
Заседание на KKA
Искаме ли промяната 
в продължаващото обучение
В навечерието на парламентарните избори, на 30 септември 
т. г., членовете на Комисията по квалификация и акредитация 
(ККА) на БЗС бяха изправени пред други избори и решения. 
Как да продължи развитието на продължаващото следдиплом-
но обучение на лекарите по дентална медицина ...

стр. 2 УС на БЗС
Проблеми и решения 
във връзка със съсловието
Ден преди парламентарните избори, на 1 октомври т. г., бе про-
веден Управителен съвет на БЗС.
Предишния ден бяха проведени две заседания – на Комисията 
по квалификация и акредитация и на Контролната комисия на 
БЗС.

стр. 3 Форум
Златолистна 
есен в Старосел
След двугодишно отсъствие от събитията в календара на про-
дължаващото обучение, напълно разбираемо след пандемия-
та от COVID -19, една традиция на РК на БЗС - Пловдив, а имен-
но есенният семинар, се завърна, и отново под мотото „Наука, 
спа и вино“, се проведе в Тракийската резиденция ...

стр. 5
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ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

РЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

WWW.BZS.BG

Отлагане на срока за влизане в 
действие на НЗИС (01.11.2022) при 
лекарите по дентална медицина, 
работещи с НЗОК

Важно за вас

Уважаеми колеги,
С настоящето писмо искам да Ви информирам за проведената на 

11.10.2022 г., среща между представители на БЗС (д-р Николай Шарков, д-р 
Георги Габровски, д-р Валентин Павлов, д-р Георги Сойтариев, д-р Констан-
тин Даков, доц. Елка Радева, д-р Трифон Антонов и д-р Бисер Ботев) с д-р 
Александър Златанов - зам.-министър на здравеопазването и председател на 
Надзорния съвет на НЗОК, д-р Лидия Чорбанова, зам.-министър на здравео-
пазването и представители на IT отдела на МЗ.

На срещата се споразумяхме срока за влизане в действие на НЗИС 
(01.11.2022) при лекарите по дентална медицина, работещи с НЗОК, да 
бъде отложен!!!

Беше взето решение да се излъчат контактни групи от страна на БЗС, МЗ 
и Информационно обслужване АД, които да продължат работа по НЗИС. От 
страна на БЗС представители ще бъдат:

1. Д-р Георги Габровски – зам.-председател на БЗС;
2. Д-р Георги Сойтариев - зам.-председател на БЗС;
3. Д-р Бисер Ботев – председател на Столична районна колегия на БЗС;
4. Д-р Олег Гладков – секретар на Столична районна колегия.
Повече подробности за хода на разговорите на контактните групи ще 

получите на предстоящия извънреден конгрес на БЗС на 2 декември 2022 г. 
в гр. София.

Д-р Георги Габровски, 
Председател на КНА на БЗС

FDI - Световен 
Дентален Парламент

19-25 септември 2022, гр. Женева, Швейцария

КАЛЕНДАР
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.

Научен конгрес на БЗС - 2023 г.
Научният конгрес на БЗС ще се проведе от 15 до 17 юни 2023 
г. в Конферентния център на гр. Бургас. 

Национален форум по дентална 
медицина „Мадарски конник“
Националният форум по дентална медицина „Мадарски кон-
ник“, организиран от РК на БЗС-Шумен, със съдействието на УС 
на БЗС ще се проведе на 10-11 февруари 2023 г. в гр. Шумен.

Медикус, Денто, Галения 2022
Международен Панаир Пловдив - International Fair Plovdiv.  
От 27.10 в 9:00 ч. до 29.10 - 17:00 ч.

Достъп до личното пациентско 
досие чрез мобилното приложение 
„еЗдраве“ 
Приложението, разработено от „Информационно обслужване“ 
АД, осигурява достъп на гражданите до личното им паци-
ентско досие и вписаните в Националната здравноинформа-
ционна система (НЗИС) електронни прегледи, направления, 
рецепти, ваксини, резултати от лабораторни изследвания и 
др., обединявайки всички данни за пациентите на национал-
но ниво и предоставяйки на разбираем за гражданите език 
информацията за здравния им статус. Това обясни Борис 
Костадинов, директор софтуерни интеграции в „Информа-
ционно обслужване“ АД. В момента в НЗИС и приложението 
липсват исторически данни, свързани с извършени в миналото 
прегледи и медицински дейности. Достъпни са само здравни-
те записи, които личните лекари, специалистите, лечебните 
заведения и лабораториите са въвели за всеки пациент от 
пускането на НЗИС в експлоатация.

ИМА 
НЕОБХОДИМОСТ 
ОТ ПОВЕЧЕ ТАКИВА 
ФОРУМИ

СТР. 6

ЛЕКАРСКАТА 
ГРЕШКА И ПРАВИЛА 
ЗА ДОБРА 
МЕДИЦИНСКА И 
КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
СТР. 8

80 ГОДИНИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ 
60 ГОДИНИ ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Световният дентален парламент про-
веде своята среща в периода 19-25 
септември в конгресния център 
Palexpo, гр. Женева Швейцария.

Генералната асамблея започна с доклад 
на президента на FDI проф. Ихсан Беная за 
2022 г. Тя подчерта, че навсякъде по света 
лекарите по дентална медицина споделят 
дълбока ангажираност и решителност да 
увеличат достъпа до навременни орални 
здравни грижи за населението. Обобщи как 
липсата на достъп до дентални услуги по 
време на COVID-19 и блокираният прием на 
пациенти в редица страни са се отразили 
негативно на оралното здраве и благосъстоя-
нието на хората две години по-късно. Подчер-
та, че Глобална стратегия за орално здраве 

на СЗО приема каузата за оралното здраве 
като приоритет на общественото здраве. 
Много от проектите на FDI, както и работата 
на постоянните комисии са в съответствие с 
Визия 2030 на FDI и помагат развитието на 
стратегии за изпълнението им на регионално 
и национално ниво.

Бяха представени отчети за дейността 
на постоянните комисии на FDI. Д-р Н. Шар-
ков, ковчежник на FDI, представи подробен 
обобщен доклад за проведения одит от 
PricewaterhouseCoopers за FDI бюджет 2021, 
за финансовото състояние на бюджета за 
2022 и проектобюджета FDI за 2023, които 
предварително бяха одобрени от Финансо-
вия комитет и Съвета на FDI. Референтния 
бюджетен комитет единодушно утвърди до-

клада за финансовото състояние на FDI и бю-
джета за 2023. Генералната асамблея едино-
душно електронно подкрепи представените 
финансови параметри.

В различни сесии бяха изнесени доклади 
във връзка с влиянието на тютюнопушенето 
върху оралното здраве, ролята на ваксинаци-
ята за защита на денталния екип и др.

Обсъждания и доклади имаше относно Кон-
венция Минамата за живака и зъбната амалга-
ма, приета 2013г. в гр. Кумамото, Япония. Тази 
Конвенция имаше за цел да регулира допъл-
нително подхода за постепенно намаляване 
чрез добавяне на серия от ограничения върху 
използването на зъбна амалгама до 2024 г. и 
цялостна стратегия за постепенно премахва-
не до 2029 г.                                                 На стр. 2

Д-р Н. Шарков, ковчежник на FDI, доц. Елка Радева и д-р Св. Гачев
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Искаме ли промяната 
в продължаващото обучение

Само съсловната организация има инструмента в колаборация
 с университетите да съдейства за такава промяна

Заседание на Комисията по квалификация и акредитация на БЗС

В навечерието на парламентар-
ните избори, на 30 септември 
т. г., членовете на Комисията 
по квалификация и акредита-

ция (ККА) на БЗС бяха изправени пред 
други избори и решения. Как да про-
дължи развитието на продължаващото 
следдипломно обучение на лекарите 
по дентална медицина след двете пан-
демични години?

ККА бе представена само от чети-
рима членове, като присъстваха и че-
тирима председатели на РК на БЗС. На 
срещата присъстваха още: председате-
лят на УС на БЗС, д-р Н. Шарков, д-р Б. 
Миланов, главен секретар и доц. Елка 
Радева, председател на Комисията по 
комуникация на БЗС, доц. Елица Дели-
верска, проф. Топалова-Пиринска.

Доц. Деян Нейчев, дм декан на 
ФДМ-Пловдив, зам.-председател на 
БЗС и председател на ККА водеше 
заседанието. Той подчерта, че никой 
не обича резките движения и всичко 
трябва да се движи бавно и спокойно. 
Сегашната система на ПСДОЛДМ е ба-
зирана на регионални и национални 
форуми, които имат своето значение, 
които позволяват да се увеличат по-
знанията на лдм, както и да се съби-
рат кредити. Тук трябва да се отвори 
една голяма скоба – какво се случва с 
тези колеги, които не са ги придобили. 
Трябва нов механизъм, който да моти-
вира лдм да се провежда това обуче-
ние през целия живот. Изниква и друг 
въпрос – до колко години колегата да 
трупа кредити.

На този фон възниква възможност-
та за въвеждане на една друга форма 
на продължаващо обучение и то не 
е нищо ново. Тя не е нова за Европа 
и Северна Америка. Това са т. нар. 
fellowsheep програми.

Как са организирани този тип про-
грами? Направих детайлна справка за 
структурите, които организират такъв 
тип обучение. В Германия са 100% 
университетите, във Великобритания 
също.

Във Великобритания за три модула 
по имплантология (60 часа за една го-
дина) цената е 24 000 паунда. 

Доц. Деян Нейчев сподели за опи-
та на университета в гр. Генуа, Италия 
при провеждането на fellowsheep про-
грами за обучение. 

В Италия аналогичен fellowsheep 
е с продължителност 100 часа, като 
70 часа са теоретично обучение и 30 
часа практическо.

Това са само примери, че тези про-
грами работят, но се нуждаем от сери-
озни промени, които не са по силите 
само на факултетите. Само съслов-
ната организация има инструмента в 
колаборация с университетите да съ-
действа за една такава промяна.

Продължаващото обучение по за-
кон е предвидено да се изпълнява от 
съсловната организация на лдм. Тя 
реално ще е движещата структура, тя 
ще акредитира и ще дава съгласие 
за провеждането на такава форма на 
обучение.

Д-р Николай Шарков, председа-
тел на УС на БЗС: „От 2018 г. говорим 
за Правилник за продължаващото обу-
чение. Правилникът бе направен още 
през 2005 г. Той претърпя промени, 
които бих нарекъл козметични и е вре-
ме от гледната точка на 21. век да се 
подходи към нов правилник. Той няма 
да бъде догма, нито канон, защото ще 
трябва непрекъснато да го усъвър-
шенстваме. Променят се формите и 
начините на обучение. ККА в този със-
тав е съставена от хора, които разби-
рат за какво иде реч. 

Необходимо е да се въведе конк-
ретика и по отношение на кредитите, 
защото сега с два-три абонамента 

можеш да ги покриеш до края на съ-
ответния период. За момента няма 
определен период, от кога да влезе 
кредитната система и кога да приклю-
чи, за да може лдм да придобият съот-
ветните кредити.

Без необходимите средства не е 
възможно за бъде провеждано про-
дължаващото обучение.

Искаме да имаме високо ниво на 
лекционно преподаване, не че го 
нямаме, но специално за Научния 
конгрес на БЗС в Бургас, това коства 
много усилия на 2-3 човека. Там не за-
плащаме на лекторите. Необходими са 
средства. Ако направим продължава-
щото обучение да стане задължител-
но, това означава да се създаде отдел 
„Продължаващо обучение“ към БЗС, 
който да работи единствено само в 
това направление и да бъде подчинен 
на ККА, но трябва да бъдат чиновници, 
в добрия смисъл на думата. Сега е мо-
ментът да започнат промените. Пред 
Контролната комисия казах, че не мо-
жем да копираме организацията в дру-
гите съсловни организации, защото те 
имат и откровени лобистки интереси.

Трябва да се прегледа правилника, 
като се запазят рационалните неща в 
него. Финансирането за собственото 
усъвършенстване трябва да дойде от 
джоба ни“.

Д-р Б. Миланов, главен секретар 
на БЗС: „Очаквах залата да бъде пъл-
на. Извървяхме дълъг път по отноше-
ние на продължаващото обучение от 
2005 г. Има промяна в Закона за здра-
вето за поддържане на квалификация-
та при регулираните професии. Пола-
гат се усилия по места за събуждане 
на интереса, но това са само при 7-8 
районни колегии, а къде са останалите 
20. Причината е в нас. Няма интерес 
дори към лекциите по места и доня-
къде се загуби комуникацията между 
академичните среди и съсловната ор-
ганизация. Само задно ще можем да 
извървим пътя.

Трябва да има идеи, принципи и да 
се стъпи на нещо. 

Загуби се връзката и с реализация-
та. Как младите колеги да получат спе-
циалност? Какво им носи това?

Именно продължаващото обучение 
би трябвало да дава насока на млади-
те колеги в определена област.

Необходимо е да се работи и за 
повишаване на правната култура на 
колегите, предвид подадените жалби“. 

Доц. Деян Нейчев: Т. нар. мастър-
ски програми (fellowsheep програми) 
работят навсякъде по света. Те дават 
възможност не човекът, който е завър-
шил да се чувства специалист, но част 
от патологията, да е в състояние да я 
разрешава.

Два пъти в София е провеждано 
fellowsheep обучение, като таксата е 
3500 евро и всички места са били за-
пълнени, което показва, че такъв ин-
струмент на обучение върши работа.

За да може да се случи всичко това, 
е необходима промяна в нормативна-
та база.

Имам идея за широка комисия, в 
която да влязат председателя и гл. се-
кретар, всички членове на ККА, зам.-
председателите, председателите на 
УС на четирите големи колеги и трима-
та декани. При условие, че има инте-
рес и се плащат по 3500 евро, значи 

че има интерес. Няма да се случи въ-
веждането на това веднага. Трябват 
законодателни промени.

Друг вариант на продължаващо 
обучение аз не видях.

 
Проф. Снежанка Топалова-Пирин-

ска: Председателите на РК трябва да 
знаят как ще се развива продължа-
ващото обучение. Много неща се на-
правиха, но съсловието трябва да се 
събуди. Не смятам, че е имало прекъс-
ване на връзките между академичната 
общност и лдм. 

Д-р Екатерина Атанасова, предсе-
дател на РК на БЗС-Хасково: Дълго 
време се предлагаха един тип лекции. 
Колегите искат теми, с които да се 
надгради всекидневната им практика. 
Много трудно е да се „хване“ лекция, 
която да помогне на участниците да 
попълнят знания за всекидневната 
практика. 

Не може колега завършил преди 
1,5 години да изнася лекция и да води 
курс. Презентациите на такива колеги 
са така направени, че заинтригуват ко-
легите, а после… 

Системата на специализация е не-
възможна, за съжаление.

Доц. д-р Елица Деливерска: Тряб-
ва да се регламентират нещата. БЗС 
няма договор с ФДМ-София. Колегите 
са амбициозни и смятам, че няма да 
има проблем със събирането на кре-
дите.

Д-р Нева Читалова, председател 
на РК на БЗС-Варна: Смятам, че пред-
седателите на РК на БЗС трябваше 
да присъстват и поканата към нас не 
трябваше да бъде с пожелателен ха-
рактер. На предишната среща имаше 
много оплаквания от председателите 
на малки колегии, че няма условия за 
продължаващо обучение в техните на-
селени места.

Бе подчертано, че базите за спе-
циализации почти изчезнаха и акре-
дитацията по места е затруднена.

Необходимо е и съдействие от стра-
на на факултетите за нови лекции, но 
трябва да се актуализира и финансо-
вото изражение към лекторите. Все 
още въпросите по отношение на про-
дължаващото обучение са повече от 
отговорите. След двете години дистан-
ционно обучение трябва да се поми-
сли и завършващите колеги от трите 
факултета по дентална медицина. 

Къде ще се срещнат интересите на 
академичните среди, общопрактику-
ващете лекари по дентална медицина, 
специалистите, които стават все по-
малко и новозавършилите, и нуждите 
от непрекъснато продължаващо обу-
чение предстои да разберем.

А дотогава лавината от предложе-
ния за организираните частни курсове 
и формати ще продължи да залива ме-
дийното пространство. Сега хит са ин-
дивидуалните обучения при утвърдени 
или станали известни имена. Може би 
старата поговорка, че занаят се „кра-
де“ има ново измерение.                 ДМ

От стр. 1
С Конвенцията се осигурява високо 

ниво на защита на човешкото здраве и 
околната среда от изпусканията и еми-
сиите на живак и неговите съединения 
в глобален мащаб, чрез намаляване и 
където е възможно, окончателно ели-
миниране на антропогенните емисии на 
живак във въздуха, водите и почвите и 
екологосъобразно обезвреждане на от-
падъци, съдържащи живак.

На заседанието на NLO (Национал-
ните регионални организации) д-р Н. 
Шарков представи доклад за това как 
се справя България с редуциране из-
ползването на денталната амалгама 
и комуникациите на ръководството на 
БЗС с различните държавни институции 
– министерствата на здравеопазването 
и околната среда и водите. Докладът 

предизвика интерес и обсъждане сред 
представителите на световната дентална 
общност.

Българският зъболекарски съюз по-
лучи грамота за подкрепата, която оказ-
ва на Българското научно дружество 
по дентална медицина през годините. 
За пореден път беше засвидетелствано 
уважението към д-р Н. Шарков – ко-
вчежник на FDI от делегатите на светов-
ния  Конгрес, което е голяма гордост за 
нашата зъболекарска общност.

Възникнаха въпроси и дискусии от-
носно използването на алтернативни 
материали на амалгамата и проблемите, 
свързани с тяхната токсичност.

В различни сесии бяха представени 
доклади във връзка с влиянието на тю-
тюнопушенето върху оралното здраве, 
доклади свързани със застаряващото 

население и оралното здраве.
 Политически резолюции на FDI, 

одобрени от Генералната асамблея:
• Биоактивни възстановителни мате-

риали;
• Noma – елиминиране на болестта за 

спасяване на човешки животи;
• Роля на ваксинацията за защита на 

денталните екипи;
• Спортна дентална медицина.
В специална сесия стартира кампани-

ята за Световния ден на оралното здраве 
20 март 2023 г. („Be proud of your mouth“ 
последна година на темата „Гордей се с 
твоята уста“):  Орално здраве през етапи-
те от живота – орално здраве за бебета, 
деца, тийнейджъри и възрастни.

FDI 2023 г. ще се проведе от 24 до 
27 септември в гр. Сидни, Австралия.

Доц. Елка Радева

FDI - Световен 
Дентален Парламент

19-25 септември 2022, гр. Женева, Швейцария

Залата с участниците в заседанието на ККА
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Проблеми и решения 
във връзка със съсловието

Подписване на споразумението 
 с Гръцката дентална асоциация

Ден преди парламентар-
ните избори, на 1 октом-
ври т. г., бе проведен Уп-

равителен съвет на БЗС.
Предишния ден бяха про-

ведени две заседания – на 
Комисията по квалификация и 
акредитация и на Контролната 
комисия на БЗС.

На д-р Борислав Миланов 
се падна задачата да води сам 
заседанието на УС на БЗС, по-
ради доброволната самоизо-
лация на д-р Н. Шарков, като 
контактно на Ковид лице.

Акценти на проведения УС 
на БЗС бяха утвърждаването на 
Правилниците за работа на от-
делните постоянни работни ко-
мисии и избора на зам.-предсе-
датели, отчета за проведения 
20-ти юбилеен конгрес на БЗС, 
обсъждане на предстоящата 
работа по НРД 2023-2025. 

НАУЧЕН 
КОНГРЕС НА БЗС

Отчетът за проведения 20-
ти юбилеен научен конгрес бе 
приет. Д-р Б. Миланов благода-
ри на представителите на РК на 
БЗС Бургас, работили за успеш-
ното провеждане на конгреса. 
Специално бе отбелязана и ро-
лята на СРК на БЗС за онлайн 
излъчването на форума.

Персонална благодарност 
бе отправена към доц. Тодор 
Узунов и доц. Силвия Димитро-
ва, както и към д-р Тодор Куку-
ванов, д-р Красимир Илиев и 
д-р И. Попова за работата им 
по организация на медико-ден-
талното изложение, съпътства-
що конгреса.

Бе избран и нов Научен 
комитет за провеждането на 
предстоящия през 2023 г. Нау-
чен конгрес на БЗС. Членовете 

на УС гласуваха той да бъде от 
9 души, като деканите на трите 
факултета по дентална меди-
цина са почетни членове на 
научния комитет. В състава на 
Научния комитет влизат: доц. Т. 
Узунов, председател; доц. Деян 
Нейчев, зам.-председател; 
доц. Силвия Димитрова, зам.-
председател; доц. Елка Радева, 
главен секретар; проф. Методи 
Абаджиев; проф. Лаура Андре-
ева; проф. Ани Белчева, проф. 
Сн. Топалова-Пиринска; доц. 
Камен Коцилков.

Бяха гласувани и условията 
за участие, като таксата учас-
тие е 200 лв. 

Всички тези решения ще 
подпомогнат ранното старти-
ране на нелеката работа по ор-
ганизация на най-голямото на-
учно събитие на БЗС, предвид 
финансовата криза, растящата 
инфлация и като цяло неустой-
чивата заобикаляща среда. 

По време на предстоящия 

Научен конгрес ще бъдат на-
градени и лекарите по дентал-
на медицина на РК на БЗС за 
2022 г. на специална тържест-
вена церемония.

Конгресът ще се прове-
де от 15 до 17 юни 2023 г. в 
Конферентния център на гр. 
Бургас. 

ИЗВЪНРЕДЕН 
КОНГРЕС НА БЗС

С по-скорошна дата – 2-3 
декември 2022 г. ще бъде Из-
вънредният конгрес на БЗС. 
Той ще се проведе в парк-хотел 
„Москва“ в столицата. Бе приет 
и предложения от КНА дневен 
ред на конгреса. На 1 декем-
ври от 15 часа ще се състои 
и заседанието на УС на БЗС, 
което традиционно предше-
ства конгреса.

Бе гласуван следния проект 
за дневен ред, предложен от 
КНА на БЗС:

1. Обсъждане и приемане на 
промени в Устава на БЗС

2. НРД 2023 – 2025
3. Обсъждане и приемане на 

промени във Фонда за финан-
сово подпомагане

4. Обсъждане НЗИС и др.
5. Разни
Конгресът ще вземе ре-

шение и във връзка с проме-
ните в Правилника на Фонда 
за подпомагане. Д-р Гергина 
Милкова, председател на Фон-
да запозна членовете на УС с 
предлаганите промени, като 
сред предложенията е резер-
вът на фонда да стане 10 %.

НРД 2023-2025

По точката за НРД 2023-
2025, д-р Георги Сойтариев, 
председател на Комисията по 
рамково договаряне, каза че 
на свое заседание КРД е раз-
гледала предложенията за про-
мени в текстовата част на дого-

вора. Идва ред на преговорите 
за НРД и представителите на 
БЗС са в кореспонденция с 
Надзора на НЗОК. В момента 
няма бюджет на държавата, а 
проблемите с инфлацията стоят 
на дневен ред.

Д-р Миланов обърна вни-
мание на засилената активност 
на НЗОК по отношение рабо-
тата на лдм, което създава на-
прежение сред колегите. Той 
помоли председателите на РК 
на БЗС да не приемат друга 
информация, освен тази от КРД 
и централата на БЗС. Реално 
преговорите по НРД стартират 
при внесен проект за бюджет 
на страната в Народното съ-
брание, което в момента не е 
конституирано.

По отношение на НЗИС, д-р 
Б. Ботев, председател на УС 
на СРК съобщи, че на този етап 
не се очакват промени и до-
пълнителни услуги, свързани с 
нови процеси за лекарите по 
дентална медицина. На сайта 
на СРК на БЗС е публикувано 
писмо от зам.-директора на 
„Информационно обслужване“ 
АД, в което са посочени точ-
ните функционалности, върху 
които се работи в момента. Те 
не касаят лдм.

Макар и бавно развитието 
на функционалностите на елек-
тронното досие и електронното 
отчитане са неизбежни, но офи-
циалните срокове в НЗИС от 1 
ноември трябва да отпаднат, 
защото са неизпълними.

В Анекса към НРД е записа-
но изрично, че това може да 
стане факт при наличие на тех-
ническа възможност от страна 
на НЗИС и на лдм, каквато в 
момента не съществува.

Д-р Миланов оповести, че 
БЗС е одобрен за изпълнител 

за провеждане на кръгли маси 
във връзка с програмата за си-
ланизирането. Те ще се състоят 
в градовете: Бургас, Сливен, 
Хасково, Пловдив, Перник, 
Русе, Благоевград, Монтана, 
Варна и София.

КОМИСИЯ ЗА 
ИЗРАБОТВАНЕ НА 
ИНФОРМИРАНО 

СЪГЛАСИЕ ЗА 
ПАЦИЕНТА

Бяха проведени много де-
бати по същество и за състава 
на Комисия за изработване на 
информирано съгласие за па-
циента. По точката докладваше 
д-р Валентин Павлов. 

На предишния УС на БЗС, 
проведен в Бургас, бе гласу-
вано решение за създаване на 
такава комисия с председател 
проф. Павел Станимиров, кой-
то тогава изнесе лекция по те-
мата пред членовете на УС.

На това заседание не се 
стигна до консенсус за изра-
ботване на информирани съ-
гласия по принцип, както и за 
персоналния състав на коми-
сията, в която бяха предложе-
ни от проф. Станимиров, както 
представители на академич-
ните среди, така и общопрак-
тикуващи лекари по дентална 
медицина.

Доц. Елка Радева, зам.-
председател на УС на БЗС, 
представи кратка информация 
за проведения в Женева кон-
грес на Световната дентална 
федерация, на който тя бе де-
легат.

Повече информация по те-
мата ще бъде предоставена на 
страниците на вестника.

ДМ

УС на БЗС

По отношение на НЗИС, д-р Б. Ботев, председател на УС на СРК съобщи, че на този 
етап не се очакват промени и допълнителни услуги, свързани с нови процеси за лекарите по дентална медицина, 

позовавайки се на писмо от „Информационно обслужване“ АД.
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Тържествено връчване на дипломите 
на Випуск 2022, ФДМ - София

Българин патентова в 
Германия пастата за зъби Lacalut

На 03. 10.2022 от 11.00 ч. 
на тържествена цере-
мония в зала „София 
Гранд“, х-л „Маринела“ 

бяха връчени дипломите на 137 
дипломанти обучавани на бъл-
гарски език и 78 обучавани на 
английски език по специалността 
дентална медицина.

Доц. Емилия Карова, зам. Де-
кан по учебната дейност на ФДМ, 
беше водещ на събитието. 

В тържествената церемония 
участваха Ректора на Медицин-
ски университет-София акад. Лъ-
чезар Трайков и всички зам.-рек-
тори - чл. кор. Цветалина Танкова, 
проф. Каролина Любомирова, 
проф. Валентина Петкова и доц. 
Елица Деливерска. Участваха и 
зам. Деканите на ФДМ-София.

Сред официалните гости на 
тържеството бяха председателят 
на Общото събрание на МУ - Со-
фия акад. Ваньо Митев, деканът 
на Медицински факултет проф. 
Димитър Буланов, председателят 
на Общото събрание на ФДМ - Со-
фия доц. Елка Радева, председа-
телят на Български зъболекарски 
съюз д-р Николай Шарков, Глав-
ният секретар на БЗС – д-р Бо-
рислав Миланов, председателят 
на СРК на БЗС- д-р Бисер Ботев, 
ръководители на катедри, препо-
даватели, мениджъри на фирми, 
родители.

В своето приветствено сло-
во ректорът акад. Трайков уве-
ри абсолвентите,че ще получат 

своите дипломи от най-добрата 
школа, доказала се във времето 
със своята традиция и с челни 
позиции сред българските и ев-
ропейски университети: “Пред-
ставяйте достойно името на 
учебното заведение, отгледало 
поколения големи специалисти в 
тази сфера. Родените с мисията 
да лекуват са призвани и с отго-
ворността да се грижат, да носят 
вяра и да осигуряват постоянен 
достъп до медицинска помощ. Но 
и да усъвършенстват уменията и 
знанията си непрекъснато. “

Деканът на ФДМ проф. Божи-
дар Йорданов се обърна към дип-
ломантите: „Вие сте призвани да 
работите за развитието и прести-
жа на нашата професия. Нашата 
образователна философия е да 
бъдем подбудители на ученето и 
професионалното усъвършенст-

ване на нашите възпитаници през 
целия им живот и да насърчава-
ме техния принос за оралното 
здраве на хората - както на на-
ционално ниво, така и в глобален 
аспект“.

Официални приветствия на-
правиха проф. Димитър Буланов 
и д-р Николай Шарков.

Поздравителни адреси бяха 
получени от министър-предсе-
дателя на Република България 
Гълъб Донев, от екипа на прези-
дента Румен Радев, Медицински 
университет - Варна, Факултет по 
обществено здраве „Проф. д-р 
Цекомир Воденичаров“, Меди-
цински колеж - София, Филиал 
„Проф. д-р Иван Митев“ - Враца.

От името на българските сту-
денти емоционално слово произ-
несе д-р Ани Петрова, първа по 

успех във випуска, а от името на 
чуждестранните студенти, обуча-
вани на английски език - д-р Ма-
рия Лалиоти.

Ректорът на МУ - София връчи 

дипломите на осемте отличника 
на випуска. Те бяха удостоени с 
почетни грамоти, плакет на Фа-
култета по дентална медицина, 
парични и предметни награди. 
Дипломите на останалите сту-
денти бяха връчени от Декана на 
Факултета по дентална медицина 
проф. Божидар Йорданов и него-
вите заместници доц. Васил Све-
щаров и доц. Тодор Узунов.

Тържествената церемония 

беше организирана професио-
нално от компанията “Wasteels 
Bulgaria” и излъчвана в реално 
време чрез стрийминг платфор-
ма. Традиционно и тази година, 
първенците на випуска бяха 
наградени с плакети, почетни 
грамоти и парични награди, оси-
гурени от Студентски съвет на 
МУ-София.

На добър час и професионал-
ни успехи на младите Колеги!

Д-р Маргарит Мар-
гаритов е роден 17 
февруари 1913 г. в 
Плевен. Починал е 

на 26 декември 1978 г. в Со-
фия. Завършва Факултета по 
стоматология на Истанбул-
ския университет. Полага при-
равнителен изпит пред Висш 
медицински съвет в София и 
получава правото да практи-
кува в България. През есен-
та на 1934 г. започва частна 
практика в София, като ку-
пува със заем зъболекарски 
кабинет Siemens и наема по-
мещение на площад „Света 
Неделя". 

През учебната 1941/1942 г. 
специализира в Медицинския 
университет на Мюнхенския 
университет по специалността 
„Челюстно- лицева хирургия". 
За да може да се издържа, за-
почва работа в зъболекарска 
практика в Мюнхен. Защитава 
научна работа на тема „Про-
филактична и терапевтична 
стойност на средството за уст-
на хигиена Lacalut“ и получа-
ва докторска степен. Патенто-
ва в Германия пастата за зъби 
Lacalut. 

Според германското за-
конодателство срокът на па-
тента е 18 години. Загубва го 
поради невъзможността да го 
продължи в комунистическа 
България и от 1960 г. пастата 
започва да се произвежда в 
Западна Германия. 

В края на 1943 г. д-р Мар-
гаритов се завръща в Бълга-
рия и постъпва като хирург в 

клиниката на проф. Станишев. 
От август 1946 г. до май 1949 
г. е главен асистент и му е от-
крита процедура за доцент. 
Докато е бил главен асистент, 
е написал 3 учебника за сту-
денти, както и научни статии 
и доклади. През 1947 г. е из-
бран за секретар на Българ-
ския зъболекарски съюз и до 
1949 г. участва в заседания на 
Министерството на народното 
здраве за организиране на 
общественото здравеопазва-
не. Констатира редица сла-
бости в него и не се страхува 
да ги посочи. Прави предло-
жение до Министерството на 
народното здраве за създа-
ване на Научен зъболекарски 
институт и за организиране 
на профилактика в детското 
зъболечение. Разработил е 
метод за присаждане на зъби, 
който не е признат в практи-

ката в България. Няколко-
кратно е получавал покани за 
конгреси на Световния зъбо-
лекарски съюз, но властта в 
България не му разрешава да 
пътува зад граница. 

През май 1949 г. е изпратен 
в лагер "Куциан",

поради доноси от коле-
ги до Държавен контрол и е 
уволнен от Стоматологичния 
факултет. В „Куциан" е бил 3 
месеца. След това е назна-
чен във Втора зъболекарска 
поликлиника в София, като е 
бил и консултант при всички 
трудни случаи, но е уволнен 
на 15.03.1951 г. като фашист и 
враг на народа. Той и семей-
ството му са преследвани от 
комунистическата власт.

РК НА БЗС-ПЛЕВЕН

В Плевен бе поставена 

Меандрите на историята 

Деканът на ФДМ проф. Божидар Йорданов

Д-р Маргаритов е бил секретар на Българския зъболекарския съюз
паметна плоча на известния 
български зъболекар д-р 
Маргарит Маргаритов

Паметната плоча е от по-
лиран черен мрамор, с бели 
букви и с размери 60/40/2 
см. Разходите по поставянето 
й са на доброволен принцип 
и с подкрепата на Районната 
колегия на БЗС.

Със свое решение Общин-
ският съвет одобри схема за 
поставяне на паметния знак 
на сградата на бившата „Сто-
матология” в града /на бул. 
„Русе” №1/.

Инициативата за паметна 

плоча на д-р Маргарит Мар-
гаритов идва от Районната 
колегия на Българския зъбо-
лекарски съюз. В писмо, по-
дписано от председателя на 
съсловната организация д-р 
Поля Петева се посочва, че 
мотива за това предложение 
е признателност и уважение 
към личността на един от 
най-видните и забележителни 
зъболекари в България - д-р 
Маргарит Маргаритов, роден 
и израснал в Плевен. Още 
през 2018 г. д-р Павлин Сте-
фанов предлага да се постави 
паметна плоча, но едва сега 
това решение е финализира-

но с усилията на РК на БЗС-
Плевен.

За деня на официалното 
откриване на плочата, РК на 
БЗС-Плевен организира и лек-
ция на проф. Христо Кисов на 
тема: „Циркониеви керамики. 
Генерации и какво да изберем 
при различни ортопедични 
случаи“ в конферентната зала 
хотел „Ростов“, последвана от 
коктейл в ресторант на хоте-
ла. Проф. Кисов изнесе лек-
цията безвъзмездно в памет 
на именития си колега.

На официалното откриване 
присъства и дъщерята на д-р 
Маргаритов.
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Златолистна есен в Старосел
ФОРУМ

След двугодишно от-
съствие от събитията в 
календара на продъл-
жаващото обучение, 

напълно разбираемо след пан-
демията от COVID -19, една тра-
диция на РК на БЗС - Пловдив, 
а именно есенният семинар, се 
завърна, и отново под мотото 
„Наука, спа и вино“, се проведе 
в Тракийската резиденция на 
хотелски к-с „Старосел“ от 22 
до 24.09.2022г. Прекрасният 
винен и спа комплекс посрещ-
на колеги от близо и далеч още 
в четвъртък – ден на Независи-
мостта. Отложеният от 2020г. 
семинар на тема: “Минимално 
инвазивни методи на лечение 
и подходи в денталната практи-
ка“ оправда за пореден път оч-
акванията както на посетилите 
го на следващия  ден,  наситен 

с практически курсове, така и с 
интересната лекционна и кул-
турна програма и завършекът 
му с музика и танци на офици-
алната вечеря в съботния ден.

В петъчния ден близо 80 
дентални лекари и студенти 
посетиха организираните в 
зали  „Терес“ и  „Селена“ три 
демонстрационно-практичес-
ки  курса на теми, подбрани 
след внимателно проучване 
на мненията и желанията на 
участниците, попълнили в пре-
дходните семинари и конгреси 
анкети. Два от тях: “Реставри-
ране на централен, латерален 
резец и кучешки с бондинг-ви-
део демонстрация” и „Ламба 
в естетичната хирургия около 
зъби и импланти”, представе-
ни изключително атрактивно 
от д-р Росен Венелинов и д-р 
Венцеслав Станков, кореспон-
дираха с последващите ги в 
съботния ден техни лекции. С 
интерес бе посрещнат и курсът 

на тема: "Терапевтични лазе-
ри. Лечебни протоколи. Какво 
ново?", поднесен от д-р Весели-
на Бозалиева и организиран от 
фирма „ Атлантис“. Програмата 
на семинара на следващия ден 
стартира в конферентната зала 
„Орфей“ с приветствия и топ-
ли думи към организаторите 
и участниците от официалните 
гости на събитието.  Пръв се 
изказа проф. Росен Коларов 
- Изпълнителен директор на 
Изпълнителна агенция „Меди-
цински надзор“, който едно-
временно с това бе любезно 
предоставил 18 авторски чер-
но-бели фотографии в рамки-
те на съпътстващата културна 
програма. За много от нас из-
ложбата предизвика истинска 
експлозия от чувства и опре-
делено затвърди мнението, че 
това хоби на многоуважавания 
ни колега, го прави не случайно 
световно признат любител-фо-
тограф. Д-р Борислав Миланов 

– Главен секретар на УС на БЗС 
поднесе в непринуден и прия-
телски дух поздрав към всички 
дошли в съботната утрин от 
свое и от името на ръковод-
ството на БЗС. Доц. д-р Деян 
Нейчев, дм – Зам.-председател 
на УС на БЗС, Председател на 
ККА на БЗС и в качеството му 
на новоизбран Декан на ФДМ – 
Пловдив лаконично подчерта в 
словото си желанието му в не-
говия мандат продължаващото 
обучение на лекарите по ден-
тална медицина да придобие 
други измерения и да се търсят 
начини то да се осъвремени с 
нови и актуални за времето си 
формати. Той, заедно с доц. д-р 
Силвия Димитрова, дм -  Пред-
седател на КК на БЗС, бяха мо-
дератори на двете сесии.  Да 
уважат събитието тук бяха д-р 
Тодор Кукуванов - Зам.-предсе-
дател на УС на БЗС и Председа-
тел на Комисията по дентални и 
потребителски продукти,  както 

и представител от Гръцката 
дентална асоциация и член 
на дружеството на денталните 
лекари в гр. Катерини доц. д-р  
Антонис Калифатидис, който 
като гост-лектор изнесе и пър-
вата лекция на тема: „Ролята на 
времето при минимално инва-
зивния подход за лечението на 
орални заболявания“. Пробле-
матиката в нея бе своеобразно 
допълнение към също богато 

онагледената и интересно под-
несена от него друга лекция, 
по време на Юбилейния ХХ-ти 
Научен Конгрес на БЗС в гр. 
Бургас. Основният извод, кой-
то всеки клиницист трябва да 
помни, е че подробната анам-
неза, физикалното изследване 
и биопсията са в основата на 
определянето на етиологията 
на оралните лезии, което поз-
волява ранната и навременна 
интервенция и съответно  пре-
венцията  на опасни за живота 
на пациента ситуации.

Следващите двама лектори 
в предиобедната сесия бяха 
предоставени от дългогодиш-
ния партньор на БЗС в сферата 
на продължаващото обучение 
-Асоциация „София Дентал 
Мийтинг“. Първият от тях, проф. 
Димитър Филчев, запозна по 
един атрактивен и буквално 
интрерактивен начин аудитори-
ята с протетичното управление 
на меките тъкани около зъби 
и импланти. Представени бяха 
различни протоколи на плани-
ране и най-вече нов начин на 
дигитално планиране с пълен 
ръководен цифров протокол 
за поставяне на импланти с 
нова биологична концепция 
за създаване и поддържане на 
стабилен профил на изникване. 
Представен бе нов протетичен 
начин за промяна на биоти-
па, за повишаване нивото на 
меките тъкани около зъбите и 
имплантите. Коментираха се 

новостите при цифровите отпе-
чатъци, прецизността им, видо-
вете сканиращи тела и възмож-
ностите за изцяло дигитално 
лечение с импланти, както и бе 
обсъден надежден пълен ди-
гитален протокол за протезна 
рехабилитация. 

Доц. д-р Камен Коцилков, 
дм изнесе лекцията си „Съ-
временни протоколи за ми-
нимално инвазивно имплан-
тологично лечение“ също с 
един не по-малко интригуващ 
подход. Показани бяха доста 
клинични случаи, демонстри-
ращи съвременните тенден-
ции за минимално инвазивни 
протоколи и техники, целящи 
осигуряването на достатъчен 
костен и мекотъканен обем на 
периимплантните тъкани. Всич-
ко това дава възможност да се 
осигурят сигурни, предвидими 
и дългосрочни резултати при 
лечението с дентални имплан-
ти, които освен с възстановява-
нето на дъвкателната функция, 
се стремят и към постигане на 
стабилни естетични резултати.

Семинарът бе съпътстван 
от добре организирана ден-
тална изложба с щандове на 
дентални дилъри и партньор-
ски фирми, както и с няколко 

търговски презентации между 
отделните лекции. 

Следобедната сесия започ-
на с лекцията на д-р Венцеслав 
Станков, която наблегна на 
личния му подход при решава-
нето на комплексни естетични 
случаи, воден от убеждението, 
че в днешно време денталната 
медицина наподобява интимен  
съюз между изкуство и наука. 
Засегна се необходимостта 
денталният екип да разбира  
основните принципи на дизай-
на на усмивката и да познава 
различните похвати и методи 
за лечение и тяхната взаи-
мовръзка. Синергията между 
пародонтологията и имплан-
тологията, наред с възмож-
ностите, предлагани от изцяло 
керамичните възстановявания, 
са ключът към успеха в комби-
нация от практичните умения, 
теоретичните познания и лич-
ното творчество на лектора, 
демонстрирани и представени 
с богато илюстрирани и доку-
ментирани случаи. Акцентира 
се на основните проблеми при 
планиране и изпълнение на 
случаи в естетичната зона, като 
се изтъкнаха възможностите 
на пластичната пародонтална 
хирургия и необходимостта от 
взаимодействие между различ-
ните специалности.

Представител на академич-
ните среди от ФДМ – Пловдив 
бе д-р Веселина Тодорова, дм, 
която изнесе лекция на тема: 

„„Съвременни методи и сред-
ства за диагностика и лечение 
на зъбен кариес“. Освен ре-
троспекцията на проблема, тя 
запозна аудиторията основно 
с променената концепция в 
съвременната кариесология от 
класическото схващане „пре-
париране и обтуриране“ към 
новата философия „лекуване и 
запечатване“. Всичко това бла-
годарение на технологичния 
напредък в средствата за ран-
на диагностика на кариесната 
лезия - основно базирани на 
оптичните феномени транси-
люминация и флуоресценция. 
Създадени са и съвременни 
методи за минимално инвазив-
но кариесно лечение основно 
в три основни групи – неопе-
ративни, микро-инвазивни и 
минимално-инвазивни. Основ-
но се набляга на метода на 
кариесната  инфилтрация със 
светлинно полимеризиращи 
пластмаси като своеобразен 
мост между чистата профилак-
тика и оперативното зъболече-
ние. Лекторът сподели резулта-
ти от собствени изследвания и 
клинични случаи от практиката 
си. Разгледани бяха и различни 
терапевтични средства със съ-

ответните препоръки в какви 
клинични ситуации да бъдат 
използвани.

Последен, но пък едва до-
чакан от колегите в залата със 
своята завладяваща лекция, се 
изяви д-р Росен Венелинов. Тя 
беше своеобразен мост с прак-
тическия курс, проведен от 
него предишния ден, и доразви 
и показа умения и смели реше-
ния, давайки отговор на диле-
мата: композит или порцелан 
да бъде изборът при единични 
или множество възстановя-
вания или цялостна рехаби-
литация. Една отново богато 
онагледена с документирани 
авторски случаи лекция от еже-
дневната клиничната работа на 
лектора. Бяха дадени насоки 
по отношение вземането на 
решение след разговора и об-
съждане на плана на лечение 
с пациента, изборът на матери-
ал, подготовката и изпълнение-
то на плана, когато има точни 
критерии и колаборация с ла-
бораторията. 

С това бе изчерпана програ-
мата на тазгодишното издание 
на 13-тия традиционен  семи-
нар, организиран от УС на РК 
на БЗС Пловдив, и всички си 
пожелахме да се видим отново 
догодина в последния уикенд 
на септември. 

До нови и ползотворни сре-
щи!

Д-р Трифон Антонов  

Д-р В. Станков говори за синергията между пародонтологията и имплантологията

Работен момент на форума

Д-р Росен Венелинов и учасниците в курса

Д-р Бозалиева води курс на тема: "Терапевтични лазери Лечебни протоколи. Какво ново?"
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Банско е град с дух и атмосфе-
ра. По улиците на града, върху 
старите къщи могат да се ви-
дят много надписи, свидетел-

ства за времето. В града има нещо, 
което не можете да видите на никое 
друго място в страната. Банската въз-
рожденска къща, наричана още Бан-
ска укрепена къща е запазена марка 
в архитектурата. Укрепената банска 
къща е и непревземаема крепост. 
Архитектурният стил на всички къщи, 
строени в градчето в края на XVIII и 
началото на XIX век, се отличава със 
специфични особености, които не се 
откриват никъде другаде в страната. 
За разлика от възрожденските къщи в 
Пловдив, където архитектурата е по-
скоро представителна, или Родопски-
те къщи, които са монументални и без 
никаква украса, Банската укрепена 
къща е тип крепост, но с доста бога-
та украса. Там сред китните градини 
обаче са скрити и тайните комшулу-
ци във високите огради, през които 
хората са можели да общуват, а и да 
търсят спасение при необходимост.

Търся аналогия с укрепналия и 

вече станал традиционен Х юбилеен 
форум по дентална медицина, орга-
низиран от РК на БЗС-Благоевград с 
подкрепата на УС на БЗС. 

Организаторите на форума от РК 
на БЗС-Благоевград, водени от неу-
морния и пълен с енергия д-р Георги 
Сойтариев и председателя на РК на 
БЗС, д-р А. Драгостинова, показаха 
стройна организация и прецизен под-
бор на лекциите.

Трябва да отбележим, че форумът 
нямаше прекъсване дори в най-теж-
ките пандемични времена.

Новост в провеждането тази годи-
на бе дискусионният панел на тема: 
„Информирано съгласие в денталната 
медицина/нормативна база, видове 
информирано съгласие, валидност, 
информирано съгласие при общи и 
при специфични високорискови ден-
тални процедури/„. Основен лектор 
по темата бе проф. Павел Станими-
ров, а модератор бе д-р Валентин 
Павлов. 

Организационната култура в 
медицинските дейности, реализа-
цията на медицинския риск, когато 
по обективни причини резултатът 
е неблагоприятен, доверието на 
пациента са сред вечните въпро-
си за практикуващите медицина и 
дентална медицина. „Човек е съз-
даден, за да греши“, казва Сенека. 
При 100% изпълнение на показате-
лите за добра практика и следване 
на протоколите има риск. Как, оба-
че системата да разкрива грешките 
и да подкрепя качествените лекари 
по дентална медицина, без това да 

влияе на доверието между паци-
ент и лекуващ. Как пациентът да 
получава достъпна информация, 
като подписаното информирано съ-
гласие да предпазва от евентуални 
юридически рискове и искове. Дис-
кусията е отворена.

Световната здравна организация 
отбелязва всяка година, през месец 
септември денят на пациентската 
безопасност, като тази година денят 
бе посветен на лекарствената безо-
пасност. Световната общност разпре-
деля отговорността по равно между 
участващите в системата на здраве-
опазване.

Пациентите могат легитимно да 
приемат лечението, ако са информи-
рани адекватно и изчерпателно.

Проф. Станимиров разгледа някои 
основни юридически термини и зако-
нова база, свързани с темата.

ДОГОВОРНА 
ОТГОВОРНОСТ

За неизпълнение или лошо изпъл-
нение на задълженията, чрез които 
се дефинира понятието „медицинска 
услуга”, лекарите и медицинският 
персонал, подпомагащ дейността им, 
носят гражданска договорна отговор-
ност, регламентирана в чл.79 и чл.82 
от Закона за задълженията и дого-
ворите (ЗЗД). Най-общо, това е иму-
ществена отговорност, покриваща 
материалните вреди, претърпени от 
пациента, в резултат от некачествено 
медицинско обслужване. 

ДЕЛИКТНА  
ОТГОВОРНОСТ

Когато поведението на медик спря-
мо пациент е несъвместимо с норма-
тивните му задължения и с добрите 
практики за полагане на медицински 
грижи, и то причини вреда на пациен-
та, последният има право на обезще-

тение за непозволено увреждане. То 
е регламентирано в чл.45 - чл.49 от 
Закона за задълженията и договорите 
(ЗЗД). За разлика от

договорната отговорност, отговор-
ността за непозволено увреждане, 
наричана още „деликтна”, обхваща 
всички имуществени и неимуществе-
ни вреди, причинени на пациента и 
произтичащи пряко от неправомерни 
действия на лекаря. От съществено 
значение за разграничаване на дели-
катната от договорната отговорност е 
т.нар. „информирано съгласие на па-
циента”, регламентирано в чл.88 ал.1 
от Закона за здравето, според който: 
За получаване на информирано съ-
гласие лекуващият лекар, или лека-
ря по дентална медицина уведомява 
пациента, съответно неговия родител, 
настойник или попечител, както и ли-
цата по чл. 162, ал. 3, относно:

1. диагнозата и характера на за-
боляването; 2. описание на целите и 
естеството на лечението, разумните 
алтернативи, очакваните резултати и 
прогнозата; 3. потенциалните риско-
ве, свързани с предлаганите диагнос-
тично-лечебни методи, включително 
страничните ефекти и нежеланите 
лекарствени реакции, болка и други 
неудобства 4. вероятността за благо-
приятно повлияване, риска за здра-
вето при прилагане на други методи 
на лечение или при отказ от лечение. 

Когато действията на лекаря са в 
рамките на даденото информирано 
съгласие, но дадената диагноза се 
окаже неточна или избраната терапия 
неадекватна, отговорността е дого-
ворна.

Когато информирано съгласие 
липсва и действията на лекаря причи-
нят вреда на пациента, отговорността 
е деликатна. 

Административно-наказателната 
отговорност е регламентирана в За-
кона за здравето.

ИНФОРМИРАНО 
СЪГЛАСИЕ ПО РЕДА 

НА ЗАКОНА 
ЗА ЗДРАВЕТО

В Закона за здравето изрично е 
посочено, че медицински дейности се 
осъществяват след изразено инфор-
мирано съгласие от пациента.

Медицинската информация се пре-
доставя на пациента, съответно на 
неговия родител, настойник или по-
печител своевременно и в подходящ 
обем и форма, даващи възможност за 
свобода на избора на лечение.

При хирургични интервенции, 
обща анестезия, инвазивни и други 
диагностичнии терапевтични мето-
ди, които водят до повишен риск за 
живота и здравето на пациента или 
до временна промяна в съзнанието 
му, информацията и информираното 
съгласие се предоставят в писмена 
форма. 

Големият въпрос за свръхрегула-
цията в регулирана професия, като 
тази на лекаря по дентална медици-
на продължава да стои на дневен 
ред. Как да се намери баланс, без 
да се усложнява нелеката работа на 
лекаря по дентална медицина и да 
се уважат правата на пациента?

На сайта на БЗС е качена бланка за 
информирано съгласие, изработена 
съвместно с ИАМО и одобрена от нея. 

Официалното откриване на фору-
ма се състоя веднага след дискуси-
онния панел в залата на „Гранд хотел 
Банско“.

Д-р Ал. Драгостинова, председа-
тел на УС на РК на БЗС-Благоевград, 
поздрави многобройните присъства-
щи на това наистина вълнуващо мяс-
то. Тя направи и кратка ретроспекция 
на изминатия път на форума през по-
следните години, за да се стигне до 
Десетото юбилейно издание на фору-
ма. През 2018 г. бяха подкрепени бла-
готворително SOS детските селища, 

Десети юбилеен НФДМ-Банско

Има необходимост от 
повече такива форуми

Откриването на форума с организаторите от РК на БЗС-Благоевград, начело с д-р Драгостинова

Залата с участниците

Проф. Станимиров и д-р В. Павлов
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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.   

София
19.11.22

Germen 
   Versteeg

Germen 
Versteeg

Rune 
   Fisker

Rune 
Fisker

Stefano
    Negrini 

Stefano
Negrini 

Menno
Pot

Menno
      Pot

Сканирай кода за повече информация 
и билети или се обади на:

ФОРУМ, ПОСВЕТЕН НА 
ДИГИТАЛНАТА СТОМАТОЛОГИЯ

през 2019 г. бе първото между-
народно участие, през 2020 г. 
форумът се проведе при стро-
ги противоепидемични мерки, 
през 2021 г. участниците бяха 
посрещнати с проверка на 
здравен сертификат вместо с 
хляб и сол. 

Бяха прочетени приветствия 
от името на проф. Божидар 
Йорданов, декан на ФДМ-Со-
фия и д-р Николай Шарков, 
председател на УС на БЗС, кои-
то поздравиха колегите си и 
пожелаха успех на форума.

На официалното откриване 
присъстваха и председатели 
на районни колегии от Перник, 
Варна, Шумен, Сливен, Пазар-
джик и Ямбол.

За истинския старт на фору-
ма на сцената бяха поканени 
всички „замесени“ в провеж-

дането на НФДМ-Банско от РК 
на БЗС-Благоевград, водени 
от д-р Георги Сойтариев, зам.-
председател на БЗС и предсе-
дател на КРД.

Лекционната част на съби-
тието продължи с темата „Цер-
викална и вътрешна коренова 
резорбция и възможностите на 
съвременните методи на лече-
ние“ с лектор доц. А. Гусийска, 
дм от ФДМ-София.

Д-р Иван Райчев продължи 
от миналогодишното издание 
на форума темата за „Адитивна 
рехабилитация на зъбното из-
триване. Директни и индирект-
ни техники”.

„Цялостна протетична ре-
хабилитация на съзъбието“ 
бе лекцията на проф. Методи 
Абаджиев, ФДМ-Варна, който 
показа трудни за лечение слу-

чаи с отличен естетичен резул-
тат.

С препълнена до краен пре-
дел зала и правостоящи в на-
чалото започна своята лекция 
проф. П. Станимиров, ФДМ-
София „Спешни състояния в 
денталната медицина“.

Лекторът подчерта статис-
тиката, според която при ле-
карите по дентална медицина 
се наблюдава едно спешно 
състояние на две години. Той 
сподели и собствения си опит 
със спешни състояния, като не 
скри и фактора - индукция на 
младостта на специалиста вър-
ху пациента.

Лекарите по дентална меди-
цина (лдм) никога не бива да 
прилагат медикаменти, които 
не познават. Всеки от лдм оба-
че, трябва да има План за упра-

вление на спешните състояния.
Той се спря детайлно на во-

денето на анамнеза и какво да 
правим с пациенти с придружа-
ващи заболявания.

Професор Станимиров се 
разгледа въпроса за загубата 
на съзнание на пациент по вре-
ме на дентално лечение.

Синкопът е краткотрайна 
загуба за съзнание, която на-
стъпва внезапно, но отминава 
бързо. Има продължителност 
не повече от 20 секунди и е 
резултат от преходна общомо-
зъчна хиоперфузия (намалено 
оросяване на мозъка). Възста-
новяването на пациента обик-
новено е бързо и спонтанно.

Синкопът има своите про-
дроми (предвестници), които се 
изразяват в замайване, виене 
на свят, изпотяване, отпадна-
лост. Рядко пациентите имат 
ретроградна амнезия и обикно-
вено могат да обяснят какво се 
е случило. При по-възрастните 
такива може и да отсъства спо-

мен за това.
Причините за настъпване 

на синкопа са многобройни и 
обвързани със заболявания от 
различни системи. 

Рефлекторния синкоп ( не-
вромедииран) е резултат от 
превалиране на вегетативната 
нервна система. Може да бъде 
вазовагален, ситуационен и др. 
Вазовагалният е сред най-често 
срещаните. Понякога елемен-
тарни занимания, като кашли-
ца, кихане, след дефекация или 
микция (уриниране) могат да 
провокират този вид синкоп.

При сърдечен арест пациен-
тът не диша спонтанно. Той е в 
безсъзнание, липсва дишане, 
както и няма признаци за кръ-
вообращение.

При паник атака (хистерия) 
може да се приложи елемен-
тарно дишане в длани, което 
цели повишаване нивата на 
въглероден диоксид. При необ-
ходимост може да се изиска из-
писване на ксанакс със зелена 

рецепта от личния лекар.
Изключително точни бяха 

указанията как да общуваме 
с тел. 112 при необходимост от 
спешна помощ, така, че да бъ-
дем максимално информативно 
полезни и да се защитим в юри-
дически аспект. 

Той разгледа и случаи на па-
циент с епилептичен припадък, 
както и различни спешни състо-
яния причинени от диабет и др. 
заболявания.

Гледайте, слушайте чувст-
вайте, призова проф. Станими-
ров аудиторията.

Юбилейният форум завърши 
с гала вечеря за участниците, 
като имаше и томбола с големи 
награди, предоставени от фир-
мите изложители в медико-ден-
талното изложение.

Крепост на традицията и 
представяне на новостите за 
практиката. Това може да се 
обобщи за проведения НФДМ-
Банско.

ДМ
Залата с участниците

Д-р Иван Райчев
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Къде са тънките и понякога невидими разлики между грешката и неуспеха при лечението 

Лекарската грешка и правила за добра 
медицинска и клинична практика

КОНФЕРЕНЦИЯ

Столичната колегия на БЛС и 
УС на БЛС организираха на 14 
и 15 октомври 2022 г. в Сан-
дански конференция с учас-

тието на лекари, лекари по дентална 
медицина, директори на болници, съ-
дии, адвокати, представители на ИА 
„Медицински надзор“ и журналисти 
на тема „Лекарска грешка и правила 
за добра медицинска практика“. 

От страна на БЗС участваха д-р Бо-
рислав Миланов, главен секретар на 
УС на БЗС, доц. Мусорлиева, предсе-
дател на Комисията по етика на БЗС 
и д-р Валентин Павлов, зам.-предсе-
дател на БЗС.

Необходима ли е промяна в  Зако-
на за съсловните организации, с коя-
то да се разширят правомощията на 
Българския лекарски съюз и Българ-
ски зъболекарски съюз като коректор 
и проверяващ орган върху медицин-
ското съсловие?

Сега, когато пандемията от Ковид 
-19 утихна, както и аплодисментите за 
лекарите и зъболекарите, които рабо-
тиха самоотвержено за нейното прео-
доляване, има още по-голяма нужда 
от изясняване на понятието „лекар-
ска грешка“ и кой е виновен в една 
неблагоприятна ситуация.

Вицепрезидентът Илияна Йото-
ва, председателят на УС на БЛС д-р 
Иван Маджаров и министърът на 
здравеопазването д-р Асен Меджи-
диев участваха в официалното откри-
ване на форума, на който присъстваха 
над 300 представители на медицин-
ската и денталната професия.

Дискусията “Лекарската грешка и 
правила за добра медицинска и кли-
нична практика” е важна за обще-
ството ни и отваря голямата тема за 
доверието между лекари и пациенти, 
подчерта г-жа Йотова. 

Медиците реално знаят много 
повече за природата на лекарските 
грешки, за причините, за тънките и 
понякога невидими разлики  между 
грешката и  неуспеха при лечение-
то на конкретен случай.

В България статистика не се води, 
но случаите никак не са малко. Това 
е проблем, на който започва да об-
ръща сериозно внимание и Европей-
ският съюз. Модерните държави сис-
тематизират и анализират причините 
за лекарските грешки и как да бъ-
дат избегнати. Създават и законова 
уредба. В ЕС съществува система за 
европейско отчитане на медицин-
ските грешки от 2001 г., която се 
прилага и в българското законода-
телство.

В обществото е прието да се гово-
ри за лекарската грешка от гледна 
точка на пациента, но забравяме да 
говорим за това как лекарят, екипът, 
лечебното заведение преживяват 
това събитие и как то се отразява 
на професионалното и емоционално 
състояние на медицинския екип.

КОГАТО ЛЕЧЕНИЕТО 
Е НЕУСПЕШНО - ТРИЪГЪЛНИК 

НА КАРПМАН

В драматичния триъгълник на Кар-
пман имаме условно разделение на 
Спасители, Жертви, Агресори - роли, 
които се заемат в един емоционален 
конфликт, неизбежно настъпил в та-
кава ситуация. Коя е ролята на лека-
рите и могат ли да я променят?

Непрекъснатото въвеждане на 
нови нормативни текстове, админи-
стративни, икономически и финан-
сови правила смениха чувствително 
алхимията и усещането за лечението 
през последните 50 години. Често 
пъти се говори повече за реформи, 
отколкото те се случват. Авторитетът 
на медицинското съсловия трябва да 
бъде съхранен и да не бъде поставян 
в политически зависимости.

МЕДИЦИНСКИ 
ПУСТИНИ В СЪВРЕМЕННОТО 

ОБЩЕСТВО

Неслучайно се говори за “меди-
цински пустини”, в които има остър 
недостиг на лични лекари, зъболека-
ри и фармацевти на труднодостъпни 
райони, в които няма специалисти и 
аптеки. 

В новоизбрания парламент пред-
ставители на лекарското съсловие са 
едва 7 души, а лекари по дентална 
медицина липсват. Как тогава да се 
излезе от този порочен кръг на кон-
центрация на медицинска грижа и на-
личие на „медицински пустини“.

Понякога псевдоексперти взимат 
важни решения в областта на меди-
цината, повлияни от мощни лобисти. 

КАКВО ИСКАТ ОТ БЛС ЗА 
РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА ЛЕКАРСКИТЕ 
ГРЕШКИ И ДОБРАТА ПРАКТИКА

БЛС поиска разширени контролни 
права, като министър Меджидиев на-
стоява бланките за информирано съ-
гласие да не са шаблонни, а детайлни. 

Д-р Маджаров, председател на 
БЛС, поиска ясно написани  правила 
за добра медицинска практика.

Проф. Мутафчийски предлага да се 
формира отделен бюджет за покрива-
не на неблагополучията при лечение.

КАКВО Е 
НАПРАВЕНО ОТ БЗС

БЗС първи създаде регистър на ре-
довните си членове. Приети са Пра-
вила за добра медицинска практика 
на лекарите по дентална медицина 
в Република България които са одо-
брени от МЗ и публикувани в Държа-
вен вестник (бр. 41 от 08.05.2020 г. 
на „Държавен вестник“)

Съвместно с ИАМН е направена 
бланка за информирано съгласие, 
която е качена на интернет страни-
цата на БЗС. Лечението в дентална-
та практика често е комплексно. Ето 
защо въпросът за отделни инфор-
мирани съгласия поражда различни 
мнения. 

ДЕФИНИРАНЕ 
НА ПОНЯТИЕТО  

“ЛЕКАРСКАТА ГРЕШКА”

229 неуспешни опита в света са 
направени за дефиниране на “лекар-
ската грешка” според експерта в Из-

пълнителната агенция “Медицински 
надзор” проф. Зорница Петрова.

И специалистите дори нямат кон-
сенсус как точно да наричат тези 
грешки - нежелано събитие, ком-
пликация, ятрогения, медицинска 
небрежност, непредпазливост или 
лоша медицинска практика.

525 са заведените дела у нас 
от пациенти срещу лекари от 2007 
до 2022 г. През тези 15 години 56% 
са отхвърлени, а 44% са уважени. 
Статистиката представи адвокатът 
по медицинско право Мария Шар-
кова. Според нея цената на  “ле-
карската  грешка” средно  струва 
75 500  лв., а едно дело  се води 
над три години и половина.

Необходимо е лекарят да подхож-
да открито, но внимателно, а паци-
ентът да е по-информиран, за да се 
избегнат грешки. Това е решението 
според близо 300 лекари, сред кои-
то министърът на здравеопазването 
д-р Асен Меджидиев, директори на 
големи болници, прокурори, адво-
кати, съдии и журналисти, дошли на 
конференцията.

Лекарите решиха, че трябва да 
има ясен протокол, който да се полз-
ва от прокуратурата и “Медицински 
надзор”, по който да се разглеждат 

случаите на лекарска грешка.
Продължаващото обучение – да 

стане задължително с промяна в 
Закона за съсловните организации

България е единствената страна 
в Европейския съюз, в която не е 
задължително лекарите и лекарите 
по дентална медицина да поддър-
жат своите знания.

Само 30% от лекарите участват в 
продължаващо обучение, съобщи 
председателят на БЛС.

БЛС настоява то да залегне като 
задължително с промяна в Закона за 
съсловните организации 

Неколкократно се опитваме и 
искаме да бъде променен законът 
в това отношение. Д-р Маджаров 
разказа, че с колеги от управител-
ния съвет на БЛС е имал среща с 
кандидат-депутати, пред които е пов-
дигнал въпроса за продължаващото 
обучение и то да залегне, като за-
дължително в Закона за съсловните 
организации. Както на други места в 
медицината, обаче и тук има много 
разнородни и лобистки интереси.

Ако не се вземат спешни мерки, 
продължаващото  обучение да стане 
задължително, каквито и правила да 
бъдат обнародвани, повечето лекари 
ще се запознаят с тях в съда, когато 

бъдат подведени под отговорност за 
„лекарска грешка», заключи д-р Ма-
джаров.

Не е разписана втората част пра-
вила за добра медицинска практика 
и това е причината за феномена в 
България „лекарска грешка“, с който 
се бележат всички неблагополучни 
резултатите в медицината.

ШЕСТ СА 
ИЗТОЧНИЦИТЕ НА 
МЕДИЦИНСКИТЕ 

ГРЕШКИ

Според данните на дискусията за 
лекарската грешка шест са източни-
ците на медицинските грешки - чо-
вешкият фактор, нивото на знание, 
проблемите в системата, небрежност-
та, комбинирани причини и недобро-
съвестността, което е наказателно.

Не може да продължава така – ле-
кари, които не надграждат своето 
образование, не поддържат своята 
квалификация, не могат да лекуват 
български граждани, защото дори и 
да напишем правила, те ще ги научат 
за първи път в съда, заяви д-р Маджа-
ров.

БАЛКАНСКА
 МЕДИЦИНСКА ЛИГА

България, Сърбия, Гърция и Тур-
ция основават Балканска медицинска 
лига. Това обяви министърът на здра-
веопазването д-р Асен Меджидиев по 
време на конференцията в Сандански.

Лигата ще бъде основана през ме-
сец март 2023 г., като ще бъдат по-
канени и други държави от региона, 
които да се включат в нея. 

Чрез Балканската медицинска лига 
ще се надгради програмата за спе-
циализанти, създадена от Столичната 
лекарска колегия и работеща от годи-
ни. 

БЗС вече има подписани договори 
за сътрудничество с някои от Балкон-
ските държави.

Лекарската професия изначално 
се упражнява от добри хора, от хора с 
емпатия и е необходимо много работа 
за да върне вярата и доверието в ме-
дицинското съсловие. 

Как обаче да се избегнат клопките 
на свръхрегулацията и администра-
тивната тежест в една и без това силно 
регулирана професия, при ясната не-
обходимост от правила?                      ДМ



БРОЙ 10, ОКТОМВРИ 2022 9ДЕНТАЛЕН МАГАЗИН



БРОЙ 10, ОКТОМВРИ 202210 ДЕНТАЛЕН МАГАЗИН

ЕСТЕТИЧНИ ОБТУРАЦИИ  
С ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ 

КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ  
ТИП АДАПТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ

workshop
C ПОДКРЕПАТА НА

26.11.2022 г., София
Витоша парк хотел 
12:00 – 16:00 чaca

ВОДЕЩ: Проф. д-р РАДОСВЕТА ВАСИЛЕВА, Д-р

ТАКСА УЧАСТИЕ: 150 лв.
  ЗА СТУДЕНТИ: 75 лв.
       ДО 21.11.2022  г.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:  

ПО БАНКОВ ПЪТ 
Българска пощенска банка  
IBAN: BG59BPBI79401057697501 
BIC: BPBIBGSF 
за Радосвета Василева  

В ТЕОРЕТИЧНАТА ЧАСТ ще се дискутира как да се постигне ес-
тетичен ефект при различни по сложност кавитети във фронта. 
На фона на различни клинични случаи ще се демонстрират разно-
образните стъпки за изработване и създаване на максимално ес-
тествени обтурации, а именно определяне на цвета с помощта на 
5-те му величини, идентифициране на различни цветове на емайла 
и дентина. Ще се дискутират различни послойни методи - монохро-
матична, полихроматична техника. Важни параметри са и избор на 
адхезивни системи, селекция на материали, които също ще бъдат 
коментирани. Целта е постигане на обтурация, напълно адаптира-
на спрямо останалите зъби.

В ПРАКТИЧЕСКАТА ЧАСТ ще се работи с техника на силико-
новия ключ и техниката на свободен моделаж. Специално внимание 
е обърнато на определянето на цвета с помощта на различните 
характеристики на цвета; послойни техники – с 2 нюанса и полихро-
матични. Участниците в курса имат осигурени модели и работят 
върху зъби с 4-ти клас дефекти в естествен и уголемен размер с 
композита Harmonize, като се създава форма, инцизално halo, осъ-
ществява се наслояване. Ще се използват следните Kerr материа-
ли: Harmonize КМ, адхезив OptiBond Universal, OptiShade, Vertise Flow, 
Opti1Step, OptiDiscs, Occlubrush/OptiShine. Ще бъде демонстрирано 
и обтуриране на кавитети за дъвкателни зъби. По желание учас-
тниците могат да си осигурят сами екстрахирани зъби, които да 
обтурират. 

Участниците ще получат сертификат за участието  
и мостри от фирма Kerr.

СРОК НА ЗАПИСВАНЕ: 21.11.2022 г. 

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ: 0888 618189 
e-mail: radosveta.rv@gmail.com 
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Специалист по обща дентална 
медицина и оперативно 
зъболечение и ендодонтия, 
сертифициран лектор на БЗС 
от 2006 г., преподавател 
във ФДМ, София и Варна и 
ръководител на Катедрата 
по Консервативно 
зъболечение, София, клиничен 
консултант на фирмите Kerr, 
Hawe, Pentron и Kulzer.  
Участник в 3 интернационални 
(Германска работна група към 
ISO-Normcomission) проекта 
и участник и ръководител в 
над дванадесет национални 
проекта.

ГРУПА: до 10-12 
участници  

Workshop се провежда  

при минимум 6 души
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PERFORMANCE
AND RELIABILITY

ENJOY THE DIFFERENCE

1:1 син, 40 000 об./мин., 
единичен шпрей, за борери
Ø 2.35 мм, автоклавируем, 
пуш бутон

Допълнителна отстъпка от 6% 
за комплект от два инструмента

Допълнителна отстъпка от 10% 
за комплект от три инструмента

Наконечник за м. мотор
Goldspeed Evo M5-L
1:5 червен, 200 000 об./мин.,
за борери Ø 1.6 мм, със 
светлина, пуш бутон, 
4-рен-спрей, автоклавируем

Турбинен наконечник 
Kit Silent Power EVO 4 L-K 
22W, със светлина за бърз 
куплунг към шлаух Midwest, 
керамични лагери, пуш 
бутон, 350.000 об./мин., 
4-рен-спрей, а4-рен-спрей, автоклавируема

EVO R20-L
(20:1)
Surgical

EVO E4
(4:1)
Endodontic

EVO E16
(16:1)
Endodontic

EVO S1
(1:1)
Conservative

EVO D1
(1:1)
Conservative

EVO D1-L
(1:1)
ConservativeПР

ОМ
О

Наконечник за м. мотор
Goldspeed Evo M5-L
1:5 червен, 200 000 об./мин.,
за борери Ø 1.6 мм, със 
светлина, пуш бутон, 
4-рен-спрей, автоклавируем

Турбинен наконечник 
Kit Silent Power EVO 4 L-K 
22W, със светлина за бърз 
куплунг към шлаух Midwest, 
керамични лагери, пуш 
бутон, 350.000 об./мин., 
4-рен-спрей, а

EVO E4
(4:1)
Endodontic
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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 9363 ДУШИ!

ПРОДАВА

Продава се зъболекарски ка-
бинет в Галакси център,в кв Гео 
Милев,София.62 кв.м. чиста 
площ -чакалня, кабинет, тоале-
-тна за персонала и отделно за 
пациентите,стерилизационна. Комуни-
кативно място. Етаж 1 офисен,над мага-
зини. Директно от собственика. Всички 
разрешителни и проекти. За повече 
информация пишете на alsipodental@
gmail.com

Продавам чисто нова китайска сто-
матологична машина ( стол + юнит + 
стол за стоматолога + периферия ). Ма-
шината изобщо не е влизала в употре-
ба. Гр. Ловеч. Цена 6800 лв. Възможен 
коментар. За подробности и снимки 
тел: 0896642741

0884 324 498 от гр. София продава: 
Автоклав"Runyes" SEA12L, 1800VA,цена 
- 800 лв. Безмаслен въздушен компре-
сор 750VA, 35L, цена - 450 лв. Дестила-
тор за вода 750VA, цена - 120 лв. 

Продавам изгодно професионал-
на DSLR камера Canon, закупена от 
Canon- Англия. Перфектно качество на 
фото снимки в стоматологията и като 
хоби. Нова, неизползвана, в оригинал-
на опаковка заедно с леща. Продавам 
отделно и нова професионална свет-
кавица. За контакт- 0876 750812 (след 
20 ч)

Продавам работеща стоматологич-
на практика, включваща оборудване и 
кабинет 33, 32 кв. м., заедно с 22, 40 
кв .м. полусутерен под него, с отде-
лен вход, заедно с 22 от 191 кв м части 
дворно място Бургас,ул.,,Г. С. Раков-
ски" 5 Д-р С. Петрова, тел.0888465549

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 
информация: 0882/ 080 082

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

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

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

Продавам пълно оборудване за 
стоматологичен кабинет Тел. 0889 765 
295

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

Продавам стоматологичен юнит 
„Галбиати“ с компресор. Цена: 2 500 
лв. Гр. Пловдив, ул.“Константин Вели-
чков“ № 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. Мизи-
нова или брокерска фирма "Кондор" на 
тел. 0896 720 452 или 0897 777 032.

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

Продавам стоматологичен юнит 
Ritter , стол и компресор, може и по-
отделно. Цена по договаряне. Тел. 
0879134838

ДАВА ПОД НАЕМ:

Дава под наем смяна в дентален 
кабинет, в гр. Варна център, до Кате-
дралата. За контакт: 0896044266 д-р 
Симеонова

Давам под наем /продавам/ два 

зъболекарски кабинета в идеален цен-
тър на гр.Враца - напълно оборудвани, 
съвременна техника. тел. 0878 45 70 43

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

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

Давам кабинет под наем, работещ 
от 1992г. в апартамент на 1-ви етаж в 
едно с друг работещ кабинет. Гр. Плов-
див, ул.”Лазар Стоев” № 1. За 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 
санитарен възел, чакалня и самосто-
ятелен вход. Kабинетът е в ЖК „Тра-
кия“ и е работил като денонощен. 
Месечен наем 400 лв. Тел: 0895443171, 
0888217713

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

Отдавам кабинет под наем Варна, 
Васил Петлешков 11, смяна под наем. 
Луксозно обзаведен с рентген в нова 
кооперация тел 0876744070 Др. Васи-
лева

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

Дентален център 2 - София отдава 
смяна под наем в оборудван дентален 
кабинет на партерен етаж в сградата на 
ДКЦ 7. Общински преференции. Справ-
ки и инфо за огледи на тел. 02/8033953 
и 02/8033951- сутрин

ТЪРСИ

Дентален център в гр. Варна, ло-
кация - идеален център - търси лекар 
по дентална медицина. Обем на ра-
бота - цялостни лечения. За контакти 
- 0888916783

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

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

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

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

Търся лекари по дентална меди-
цина за работа в нов дентален център 
в гр. Козлодуй. Осигурявам ведомстве-
ни квартири на колегите. Може и по 
няколко дни с прекъсване минимум 3 
дни. Осигурен много добър пациенто-
поток. Стартова заплата 2500лв за пъ-
лен месец добавка висок процент, за 
извършена работа. За контакти д-р Й. 
Петков 0888 683243

Търся стоматолог за работа на про-
цент. Кабинетът се намира в гр. Плов-
див.Тел.0899776601

Търсим лекар по дентална меди-
цина за работа в кабинет в гр. Ихтиман, 
на целодневен график. тел 0878783807

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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КОЛЕДЕН БАЛ НА РК 
НА БЗС - ПЛОВДИВ

Уважаеми колеги, Коледният бал на РК на БЗС - Пловдив 
ще се състои на 22.12.2022г., четвъртък, от 19.30 часа, в зала 
"Бендида" на Гранд Хотел „Пловдив". В следващия брой на 
вестника очаквайте информация относно цената на куверта и 
срок за записване. За нас ще бъде удоволствие да споделим 
празничните мигове с колеги от цялата страна. Заповядайте!

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

ни на д-р Камен Болчев и д-р Мария Манова,  като им поже-
лава  здраве, много късмет, лично щастие, истински хора до 
тях , чудесни мигове  , много лични и професионални успехи, 
дълъг и щастлив живот.

УС на РК на БЗС-Благоевград

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

на д-р Мартин Иванов, като му  желае да бъде здрав, да има 
повече поводи за усмивки и още много години да се наслаж-
дава на малките, но значими неща от  живота! 

УС на РК на БЗС – гр.Враца

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС Кърджали честити кръглите годишнини 

на д-р Асен Михов, д-р Озай Расим, д-р Ахмед Мехмед и д-р 
Фейме Юмер,  като им пожелава много здраве, много къс-
мет, лично щастие, чудесни мигове и много лични и профе-
сионални успехи.                            УС на РК на БЗС- Кърджали

В Епископската базилика на Фи-
липопол жителите и гостите 
на града могат да разгледат 
изложбата „Средновековният 

храм – лечебница на душата и тялото“, 
един проект на Музея на медицината 
към Медицински университет – Пловдив 
в партньорство с Община Пловдив и Об-
щински институт „Старинен Пловдив“.

В уникалната изложба са показани 
икони на светци-лечители, средновеко-
вен стенопис с изображение на Гален, 
талисмани за здраве, средновековни 
медицински инструменти, лекарствени 
и ботанически рисунки на лечебни рас-
тения. 

„Тогава, за да се извърши една еле-
ментарна хирургична интервенция, па-
циентите са приемали обикновено отва-
ри от лечебни растения, които са имали 
свойства да потискат за кратко болката. 
Така е било възможно да се извърши 

лечебна интервенция.“, разказа дирек-
торът на Музея на медицината проф. д-р 
Георги Томов. 

Специален акцент е палеоантропо-
логичната сбирка с образци от средно-
вековния некропол към Епископската 
базилика на Филипопол, която разказва 
как е живял и от какво е боледувал чо-

векът през Средновековието.
При откриването, публиката се на-

слади на интерактивна компилация от 
изложба, образователни лекции, музи-
кални изпълнения и дегустация на сред-
новековна кухня. 

Лектори на събитието бяха доц. Еле-
на Кантарева-Дечева, която разказа 

интересни факти за подовите мозайки 
от Епископската базилика на Филипо-
пол, чиято реставрация тя ръководи от 
първия до последния ден, а проф. Томов 
представи любопитни и малко известни 
факти за средновековната медицина в 
града и региона. 

„Идеята за тази изложба винаги е 
била на дневен ред, но възможността 
да използваме Епископската базилика 
като място, за да реализираме тази из-
ложба, финализира идеята ни“, заяви 
ръководителят на катедра „Медицинска 
биология“ в МУ-Пловдив проф. д-р Вик-
тория Сарафян. 

Средновековна църковно-славянска 
и византийска музика звуча в изпъл-
нение на камерен мъжки хор в непов-
торимата атмосфера на Епископската 
базилика, а гостите опитаха уникални 
средновековни напитки и храни, сред 
които и еротични бонбони, приготвени 
и представени от културолога Петя Кру-
шева. 

Изложбата може да бъде разгледана 
до 9 октомври. 

Музея на медицината към МУ – Пловдив

Упойки от Средновековието 
и еротични бонбони 
показаха в Пловдив
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