха, зрението, 
вкуса и мириса.

• Увреждане на сухожилията (особено на ахилесовото сухожилие, но и на 
други сухожилия) може да настъпи в рамките на 48 часа от началото на лече-
нието с флуорохинолони, но увреждането може да се забави няколко месеца 
след спиране на лечението.

• Пациентите, които са по-възрастни, имат бъбречно увреждане или са 
преминали трансплантация на солидни органи, и пациентите, които се леку-
ват с кортикостероид, са изложени на по-висок риск от увреждане на сухожи-
лията. Едновременното лечение с флуорохинолон и кортикостероид трябва 
да се избягва.

• Лечението с флуорохинолон трябва да се преустанови при първия при-
знак на болка или възпаление на сухожилията и пациентите трябва да бъдат 
посъветвани да спрат лечението с флуорохинолон и да говорят с лекаря в 
случай на симптоми на невропатия като болка, парене, изтръпване, скова-
ност или слабост, за да се предотврати развитието на потенциално необрати-
мо състояние.

• Обикновено флуорохинолоните не трябва да се използват при пациен-
ти, които са получили сериозни нежелани реакции, свързани с употребата на 
хинолонови или флуорохинолонови лекарства.

• Ако се обмисля лечение с флуорохинолоново лекарство, трябва да се 
направи справка с актуалната кратка характеристика на продукта за разре-
шените показания. Причината е ограничените показания за тези лекарства.

• Ползите и рисковете от флуорохинолоните следва да се наблюдават 
непрекъснато, а чрез проучване за лекарствена използваемост следва да 
се оцени ефективността на новите мерки за намаляване на неподходящата 
употреба на флуорохинолони, като се проучат промените в поведението при 
предписване.

Информация за 
медицинските 
специалисти
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Теоретичен курс с лектори д-р Иван Горялов и д-р Деница Димитрова

РЕЛЕЧЕНИЯ, ЛЕСНИ 
И КОМПРОМИСНИ СЛУЧАИ 

Записване: 0889 22 55 01 / office@usmivki.com / www.bracescourses.com

с ДДС 
до 18.11.2022 г.

с ДДС 
след 18.11.2022 г.

отстъпка 
за студенти970 ЛВ. 1270 ЛВ. 50% 

Банкова сметка за превод на суми:
СМАЙЛ ГАЛАКСИ ООД - IBAN   BG17 UNCR 7000 1521 1822 82

След лечение Релечение След релечение

Как се подхожда при релечения, лесни ли са 
лесните случаи и кога лечението завършва 

компромисно.

3 декември 2022, Пловдив

Курсът е предназначен за всички дентални лекари с интерес 
към ортодонтията - начинаещи, напреднали или работещи в 

интердисциплинарни екипи, както и за студенти по дентална медицина.

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.   
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Малката ни група от изпечени 
авантюристи почти 3 години 
се подготвя за най-отдалече-
ните кътчета на Източна Ев-

разия, почти до Америка, над Япония. 
Огромни разстояния, неблагоприятни 
здравни и военни отношения. Почти 
бяхме готови да излетим, когато първа-
та ковид вълна ни закотви. Тъкмо да се 
изправим, дойде следващата мащабна 
вълна и безкрайните документално ме-
дицински изисквания, които в различни-
те държави бяха с различна тежест.

Датата 24.02.22г. съвсем попари Кам-
чатската ми мечта. Най-ненадейно през 
месец април 22г. ни се обадиха от руско-
то посолство в София, където от време 
на време подновявахме снимките и 
формулярите. Месец май 22г. получихме 
визи в паспортите си. На 28.06.22г. бъл-
гарското правителство отзова 70 руски 
дипломати и персонал. Посолствата в 
София и Варна спряха дейността си. От 
04.07. не се издават визи.

Без да знаем какво може да се случи, 
с много надежда, кураж и визи, на 13.07 
се отправихме към новото летище на Ис-
танбул. Пътят е дълъг. Москва не е бли-
зо, да не говорим за Владивосток. Най-
източният голям град на Русия не беше 
в плановете ми, но всичко ново е добре 
дошло. Не знаех, че е на географската 
ширина на Варна. Никога не е имало 
ледников период. Има доста тропически 
растения, но разбира се в умален вид. 
Стреснаха ме с киви, 20 вида орхидеи, 
лимоник, далекоизточен леопард, ти-
гър… Порази ме зеленината, красотата 
на заливите на Японско море, прелива-
що към грандиозния Тихи океан.

ИЗЛАЗЪТ 
КЪМ ОКЕАНА

Излазът към океана усилено занима-
ва Руската империя през 19 век. Наро-
дите, населяващи земите на Далечния 
изток, отчитат значението на връзката 
с океана, но руските дипломати са осо-
бено активни. В историята се открояват 
две имена: адмирал Николай Никола-
евич Моравьов, който на 28.05.1858г. 
подписва Айгунски договор между Русия 
и Китай, с което Амурска област става 
част от руската държава, а Усурийската 
територия е обща до определяне на гра-
ницата. Героят получава ново име – Мо-
равьов Амурски. Китай и Русия е тряб-
вало да проучат района и да изработят 
карти. Китайците се оставят в ръцете на 
французи и англичани, с които са в опи-
умна война между 1856-1860г. Руснаците 
са в експедиции, картографиране и още 
нещо… Изгрява името на граф Игнатиев. 
Наближава времето на ратификация на 
Айгунския договор. Граф Николай Игна-
тиев снове между китайци и европейци 
(французи, англичани) и ги убеждава, че 
работи за най-доброто на съответната 
страна, но мисли само за Руската импе-
рия. Собственоръчно подписва Пекин-
ската конвенция, с която левия бряг на 
р. Амур и целия Приморски край влиза в 
пределите на Русия. Китайския импера-
тор вярва, че подписва най-добрите ус-
ловия, така е уверяван от 28-годишния 
граф Игнатиев, а всъщност подарява 
целия Приморски край на Русия. Името 
на графа е свързано и със съдбата на 
българите, когато по-късно е посланик в 
Истанбул. Историята го причислява към 
великите авантюристи с огромен принос 
към придобивките на Руската империя.

ДА СИ КУПИШ ЖЕНА 
ЗА ЧЕТИРИ МЕСЕЦА

От 02.07.1860 г. Владивосток е военен 
пост. През 1880 г се превръща в град, а 
1888г вече е административен център на 
Приморска област. Повече от 50% насе-
лението е азиатско. Китайците се разпоз-
нават по дългите коси. Японците с кимо-
ното, корейците с характерните огромни 
шапки. Развитието на града започва с 
порцелан и коприна. Първият местен 

жител проплаква през 1863 г. През 1890г 
на 10 мъже се пада една жена. Военните 
си купуват жени за четири месеца, кол-
кото е пребиваването им. Най-ценени са 
китайки и японки. 

40% от територията на Русия е Да-
лечният изток. Винаги е била актуална 
идеята за заселването й с континентал-
но население. В разказа на гида откроих 
много украинци, преселени в тези нови 
земи, без жито. Посрещат ги гъби, яго-
ди, морска краставица, жен-шен, китове 
и много риба… Получавали безплатно 
земя за две години. Ако няма производ-
ствен резултат, земята се отнема и дава 
на следващия.

Днес градът е населен с 640 000 жи-
тели. Не е типичен руски град. До ковида 
и войната основните посетители са от 
Китай и Япония. Единият от двата езика 
е задължителен в университетите. На-
всякъде оригинални китайски и японски 
ресторанти без имитация. Когато през 19. 
век пристигат основателите, пейзажът 
им заприличал на залива на Златния рог 
в Истанбул. Кръстили го по същия начин. 
Двата въжени моста над него – Златен 
и Руски – са сред забележителностите 
на града. Иска им се да са архитектур-
ни шедьоври, но аз запомних, че пеша 
е забранено да се минава, защото има 
много самоубийства. С това се изчерпа 
интересът ми към съоръженията. Впе-
чатли ме триумфалната арка на Николай 
II, построена 1891 в чест на посещението 
на Царевич, като част от околосветско 
пътешествие. Руско-византийски стил, 
тухлено-каменна постройка. Като сим-
вол на автокрация е взривена 1930г. 
Възстановена 2003г. Яростта и глупостта 
вървят ръка за ръка! По справочниците 
забележителностите се отбелязват меж-
ду 10 и 30. 

РИБА  
МАКРУРУЗ

Ще запомня Владивосток със социа-
листическия вид, разказите за радиаци-
ята от подводния флот, доброволците, 
които през зимата сами почистват обле-
денените мостове над Босфора, и много 
зеленина. Бях на мастър клас – школа 
дальневосточная кухня. Май в целия ми 
живот до сега не съм консумирала толко-
ва сурова риба, колкото за тези три часа. 
Никога не бях чувала за риба Макруруз. 
Грозна и прилича на динозавър. Достига 
1 метър. Живее в дълбоки води. Съдържа 
много вода и се консумира след двудне-
вен престой в хладилник. Кухнята беше 
супер обзаведена, но не е моята страст. 
Приморският край е по-голям от Бълга-
рия-166000 кв. км. Само четири от 98-те 
острови са обитаеми. Японско море е 
резерват. Биоразнообразието в него и 
наоколо е изключително голямо. Плувах 
при 16 оC в един от заливите му. Е, не е 
като при 26 оC, но все пак беше добре.

ЗЕМЯ НА ОГЪН И ЛЕД

На 16.07.22г. излетях за Камчатка. 
След последен четиричасов полет най-
после кацнах в този зрелищен и негос-
топриемен край. Наречена е ,,земя на 
огън и лед“. Студеният климат е подгрят 
от вулканична дейност. Полуостровът е 
повече от 4 пъти по-голям от България, 
в най-североизточната част на Евразия. 
На изток безкраен Тихи океан, с риба 
и природен ресурс. На запад Охотско 
море, което преди 30 години е снабдя-
вало с риба почти целия свят. На 7000 
км по въздух от Москва и се лети 9 часа. 
Толкова е и часовата разлика. Послед-
ния ден го изживях още веднъж. Жи-
телите са 320 000. Всеки разполага с 1 
кв. км. и повече. На север климатът е 
субарктичен, умерен по крайбрежието и 
континентален в централната част. 

През декември 1996г. ЮНЕСКО 
включва Камчатка в списъка на светов-
ното природно наследство под назва-
нието ,,Вулканите на Камчатка“. В него 
се побират резерватите, природните 

паркове, защитените зони от федерал-
но и местно значение. Вулканите им са 
част от Тихоокеанския огнен вулканичен 
пръстен. Причината е в потъването на 
Тихоокеанската плоча под континен-
талната. Пренасям се в геоложкото ми-
нало на Земята. Тези процеси са били 
навсякъде  по нашата планета преди 
милиони или милиарди години. Земята 
на полуострова е геологически млада с 
древни активности. В геоложката исто-
рия вулканите пътуват от запад на изток. 
Тук има около 3000 вулканични структу-
ри, 300 вулкани, от които 30 действащи. 
Ако 5000 г няма активност, се счита за 
заспал. Например за най-често снима-
ният – Вилючински – било прието, че е 
на повече от 10 000 г, но в последните 
години учените го определят на 3000 г. и 
минава в графата утихнал, но не заспал. 
Най-високият е Ключевска Сопка. Висо-
чината му се променя от 4750 м до 4850 
м След последното мощно изригване 
през 2013 г височината е фиксирана на 
4835 м – най-високият в Азия. Обявен е 
за най-активен в Северното полукълбо. 
Най-големите авантюристи се стремят 
към него особено през зимата, когато 
червените пламъци на фона на белите 
снежни шапки са сурово-красиви и опас-
ни. Огнедишащите вулкани са визитката 
на Камчатка. В легендите на местните 
ителмени в недрата на Земята богове-
те празнуват. Пеят за добро и зло. На 
повърхността техният празник се усеща 
като земетресение или вулкан.

Между 1697г. – 1699г. Камчатка и Си-
бир се присъединяват към Руската дър-
жава. Полуостровът е обходен от север 
на юг от Владимир Атласов, а Сибир от 
Ермак. Необятните разстояния, недос-
тъпните гори, пълноводните реки и су-
ровият климат са пречка и за най-голе-
мите авантюристи при изследването на 
нови територии и присъединяването им. 
Първа камчатска експедиция, начело 
с Витус Беринг и Чириков, е през 1724г. 
Назначена е от цар Петър Велики. Цел-
търсене на пролива между Азия и Аме-
рика.          1733г. – 1743г. втора камчатска 
експедиция на В. Беринг. Разузнават 
пътя към Америка, Япония, Северния ле-
довит океан. Картографират.  През 1737г 
– 1741г член на научната част на втората 
експедиция акостира с корабокрушение 
на западния бряг на Камчатка. Сред 
малкото оцелели е великият Степан 
Крашенников. 10 пъти кръстосва дивата 
земя на полуострова. Събира много дан-
ни за флора, фауна и местно население. 
Книгата му ,,Описание земли Камчатки“ 
все още е класика. Разказите му за  са-
бъл, червена и сребърна лисица, мечки, 
вълк на тундрата… довеждат до появата 
на търговци на кожи, които бракониер-
стват до 20. век. Експедицията отнема 
10 г от живота му. Тръгва от Санкт Пе-
тербург през 1733 г и успява да се върне 
през 1743 г. 

ЕКСПЕДИЦИЯТА НА БЕРИНГ

През 1740г. два кораба от втората екс-
педиция ,,Свети Апостол Павел“ и ,,Све-
ти Апостол Петър“ под командването на 

Беринг и Чириков влизат в Авачинския 
залив на Тихи океан. Това е началото 
на град Петропавловск Камчатского, 
столицата на най-източната руска земя. 
1854г. - Кримска война. Освен в Крим, тя 
се води и на Камчатка. Видях паметника 
на Дмитрий Максутов, който предвожда 
батареята, преодоляла англо-френската 
екскадрила. Паметникът е на Николска 
сопка (така се наричат вулканите).

След кратката историко-географска 
справка казвам: ,,Здраствуй, земля 
Камчатки!“ Земя на вулкани, фумароли, 
термални извори, злато, всички видове 
сьомгова риба, кафяви мечки, 17 вида 
ягоди, всички видове гъби на Командор-
ските им острови, единият от които носи 
името на датчанина отдал се на Русия – 
Витус Беринг. 

Летището на Петропавловск е доста 
първобитно и с много безсмислени про-
верки. Наоколо зеленина, топлина, лоши 
пътища и първите очертания на димя-
щите вулкани в близост до столицата. В 
началото съм на диво и необичайно пъ-
туване. Освен добрата физическа подго-
товка е нужна и стабилна психика.  Мно-
го яко катерене, рев на мечки, свистене 
на горещата пара, излизаща от недрата 
на Земята, гореща или кипяща термална 
вода… Всеки ден след брифинга относно 
описанието и указанията за тура се под-
писват  набор от документи – нещо като 
информирано съгласие. Еднолично се 
поема рискът  за огън, мечки, земетре-
сение, вода…

Малката ни група прекоси столи-
цата с нейните 182 000 жители. Преди 
перестройката са били със сто хиляди 
повече. Има още две населени места 
от градски тип: Елизово и Вилючинск с 
по 30-40 хиляди жители. Хотелският ни 
комплекс „Спутник“ – домакин за нас 
– принадлежи към курортно селище Па-
ратунка към гр. Елизово. Пътища почти 
няма. Единственият започва от югоза-
падното крайбрежие по поречието на 
река Быстрая, после по река Камчатка 
до Камчатския залив на Тихи океан. В 
резерватите се пътува с високопрохо-
дими коли, които са комбинация между 
японско купе и седалки с руско шаси и 
гуми от камион. Има специални сервизи, 
които са се специализирали в промяна-
та. До седалките достъпът е със стълба 
или сериозно набиране по врати и гуми. 
Няма железопътен транспорт. Има ме-
стенца на север, до които се достига 
само с хеликоптер. Местните пътуват с 
50% намаление. Цените са много висо-
ки. 

ДО КУРИЛСКИТЕ 
ОСТРОВИ

Малката ни група, съвместно с руски 
туристи, наехме хеликоптер за полет до 
Курилските острови на Курилското езе-
ро. Освен пилотите, смесената група се 
направляваше от главен водач, който 
беше работил по изучаването на белите 
мечки в Чукотка. Тук му беше по-топло 
и малко притеснено. Започна да раздава 
торбички против повръщане. В бързина-

та прескочи нашата Маргаритка. Можех 
да премълча, но реагирах първично: ,,А 
пакетчик для Маргаритка?“/А торбичка 
за Маргаритка?/ Отговори:,,Потом“/По-
сле/. Маргото се намеси с много жален 
глас: ,,А если поздно?“/А, ако е късно?/. 
Смехът на 20-те хеликоптерджии раз-
тресе машината. Вместо да се разсмее с 
нас, още повече се смути… 

Излетяхме вертикално в посока Ку-
рилското езеро в най-южната част, в 
пределите на Южно-Камчатския резер-
ват. Имах изключително добра позиция 
от първа седалка и прозорец, през които 
зеленината ме попиваше. Различавах 
склоновете на бивши вулкани, белите 
снежни шапки по върховете и врязани-
те русла на реките. Не прецених време-
то, бях прекалено заета да определям 
формированията въз основа на новите 
ми познания. Когато фиксирах вода и 
то тюркоазенозелена знаех, че съм над 
кратера на отдавна изгаснал огнедишащ 
вулкан, изпълнен с чиста вода. Дълбочи-
на над 300 м. Едно от най-дълбоките в 
Евразия с площ 77 кв. км. По склоновете 
на вулканите се виждат древни езерни 
тераси. От дъното се издигат острови под 
формата на върхове. Второто по големи-
на пресноводно след Кроноцкото езеро. 
Захранва се от много потоци, реки и 
минерални извори. По красота се води 
едно от най-впечатляващите местенца 
на Русия. Е, много природни бисери на 
едно място! Докато течеше брифинг, се 
любувах на хармонията между вода, вул-
кани и зашеметяващи багри на цветята. 
Едва разписали формулярите, с които 
поемаме отговорност за постъпките и 
поведението си в дивата природа, пър-
вият рейнджър даде знак да насочим 
поглед към посоката с лек шум, съвсем 
близо до нас. Реших, че е от водата, но 
съзрях очертанията на майката и трите 
й малки мечета. Мозъкът ми включи и 
за секунди възстанових новата инфор-
мация относно господаря на Камчатка и 
най-вече на Курилското езеро. Перифер-
ното ми зрение засече електрическия 
пастир, с който са заобиколени пътеките, 
туристическата площадка и вишките за 
наблюдение на мечешкия риболов. Май-
ката и малките, на три метра от мен, бяха 
спокойни и самоуверени. Българо-ру-
ската група беше изцяло пренебрегната 
от мечешкото внимание. Отдалечиха се 
с достойнство. 

СРЕЩА
С МЕЧКА

Без да губя време, подредих в глава-
та си правилата за поведение при вне-
запна среща с кафявата мечка: 1.Не се 
бой! Движи се за удоволствие! Страхът 
има мирис, вибрация, които ги правят аг-
ресивни. 2.Не се свивай или снишавай! 
Той е любопитен и ще търси какво става 
наоколо.  3.Не крещи по-силно от него! 
Той е най-силен. 4. Не бягай, показваш 
слабост. 5. Върви шумно, за да му по-
кажеш, че идваш, не обича изненадите.  
6.Ако видиш малко мече, не продължа-
вай! Някъде наблизо е майката. Никога, 
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никога не заставай между мече и мама! 

От втория етаж на дървената вишка 
наблюдавахме мечешки спектакъл по 
риболов на сьомга. Бяха си у дома, а ние 
някак си незабележими и незначителни, 
макар и на 5, 7, 10 метра от тях. 

В Родопите неведнъж съм срещала 
мечки. Бързащи, гледащи лошо и нана-
сящи поражения по късорогото сиво ро-
допско говедо във фермата на сина ми. 
Неведнъж с него съм лекувала раните от 
нападнатите животни. Удължавали сме 
кожа по Реерман, за да покрием голите 
рани. Тази година имаме 7 юници похи-
тени и умъртвени от мечката. Ако можех, 
бих отстранила стръвниците в района 
между Баните и Връх Карамуш, Смолян-
ско. 

А тук, на хиляди километри от Родо-
па планина, излъчването на камчатска-
та кафява мечка е благородно, почти 
неагресивно. Разбира се има обясне-
ние: тук гладни мечки няма. Разхождат 
се само преситени животни. Нахране-
ни са не с какво да е, а с дива сьомга, 
най-често нерка или т.н. червена дива 
сьомга.

Единствената река, която изтича от 
езерото е Озерная. Тя свързва Курил-
ското езеро с Охотско море. По реката 
нерката се насочва към езерото, за да 
хвърли хайвера си. Това е най-голямо-
то в света хайверосъбиращо езеро за 
дива сьомга. Рибата навлиза срещу те-
чението и водата буквално кипи. Брой-
ката на тези, които хвърлят хайвера си, 
достига 8 милиона риби. Това е бройка-
та само на тези, които влизат в Курил-
ското езеро, а в останалите 1400 реки!!!

505 ВИДА 
РИБА НА КАМЧАТКА 

В морската или океанска води ри-
бата отдава минерали. Навлизайки по 
течението на камчатските реки, рибата 
приема минерали повече от обикнове-
ното. Това води до промени в скелет, 
кожа, цвят…Тези промени и загубата на 
тегло им пречат да се върнат в океана 

или морето. Винаги умират там където 
са се родили. Освен нерката, другите 
видове дива сьомга са: горбуша, кета, 
чавича/king salmon/, кижуч и сима. Ви-
довете риба на Камчатка са 505. Вли-
зайки в реки и езера, мъжката и жен-
ската копаят или разриват пясъците по 
дъното. Женските снасят яйцата, които 
мъжките оплождат. Заедно отново ги 
покриват с пясък. След 3,4 месеца се 
излюпват малките, които никога не 
виждат родителите си. Като сребристи 
малки рибки отиват в море или океан.  
Полова зрялост достигат след няколко 
години. Отново се връщат тук, за да 
повторят генетичния код на раждане и 
смърт. Милионите риби не намират дос-
татъчно място по дъното и по късните 
вълни готови за хвърляне на хайвера  
разрушават гнездата на още неизлюпе-

ните зародиши с повторното разравяне 
на пясъците по дъна и заслони встра-
ни от бързеите. За да не се нарушава 
цикълът, Курилското езеро е снабдено 
с рибораздел или вид преграда, която 
контролира числеността на тези, които 
ще хвърлят хайвера си. Точно на този 
раздел си лежат мечките и сьомгата ги 
умерва точно по муцините… Това е при-
родата! А когато е пикът, мечката яде 
само главата и хайвера. Другото е за 
птиците и азот в почвата. За прехране-
ните риболовци не е проблем дългата 
зима, която прекарват в хибернация 
или зимен сън. В това състояние губят 
по килограм на ден. Това едва ли е 
проблем защото тежат до 1000кг. Чиф-
тосват се месец май. Ревът на мъжката 
известява природата за новия любовен 
период. Бременността е 8, 9 месеца. 

Раждат се две, три малки, които тежат 
само по 500 гр и 25 см дължина. След 
4 месеца са с размер на куче. Израст-
ват до 13-та си година. Мъжките умират 
около 25г, а женските живеят повече. 
Имах възможност да ги наблюдавам 
и по брега, като се движех с лодка по 
езерото. Затвърдих мнението си, че 
кафявите мечки живеят по-добре от хо-
рата в Камчатка. Вече почти разбирам 
защо тя е символ на Русия, но на прак-
тика да искаш и да можеш са различ-
ни неща. Тук и сьомгата и хайверът са 
скъпи удоволствия. Заплатите са като в 
Москва, който си остава град-държава 
в държавата. Цените също са еднакви. 
Килограм червен хайвер се движи от 
150 до 200 лв. Стига толкова размисъл, 
насочихме се отново към хеликоптера. 

НА РЪБА  
НА КАЛДЕРАТА

Курс към вулкан Ксудоч с две езе-
ра на различни нива в калдерата му. 
В по-ниското вече има живот, в по-ви-
сокото – киселина. Последно изригва-
не – 1904 г. Направихме вертикално 
кацане на ръба на калдерата. Едва ли 
някъде по света някой предлага щуро-
тия от този тип. Два дни след нас трима 
бивши руски спортисти се разбиха със 
собствен хеликоптер на подобно място. 
Намериха ги след още два дни, добре 
оглозгани и от мечки. Адреналинът си е 
адреналин, но непремерената крачка в 
дивата природа се заплаща скъпо. Ви-
сочината от 1079 м, стръмните стени на 
гърлото, киселинното езеро, вертикал-
ното излитане…, понятието Камчатка се 
попълваше стремглаво. Спирката Ксу-
доч разполови разстоянието Курилско 
езеро – Паратунка на гр. Елизово. Още 
веднъж разполовихме разстоянието 
със спирка на термални извори, наре-
чени Ходутка. Горещината от 47 градуса 
ме отказа от потапяне. Насред нищото, 
но в кадър се побират зелено-синьото 
на минералната вода, снежните върхо-
ве на вулканите, среден пояс от камен-

ната бреза и много оранжеви цветове 
на преден план. Не пленихме приро-
дата, но тя ни зашемети. Разсъждавах 
върху силата на природата и човешки-
те възможности. Отново се върнахме в 
нашата машинка. Водачът ни предупре-
ди, че ще имаме възможност на видим 
отвисоко най-често снимания вулкан, 
поради перфектния му конус. Направих 
един от най-добрите си кадри. Разкош-
на фотография. Гидът обърка името, но 
ние знаехме, че снимаме Вилючински. 
Връчването на дипломи в края на при-
ключението беше завършек на емоци-
ята.

КАМЧАТСКИ 
РИБОЛОВ

Рибарите от цял свят знаят за кам-
чатската рыбалка /риболов/. Който е 
имал възможност за риболов тук, дели 
времето на практикуване преди и след 
камчатския улов. Морски, речен, езе-
рен, летен, зимен, мечешки, туристиче-
ски, аматьорски /аз/…

В програмата ни беше отбелязан 
рафтинг по река Быстрая, приток на 
река Болышая, вливаща се на запад в 
Охотско море. На полуострова има 1401 
реки. Начело в класацията е р. Камчат-
ка с нейните 758 км. Средният и годи-
шен воден поток е 91 куб. м. в секунда 
в горното течение и 10 пъти повече в 
долното течение. В средното течение 
достига 150 м ширина, а долното 600 
м и дълбочина до 6 м. Пресича поло-
вината територия на дивия полуостров 
от юг на север. Замръзва през ноември 
и се отваря в края на април. Основен 
транспортен път за трамваи, лодки, 
шлепове… Мощната северна река е 
интересен туристически обект за лет-
ните месеци. Дивата сьомга навлиза 
в притоците и реката за хвърляне на 
хайвера.  

(Следва)
Д-р Н. Читалова – 

заклет пътешественик, 
любител на дивата природа

ИЗВЪН КАБИНЕТА
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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 

Академия AIO: 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

„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

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

Академия AIO:  „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  

„Вертикална зъбна препарация“ 
Проф. Димитър Филчев, България

Exce�ence in dentistry
- GRAND HOTEL MILLENNIUM - 

първо издание www.sdm.bg
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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

„Лечение с Invisalign“
 Д-р Нели Дилкова, България

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

     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“  
Д-р Винченцо Музела, Италия

Сесия: „ НАЙ-ДОБРОТО ОТ БРАЗИЛИЯ“

 „Триизмерно увеличаване на твърдите тъкани в естетичната зона“ 
Проф. Леандро де Карвальо Кардосо, 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“
Д-р Корнелия Байрактарска, България

 „Възстановявания след ендодонтско
лечение: ключът за дълготрайност“
Д-р Мартина Вичева, България       
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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

“ Тотална  рехабилитация : дигитален протокол”
Доц. Марко Яковац, Република Хърватска

 „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

„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       
01.10- 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 2022 включва: достъп до всички лекции и 
демонстрации, отбелязани със зелен цвят; 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

„Първи стъпки в импланто-
логичното лечение“ 
Д-р Светослав Славков

„Директни възстановявния.
Как да улесним постигането на
формите посредством
Essential lines“ 
Д-р Джузепе Киодера, Италия

 „Керамични фасети:
препарация и изработване 
на провизори“
Д-р Георги Илиев

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

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

ДЕНТАЛЕН МАГАЗИН
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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!

ПРОДАВА
Продавам в София пълно оборудва-

не за стоматологичен кабинет със сто-
матологична машина ЮС 7 М с нов ком-
пресор и в много добро общо състояние.
Офертата не включва проджба на поме-
щението. Тел. за контакт 0899997741.

Варна. Продавам стоматологичен 
кабинет 55 кв. м. ул. "Георги Бенковски". 
Висок партер в тухлена сграда. Изцяло 
завършен и действащ.тел.0879 007 350.

Продавам апартамент 94м2 със ста-
тут на дентален кабинет. Самостоятелен 
вход; СОТ ;трифазен ток. Стоматологич-
на машина Медия 7М в добро състояние; 
маслен компресор; сух стерилизатор; 
апарат за почистване на зъбен камък 
Амдент-могат да се закупят и отделно от 
помещението. гр. Варна; жк. Вл. Варнен-
чик; тел 0888951294

Продавам работещ стоматологичен 
кабинет или обзавеждането от него. Обо-
рудване: Стоматологична машина Media 
7 Хирургичен набор пълен Стоматоло-
гични комплекти Масичка, стол, бюро, 
компютър. Телефон за връзка 0887 67 
40 19.

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

Продавам малко употребяван ен-
домотор Ендоест мини с апекслокатор-
800лв. Тел.0898212382

Продавам мобилна избелваща лам-
па със студена, плазмена светлина. Цена-
700лв. Телефон за връзка: 0898620109.

Продавам стоматологична маши-
на с компресор и периферия( работе-
ща).Цена 1000 лева. За информация 
тел.0887375012 д-р Елена Маркова

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

Продавам останали зъболек. матери-
али. тел: 0878671036 Д-р Божинова

Продавам Дентален юнит марка 
"Fuji" 9170,2 с наконечници и турбина 
V&Н, lh,doek УЗ, помощно столче, без-
маслен компресор малко употребявани, 
в отлично техническо състояние, 

Цена 4500 + коментар на място! Връз-
ка по вайбър 0877597515

Продавам в София пълно оборудва-
не за стоматологичен кабинет със сто-
матологична машина ЮС 7 М  с нов ком-
пресор и в много добро общо състояние. 
Офертата не включва продажба на поме-
щението. Тел. за контакт 0899997741.

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

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

Продавам дентална практика в Па-
зарджик, оборудвана и работеща, от-
лична локация, 2 кабинета с 2 санитарни 
възела. За контакт - 0888 833194 или sms 
(след 20h)

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

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

Продавам пълно оборудване за сто-
матологичен кабинет Тел. 0889 765 295

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

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

Продава се напълно оборудван сто-
матологичен кабинет с рентгенов ку-
гел и екран Кабинетът се намира в гр. 
Пловдив, на Събота пазара, на адрес 
ул."Филип Тотю" № 26 /бивш кабинет на 
д-р М. Мизинов/. Цена: 30 000 евро; За 

контакти: +359893760979 - И. Мизинова 

ДАВА ПОД НАЕМ
Отдавам под наем стол/ смяна в на-

пълно оборудван и разработен стомато-
логичен кабинет. Варна, широк център. 
Тел. 0886433645

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

Давам под наем смяна в напълно 
оборудван стоматологичен кабинет в гр. 
София, Руски паметник. За контакт: 088 
863 8924

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

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

Давам кабинет под наем, Со-
фия- център, пл. "Лъвов мост", до из-
хода на метростанцията. За контакти: 
0887601064

Дентален център 2 - София отдава 
смяна под наем, в оборудван и узаконен 
дентален кабинет на партерен етаж в 
сградата на ДКЦ 7. Общински преферен-
ции. Справки и инфо за огледи на тел. 
02/8033953 и 02/8033951- сутрин

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

Давам под наем помещение, подхо-
дящо за зъболекарски кабинет, 35 кв.м., 
гр. Пловдив,  кв”Прослав”, до пощата. За 
контакти: 0888 27 02 38 – Иван 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 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-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 са-
нитарен възел, чакалня и самостоятелен 
вход. Kабинетът е в ЖК „Тракия“ и е ра-
ботил като денонощен. Месечен наем 
400 лв. Тел: 0895443171, 0888217713

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

ТЪРСИ
Лекар по дентална медицина, за-

нимаващ се главно с ортодонтия, търси 
кабинет или смяна под наем в гр. София. 
Може също ползване само през уикен-
дите. За контакти: 0885431153

Търся лекари по дентална медици-
на за работа в нов дентален център в 
гр. Козлодуй. Осигурявам ведомствени 
квартири на колегите. Може и по ня-
колко дни с прекъсване минимум 3 дни. 
Осигурен много добър пациенто-поток. 
Стартова заплата 2500лв за пълен ме-
сец добавка висок процент, за извър-
шена работа. За контакти д-р Й. Петков 
0888 683243

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 обвър-
зано 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 Пейчева

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

e-mail: office@bzs.bg 
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ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръглата  годиш-

нина на д-р Галина Дюлгерска,  като и пожелава  здраве, 
много късмет, лично щастие, истински хора до нея , чудес-
ни 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 кръглите годиш-

нини на д-р Наталия Николаева, д-р Мануела Милушева и 
д-р Мерелин Николова, като им  желае да бъдат здрави, да 
имат повече поводи за усмивки и още много години да се 
наслаждавт на малките, но значими неща от живота! 

УС на РК на БЗС – гр. Враца

ПОЗДРАВИТЕЛЕН 
АДРЕС

Поздравяваме нашият обичан колега, баща и дядо, Д-р 
Георги Минчев, член на РК Силистра, по случай неговият 
80-годишен юбилей. 

Изказваме нашите искрени благодарности за обичта, 
подкрепата и житейската мъдрост, които той така елегантно 
ни предава.

Пожелаваме си повече такива истински лекари, които 
вдъхват спокойствие и респект. Неговият 60-годишен ле-
карски стаж, е пример за неизчерпаеми отдаденост и про-
фесионализъм, продължаващи и до днес.

Желаем здраве, дълголетие и светъл празник, любим 
наш колега, баща и дядо!

България е домакин на 35-тото 
юбилейно издание на Балканиа-
дата по тенис за лекари и стома-

толози, която ще се проведе от 4 до 10 
септември в к.к. Слънчев бряг. Турни-
рът, организиран от Сдружение Тенис 
и ски клуб на лекари и стоматолози от 
град Пловдив с председател д-р Све-
тослав Славов се очаква да събере на 
кортовете над 100 лекари и стоматоло-
зи.

Балканиадата се провежда по ини-

циатива на Балканската медицинска те-
нис асоциация, в която членуват тенис 
клубове за лекари и стоматолози от 5 
страни – Македония, Гърция, Турция, 
Румъния и България от 1988г. Тенис тур-
нира, който се провежда на ротационен 
принцип в една от петте държави се оч-
аква да бъде посетен от над 200 души, 
а официален спонсор на тазгодишното 
издание е УМБАЛ „Софиямед“.

Всяка година Балканиадата се про-
вежда в различна балканска държава 

със спонсорството на местни фирми 
на страната домакин. След едногодиш-
на пауза заради пандемията от ковид, 
състезанието се проведе през 2021г. в 
Анталия, Турция.

България е домакин за поредна го-
дина като през 2017г. състезанията се 
провеждаха на кортовете в к.к. Албена, 
а България спечели отборната купа.

Следващото издание на Балканиада-
та по тенис за лекари и стоматолози ще 
се проведе през 2023г. в Гърция.

България бе домакин на 35-та 
Балканиада по тенис на корт за 

лекари и зъболекари

Учени откриха протеин, който 
може да се окаже ранен индикатор 

за тежък COVID-19
Протеин, който може да се окаже ранен индикатор за 

тежък COVID-19, е идентифициран от екип учени от 
Университета в Абърдийн, Шотландия, информира 

pharmatimes.com.
Проучването, публикувано в Journal of Thrombosis and 

Haemostasis, анализира показателите на 113 пациенти, 
хоспитализирани в Университетската болница в Абърдийн 
с тежка форма на COVID-19, 24 пациенти с респираторна 
инфекция, различна от COVID-19, и контролна група без 
симптоми.

Изследователите са установили, че пациентите с 
COVID-19 имат значително по-високи нива на протеина 
PAI-1 – инхибитор на плазминогенния активатор 1 в срав-
нение с пациентите с респираторни инфекции, различни от 
COVID-19, и пациентите без инфекция.

Екипът предполага, че тези резултати водят до извода, 
че PAI-1 може да бъде потенциален ранен индикатор за те-
жък изход от COVID-19.

Освен това, резултатите от изследването сочат, че из-
вестното лекарство Меtalyse (Tenecteplase) – добре позна-
тият в клиничната практика рекомбинантен фибрин спе-
цифичен плазминогенен активатор може да се използва с 
успех в лечението на пациенти с тежък COVID.

Водещият изследовател проф. Никола Муч коментира 
работата на екипа:

„Нашето предизвикателство е да разберем защо паци-
ентите с тежки случаи на COVID-19 са толкова предразпо-
ложени към развитието на тромби в големи и малки кръво-
носни съдове в цялото тяло.

В това проучване ние идентифицирахме PAI-1 като клю-
чов протеин, участващ в персистирането на тромби при те-
жък COVID-19.

PAI-1 се свързва с по-лош резултат при пациентите. Има 
обаче лекарства, които биха могли да се използват за раз-
граждането и изчистването на фибрина в белите дробове 
на болните с тежък COVID-19. Нашето проучване показва, 
че в това отношение Metalyse (Tenecteplase), е по-доброто 
решение в сравнение с други лекарства.

Резултатите ни доказват и че са налице предпоставки за 
нова стратегия за лечение на пациенти с тежък COVID-19 
и последващите тежки остри респираторни коронавирусни 
инфекции“.
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