
Интервю
Българската школа - традиции и 
съвременни тенденции
Новото ръководство на Факултет по Дентална медицина започ-
на своята дейност в необичайни условия, уникални по своята 
същност, непознати до сега в 80-годишната история на нашето 
висше училище. Само три седмици след отчетно-изборното съ-
брание дойде началото на пандемията...

стр. 2 Теория и практика
Възрастови промени 
в слюнката на пациентите
Структурата на населението в световен мащаб претърпява 
фундаментална промяна, като бързо нараства делът на въз-
растните хора. Остаряване на населението се наблюдава в 
някои от европейските страни още след края на Първата све-
товна война, но трайно се затвърждава...

стр. 7 Извън кабинета
Загадките 
на древна Ликия
След приключването на острата фаза на пандемията, надявам 
се, искаме да пътуваме по неутъпкани от нас маршрути. 
Обичаме гръцките острови и се насочваме към остров Родос, 
но за по-пряко минаваме през Западното Средиземноморие 
на Турция за една късна септемврийска почивка.

стр. 8
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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 при лекарите по 
дентална медицина за 01.02.2023 г. 

Важно за вас

Красивата усмивка  
на човека е неговото 

първо curriculum vitae

80 години висше образование по дентална медицина в България

Впечатляваща кръгла годишнина, която е повод за равносметка от постигнатото, 
реализирано от поколения преподаватели, лекари по дентална медицина и служители

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 конник“, 
организиран от РК на БЗС-Шумен, със съдействието на УС на 
БЗС ще се проведе на 10-11 февруари 2023 г. в гр. Шумен.

XII Научен конгрес на СРК 
“ФЕНИКС”, 17-19 Февруари 2023 г., 
София, Хотел Маринела 
На свое заседание на 27 Септември 2022 УС на СРК на БЗС 
потвърди своето предишно решение за организиране на XII Нау-
чен конгрес на СРК на БЗС, 17-19 Февруари 2023 г., София, Хотел 
Маринела. Конгреса ще бъде под мотото “Феникс”

Министерството на финансите 
публикува проектозакон за т.нар. 
удължителен закон за бюджета
Министерството на финансите публикува проектозакон за т.нар. 
удължителен закон за бюджета. С това финансовото ведомство 
предлага удължаване на разпоредби от бюджетите на Държав-
ното обществено осигуряване, Здравната каса и държавния 
бюджет до приемането на нови. В мотивите си министерството 
посочва, че за бюджетната рамка се изисква в средносрочна 
перспектива да бъдат отразени приоритетите и допусканията за 
развитие на политиките. Поради това служебното правителство 
е поставено пред невъзможност да се ангажира с внасянето в 
Народното събрание на проектобюджет за 2023 г. със средно-
срочна бюджетна прогноза за периода до 2025 г.

ВИПУСК - 2022 НА 
ФАКУЛТЕТА ПО  
ДЕНТАЛНА  
МЕДИЦИНА 
КЪМ МУ– ВАРНА
СТР. 4

С УСЕЩАНЕ 
ЗА ИСТИНСКИ 
ПРАЗНИК

СТР. 5

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

На 09.11.2022 г. от 13.30 ч. се проведе среща между членовете на 
КИПНРД от страна на БЗС и представители на НЗОК от друга.

1. Срещата започна с изказване на д-р Шарков, който обърна внима-
ние на управителя на НЗОК проф. д-р Салчев, че между договорните партньо-
ри трябва да съществуват коректни отношения и взаимно уважение, които в 
последните месеци не бяха на необходимото ниво, но не и от страна на БЗС.

2. Подписан бе Анекс към НРД 2020-2022 г. относно параграф 29 от 
същия. В Анекса дословно е записано: Параграф 29 от преходни и заклю-
чителни разпоредби към Договор NoРД-НС-01-3-5 от 10.05.2022 г., за из-
менение и допълнение на НРД за денталните дейности между НЗОК и БЗС 
за 2020-2022 г., в ал.4 думите „считано от 01.11.2022 г.” се заменят със 
„считано от 01.02.2023 г.”

От страна на БЗС Анекса бе подписан от участващите в срещата д-р Нико-
лай Шарков, д-р Георги Сойтариев, д-р Валентин Павлов, д-р Тодор Кукува-
нов, д-р Бисер Ботев, д-р Трифон Антонов и д-р Мартин Найденов.

3. Бяха направени предложения за промяна в текстовата част на НРД 
2023-2025 г. КИПНРД предостави на вниманието на представителите на НЗОК 
предложенията от страна на БЗС. Очакваме до 14.11.2022 г. предложенията от 
страна на НЗОК.

Беше определена дата за следваща среща на преговарящите страни, а 
именно 16.11.2022 г. от 13.30 ч. в сградата на ЦУ на НЗОК, ул.”Кричим”1

С уважение:
Д-р Николай Шарков, Председател на УС на БЗС 
Д-р Георги Сойтариев, Зам.-председател на УС на БЗС
Председател на КИПНРД на БЗС

В София тържествено бе чествано 80 го-
дини висше образование по дентална 
медицина в България.

 „Създаването на Отдел по зъболе-
карство към Медицински факултет през 1942г. 
бележи началото на цяло ново направление 
в медицинското обучение и преподаване. 
От тогава до сега – от Зъболекарски отдел, 
през Стоматологичен факултет, до Факултет 
по дентална медицина –  достойно спазва-
ме традициите и изграждаме една общност 
на споделени ценности, на идеи, на дръзки 
мечти. Бъдете горди от постигнатото! Вие, ле-

карите по дентална медицина успявате да ни 
лекувате, да се грижите за оралното ни здра-
ве и да връщате усмивките ни. Бъдете здрави, 
все така отворени за новостите в денталната 
медицина и търпеливи към нас, упоритите па-
циенти“, с тези думи ректорът на МУ-София, 
акад. Лъчезар Трайков поздрави присъства-
щите на тържеството. 

Официални гости на събитието бяха кметът 
на Столична община г-жа Йорданка Фандъ-
кова, зам.-министрите на здравеопазване-
то д-р Лидия Чорбанова и д-р Тома Томов, 
председателят на БЗС д-р Николай Шарков, 

ръководството на Медицински университет – 
София, деканите на факултетите в универси-
тета, бивши декани, ръководители на катедри 
и преподаватели във факултета, посланикът 
на Швейцария Н. Пр. Реймунд Фурер и по-
сланикът на България в Швейцария г-н Ради 
Найденов. Честването уважиха и деканът на 
Факултета по дентална медицина към Солун-
ския университет „Аристотел“проф. Атанасиос 
Пулопулос, заедно с Антонис Калифатидис от 
Гръцката дентална асоциация и деканът на 
ФДМ-към МУ-Пловдив доц. д-р Деян Нейчев.

На стр.2

Деканското ръководство на ФДМ-София, заедно с акад. Л. Трайков, ректор на МУ-София и акад. В. Митев по време на тържественото 
честване



БРОЙ 11, НОЕМВРИ 20222 СЪСЛОВНИ

От стр. 1
Г-жа Фандъкова, доктор хо-

норис кауза на МУ-София, също 
отправи своето поздравление 
към денталните медици: „Със 
своето място между изкуството, 
науката и занаятите, денталната 
медицина е изключителна част от 
здравеопазването и вие сте тези, 
които я развивате. Бъдете здрави, 
вдъхновени и вдъхновяващи мла-
дите хора. Честит празник!“

Исторически преглед направи 
в своята презентация деканът на 
Факултета по дентална медицина 
проф. Божидар Йорданов, като 
подчерта, че днес отбелязваме 
славна годишнина – впечатля-
ваща кръгла годишнина, която е 
повод за равносметка от постиг-
натото, реализирано от поколе-
ния преподаватели, лекари и слу-
жители. С едноминутно мълчание 
бе почетена паметта на всички 

зъболекари, преподаватели, учи-
тели, които вече не са сред нас, 
но са дали значим принос в раз-
витието на денталната медицина 
в България.

Оригинално приветствие, от 

името на УС на БЗС, поднесе д-р 
Николай Шарков, председател на 
УС на БЗС, член на изпълнително-
то бюро на Световната дентална 
федерация (FDI) и ковчежник на 
FDI.

„Нямате представа какво удо-
волствие за мен е днес да сме 
заедно, чествайки 80 години ви-
сше образование по дентална ме-
дицина в България. Съпреживял 
съм една трета от този период, 
бидейки преподавател от далеч-
ната 89-та година. За да не изле-
зе, че съм толкова стар искам да 
кажа, че тези 33 години минаха 
като миг, а енергията, с която на-
чевам всяка следваща е по-силна 
от всякога, тъй като докато човек 
преподава, той се учи, а докато се 
учи – млад е! 

Атомното число на живака 
в Менделеевата таблица е 80. 
Живакът, който бе в основата на 
обтурацията в нашата професия, 
благодарение, на който много 
хора до ден днешен се радват на 
своята усмивка, без да се налагат 
екстракции. 

В Шекспировата пиеса „Много 
шум за нищо“ Леонато възкли-
ква:

„Достатъчно! И аз съм плът и 
кръв,а даже най-добрите фило-
софи пищят до бога, щом зъбът 
боли ги, макар с божествен стил 
във своите книги страдания и 
чувства да отричат“.

Ето защо, колеги, нашата рабо-
та е богоугодна и човекоугодна. 
Първото, защото подпомагаме 
вярващите и философите, които 
се стремят да достигнат Бога в 
мислите и тезите си, а второто 
защото красивата усмивка на чо-
века е неговото първо curriculum 
vitae. 

Искам да си пожелаем със 
същия заряд и устрем да продъл-
жаваме да надграждаме нашето 

призвание, като не забравяме 
винаги науката, която е основата 
на практиката, която извършва-
те в последствие. Те са взаимно 
свързани и всяко делене води до 
загуби и за двете страни. Пътят 
към мъдростта е дълъг и каме-
нист, но съм сигурен, че начало-
то е стабилно поставено. Казвам 
началото, защото 80 години в 
исторически план са просто един 
миг, но такъв, който не трябва да 
пропускаме! 

Позволете ми от името на 
Управителния съвет на Българ-
ския зъболекарски съюз, от име-
то на 10000 лекари по дентална 
медицина и лично от мое име да 
ви пожелая здраве, дълъг и щаст-
лив професионален живот! 

След официалната част чест-
ваното продължи със серия от 

лекции от различните аспекти на 
денталната медицина. Бяха пред-
ставени теми като иновациите 
в ортодонтската практика (доц. 
Грета Йорданова), иновативна-
та морфология и как тя може да 
помогне на денталната медицина 
(проф. Валентин Джонов). Проф. 

Атанасиос Пулопулус представи 
лекция на тема: „Орални изяви на 
системни заболявания. Роля на 
лекаря по дентална медицина.“ 
Доц. Йонут Лучиян запозна учас-
тниците в честването с ролята на 
ММР в парадонталните и периим-
плантните патологични процеси.

Лекционната програма завър-
ши проф. Антон Скулеан с „Берн-
ската концепция за лечение на 
мекотъканни рецесии около ес-
тествени зъби и импланти“. 

Бе представена и постерна се-
сия с участието на преподаватели 
и студенти от ФДМ-София, които 
представиха свои клинични слу-
чаи.

Думите от приветствието от 
името на ИА “Медицински над-
зор“, проф. Росен Коларов: “Да 
даваш знания е като да строиш 

храм, в който има много човеч-
ност“, сякаш може да обобщят 
всичко. Хубаво е, че в неспокой-
ните времена, в които живеем 
има смяна на поколенията със 
запазвана на ценностите на лека-
рите по дентална медицина.

ДМ

Проф. Йорданов, как се управляват 
хора по време на последващи кризи? 
Първо Ковид-19, после война. Как по-
влия всичко това върху обучението по 
дентална медицина?

Новото ръководство на Факултет по 
Дентална медицина започна своята дей-
ност в необичайни условия, уникални 
по своята същност, непознати до сега в 
80-годишната история на нашето висше 
училище. Само три седмици след отчет-
но-изборното събрание дойде началото 
на пандемията, която промени изцяло 
нашата работа, личен живот, здраве и 
психика.

Направихме всичко по силите си, 
налагаше се да вземаме бързи, нестан-
дартни и понякога непопулярни реше-
ния, извънредни финансови разходи, 
въвеждане на нови форми на обучение. 
Въпреки трудностите, успяхме да се мо-
билизираме, да реформираме учебната 
дейност и да завършим успешно двете 
академични учебни години. Всичко това 
стана възможно с усилията на колегите 
преподаватели, служителите от админи-
страцията, учебен отдел, техническите 

служби, медицинските сестри, охраните-
лите, санитарите, които се трудиха неу-
морно и с ентусиазъм, в тежки условия, 
за да опазим здравето на всички и да 
дипломираме бъдещите лекари по ден-
тална медицина.

Силно съм впечатлен от отговорност-
та и самодисциплината, проявявани от 
нашите студенти във времето на кризата. 
Обучаваме студенти от над 60 страни в 
света, а желанието им да бъдат съпри-
частни и активни в обучението си заслу-

жава високо признание и уважение.
Винаги съм подчертавал, че дентал-

ната медицина е научно-приложна спе-
циалност, някои дори я определят като 
занаят. Практическите умения и навици 
не се придобиват лесно, особено в усло-
вия на дистанционното обучение, което 
продължи твърде дълго и оказа своето 
неблагоприятно въздействие върху прак-
тическата ни работа. Разделяхме студент-
ските групи на две части, оптимизирахме 
нормативите и използвахме възможност-
та за стимулиране на клинично мислене и 
вземане на клинични решения от страна 
на студентите с поставяне на клинични 
задачи за планиране на лечението на 
виртуални и реални пациенти. Всички 
клинични зали бяха оборудвани с нови 
типодонти (фантомни глави) с цел разши-
ряване на възможностите за практическо 
обучение на студентите по протетична 
дентална медицина, пародонтология, 
детска дентална медицина и консерва-
тивно зъболечение. Европейският опит в 
обучението по дентална медицина показ-
ва, че при добре организирана учебна 
програма редуцираният брой часове за 

практическа дейност не повлиява небла-
гоприятно мануалните способности на 
студентите – такива данни се публикуват 
редовно в изданията на Асоциацията за 
дентално образование в Европа – ADEE. 
Уверен съм, че нашите студенти от по-
следните три випуска са добре подготве-
ни практически и имат възможности да 
започнат самостоятелна клинична прак-
тика веднага след дипломирането.

Войната предизвика някои проблеми, 
свързани с възможността нашите студен-
ти от Украйна да се завърнат навреме за 
изпитните сесии или за началото на се-
местъра, но се справяме индивидуално 
с всеки един случай и в съответствие с 
Правилника на МУ – София. 

Кое е това, което смятате за най-
важно и определящо в обучението по 
дентална медицина (по принцип и по-
специално във ФДМ-София)? Дълъг 
път е извървян за 80 години.

В кратката историческа справка за 
началото на обучението по дентална 
медицина и основаването на факултета 
по дентална медицина в София, която 

Интервю

Българската школа - традиции и 
съвременни тенденции в обучението по 

дентална медицина

Проф. Божидар Йорданов, декан на ФДМ-София

Проф. Божидар Йорданов, декан на ФДМ-София

Красивата усмивка на човека  
е неговото първо curriculum vitae

80 години висше образование по дентална медицина в България

Бивши и настоящи преподаватели във ФДМ-София

Младата смяна

Кметът на София, Йорданка Фандъкова, д-р Н. Шарков и д-р Ка-
лифатидис
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Комисията по дентална практика 
и професионална защита (КД-
ППЗ) е първата работна комисия 
към БЗС. Тя е учредена съгласно 

чл.21 т.1 от Устава на БЗС. Задълженията 
й произтичат от чл. 22 ал. 1 от Устава на 
БЗС. Стабилно управление на дентална-
та практика, нормативната й регламен-
тация, професионалните и правни инте-
реси на ЛДМ, груповото застраховане на 
членовете на БЗС.

Имам късмета да работя втори ман-
дат в КДППЗ под ръководството на 
заместник-председателя на БЗС, д-р 
Валентин Павлов. Административният 
му опит като политик продължава да пе-
чели позитиви за съсловието.

Всички ЛДМ в РК на БЗС- Варна имат 
застраховка ,,Професионална отговор-
ност“, благодарение на придобивката 
за групово застраховане от трето лице, 
извоювана през 2019г. от д-р Павлов, 
съвместно с ръководството на БЗС. Нека 

не забравяме за работата на комисията 
за улесняването на работата с ПИС на 
НЗОК, НИСО, управлението на лични 
данни, смекчаване на административна-
та тежест при регистриране на промяна 
на ценоразписите пред РЗИ и още много 
други.

Едно от последните, най-мащабни 
и смислени действия на КДППЗ е на-
мерението да се ситуира комисия за 
изработване на информация за паци-
ента към информираното съгласие.                                                     
През май 2022г. АДМБ събраха 150 
ЛДМ, основно от София, в хотел „Мари-
нела“. Дадоха думата на проф. д-р Павел 
Станимиров, дм, Ръководител на Кате-
дра дентална, орална и лицево-челюст-
на хирургия, ФДМ, МУ- София, Началник 
на клиника Лицево-челюстна хирургия, 
УМБАЛ ,,Александровска“.

Темата на споделения лекционен ден 
беше ,,Управление на риска в дентална-
та медицина“. Клиничният и администра-

тивен опит на проф. д-р П. Станимиров 
поведе залата през темите: Силата на 
медицинската документация в дентал-
ната практика. Компетенциите на ЛДМ. 
Медицинска грешка и ,,принципът на 
адекватните очаквания“. Информирано 
съгласие. Добрата медицинска практи-
ка, стандарт на грижа. Небрежност, не-
внимание, нещастен случай. Процедури 
за намаляване на риска. Управление на 
очакванията на пациента.

Всеки от присъстващите си даваше 
равносметка за собствената практика, 
за пропуските или работещите успешни 
протоколи.      Много въпроси, много от-
говори и трасиране на пътя за по-добра  
документална защита. Лекторът отбе-
ляза, че информацията за всяка про-
цедура трябва да се изработи от БЗС. 
Обществото и пациентите трябва да се 
подготвят. Избягвайки забраните за ле-
карите и по пътя на изискването е сми-
сълът на работата ни, без да увреждаме. 

През месеците до септември темата за 
документите около информираното съ-
гласие се разискваше многократно. 

На 22. 10. 2022г. в Аулата на ИУ-Ва-
рна се събраха 239 колеги от Северо-
източна България. Прекрасният есенен 
ден в морската столица съпътстваше 
интересния лекционен ден с проф. д-р 
Станимиров. 

Спомоществователи бяха инициато-
рите – АДМБ и „Пиер Фабер“– с хубави 
подаръци. Тишината в залата по време 
на лекцията, дискусията в края, надеж-
дата да се заработи по-скоро върху 
информацията за риска от усложнения 
/чести, редки и много редки/ бяха дока-
зателство за интереса на всички колеги 
към темата. Организаторите получиха 
много благодарности от колегите. Цити-
рам д-р Дарина Христова:

,,Това е едно невероятно събитие с 
изключителна значимост, целящо да се 
изготвят унифицирани правила от БЗС, 

които да допълват информираното съ-
гласие и с това да дадат малко спокой-
ствие и сигурност на съсловието.

Благодаря на проф. д-р Станимиров, 
който с голяма прецизност и търпение, 
от позицията на опита си, разясни и най-
малките детайли, които биха били от 
значение при обстоятелства, касаещи 
професионалната ни защита. След лек-
цията, с много убеденост, още по-стара-
телно ще отбелязвам всички критични 
моменти и особености на съответния 
случай и предприетото лечение. Благо-
даря на организаторите и на неуморната 
и креативна д-р Читалова!“

Съгласете се, колеги, че е по-добре 
тази информация да е централизирано 
предоставена, вместо всеки от нас да я 
изработва индивидуално. Задачата е по-
ставена, ще намерим и решението! 

Д-р Н. Читалова  
член на КДППЗ Председател  

на УС на РК на БЗС- Варна

Професионална защита на  
лекарите по дентална медицина

РК на БЗС-Варна

представих на тържественото честване 
на празника на ФДМ – София 2 ноември, 
ясно подчертах, че за ръководители на 
първите три катедри в новосъздадения 
отдел по зъболечение в Медицински 
факултет на Софийския Университет са 
избрани трима немски възпитаници - до-
центите Славчо Давидов (дипломиран 
в Лайп¬циг), Георги Стилиянов (в Хале) 
и Димитър Свраков (във Фрайбург). По-
знавайки немската образователна сис-
тема, те са организирали обучението на 
българ¬ските зъболекари по неин модел. 

До днес е запазена традицията на-
шите програми за обучение по дентална 
медицина да са сходни с тези в Германия. 
Възможността нашите студенти още от 
трети курс на обучение да започнат прак-
тическа работа на реални пациенти, е 
огромно преимущество. След присъеди-
няването на България към Ев¬ропейския 
съюз през 2007 г., съгласно Европейска 
Директива 16 за регулираните профе-
сии, специал¬ността „Стоматология“ бе 
преименувана на „Дентална медицина“, 
„Стоматолог“ - на „Лекар по дентална 
медицина“, а Стоматологичните факул-
тети - на „Факултет по дентална меди-
цина“ към Медицинските Университети 
в София, Пловдив и Варна. Извършено 
е и сериозно реформиране на учебния 
план-програма - адаптиране на медицин-
ските дисциплини към нуж¬дите на обу-
чението по дентална медицина, увели-
чаване дела на денталните дисциплини. 
Шестгодишното обучение включва голям 
обем практическа работа, която създа-
ва незаменими в бъдещата реализация 
на студентите мануалност и клинично 
мислене. Тези промени направиха бъл-
гарските дипломи за завършено висше 
образо¬вание по дентална медицина 
признати, конверти¬руеми в страните от 
Европейския съюз.

Българската школа съчетава добрите 
традиции и съвременните тенденции в 
европейското обучение по дентална ме-
дицина. Възпитаниците на ФДМ – София 
завършват висшето си образование със 
солидни теоретични знания и завидни 
практически умения, с обективни въз-
можности за професионална реализация 
в Европа и света.

Още със създаването на професио-
нално-съсловната организация на зъ-
болекарите в България – Българския 
Зъболекарски Съюз /БЗС/ възниква 
идеята за висше училище. Преди това 
зъболекарите са се обучавали в чуж-
бина. Сега сякаш е обратното, много 
чужденци се обучават по дентална 
медицина в България. Какво определя 
избора им?

Да, наистина, от основаването на 
Първото Одонтологично Дружество 
през 1905 г., чийто наследник е Българ-
ски Зъболекар¬ски Съюз, усилията за 
разкрива¬не на зъболекарско училище 
в България продължават повече от 30 
години. Рождената дата на висшето обра-
зование по зъболекарство/стоматология/
дентална медицина в България е 24 юни 

1942 г., когато с Указ № 32 на Цар Борис 
III е утвър¬дено създаването на Отдел по 
зъболекарство в Медицински факултет 
на Софийския Университет „Св. Климент 
Охридски“.

Ние отбелязахме 80 годишнината на 
2 ноември 2022 г., определен по наше 
предложение за патронен празник на 
Факултета по Дентална медицина с ре-
шение на Академичния съвет на Меди-
цински университет – София. На тържест-
веното честване бяха поканени всички 
преподаватели и служители на Факултет 
по дентална медицина – София, студенти, 
предишни декани, професори, доценти, 
преподаватели, дали своя ценен принос 
за развитието и престижа на Факултета 
по дентална медицина през годините. 
Повече информация за събитието може 
да се намери на следния линк:

https:/ /www.fdm.mu-sofia.bg/bg/
novini/80-godini-visshe-obrazovanie-po-
dentalna-medicina-v-blgariya-0511/

До сега успешно са завършили висше-
то си образование по дентална медицина 
12925 студенти – 11576 български и 1349 
чуждестранни студенти, от които 356 на 
английски език. Към настоящия момент 
във ФДМ - София се обучават около 900 
студенти на български език и 600 студен-
ти на английски език от над 60 страни в 
Европа, Азия, Северна Америка, Африка, 
Австралия.

Кое привлича чуждестранните студен-
ти в нашето висше училище? На първо 
място е възможността още от третата 
година да извършват лечебна дейност с 
реални пациенти. Друга причина е зна-
чителният обем практическа работа, пре-
дклинична и клинична, с което се пости-
гат професионални умения и съвременно 
клинично мислене. Студентите набират 
много опит под ръководството на препо-
давателите и след дипломирането си са 
напълно подготвени лекари по дентална 
медицина, с възможности директно да 
започнат работа в родните си страни или 
в която и да било държава от Европей-
ския съюз. Начинът на кандидатстване 
в нашия университет също привлича сту-
дентите от чужбина – приемен изпит по 
химия, биология и английски език. Дали 
ще бъдеш приет да следваш в Германия 
например, изцяло зависи от оценките в 
гимназиалната диплома.

Как се развива професионалната и 
академичната автономия на ФДМ-Со-
фия във времето? 

Академичната автономия е привиле-
гия на Медицински университет – София. 
Факултетът по дентална медицина е част 
от МУ, който е автономно държавно ви-
сше училище със статут на юридическо 
лице. 

Можем да говорим за частична про-
фесионална автономия относно предме-
та на дейност на факултета - подготовка 
на кадри с висше образование по ден-
тална медицина, образователна степен 
„магистър”, подготовка на докторанти за 
придобиване на образователна и научна 
степен „доктор", следдипломно обуче-

ние на лекари по дентална медицина 
по основни специалности в областта на 
денталната медицина, научна дейност 
с фундаментален и приложен характер, 
консултативна и експертна дейност, меж-
дуинституционални договори за сътруд-
ничество със сходни висши училища в 
Европа и света, административна, соци-
ална, информационна и други дейности.

Изпълнението на всички тези дейнос-
ти се осъществява при спазване разпо-
редбите на действащите в страната за-
кони и подзаконови нормативни актове 
в областта на образованието, науката и 
здравеопазването, в сътрудничество с 
МОН, МЗ, БАН, НАОА, НАЦИД, държавни 
и общински органи, други висши учили-
ща, професионални, научни, обществени 
организации, съюзи и др.

Юридическото лице е МУ – София и 
всички договори с други университети и 
организации се утвърждават от Ректора и 
Академичния съвет на университета. Фи-
нансовата автономия също е приоритет 
на Медицински университет и неговото 
ръководство.

Какви са предизвикателствата на 

съвремието пред висшето образова-
ние по дентална медицина? Морал и 
етика отживели категории ли са в обу-
чението на бъдещи лекари по дентал-
на медицина?

Развитието на социалните взаимо-
отношения естествено променя и очак-
ванията спрямо денталната медицина. 
Преди няколко десетилетия премахване-
то на болката и възстановяването на дъ-
вкателната функция бяха основни цели 
на лекаря по дентална медицина. Днес 
наблюдаваме съществена промяна в 
потребностите на нашите пациенти. Стре-
межът е да се постигат дългогодишна 
функционална годност и съвършени ес-
тетически резултати за осигуряване на 
успешна социална реализация и високо 
качество на живот. Голямото предизви-
кателство пред всички нас, преподава-
телите във висшите училища по дентална 
медицина, е как да подготвяме най-до-
бре нашите студенти, специализанти и 
докторанти, за да се реализират успешно 
в практиката, в условията на променения 
пазар на дентално-медицински услуги.

Моралът и етиката в лекарската про-
фесия са съществени компоненти на 

основата, върху която се гради всяка 
успешна кариера. Не случайно нашите 
студенти се дипломират, след като са 
произнесли тържествено Хипократовата 
клетва. Нашата образователна филосо-
фия е да бъдем подбудители на ученето 
и професионалното усъвършенстване 
на нашите възпитаници, да насърчава-
ме  техния принос за оралното здраве на 
хората. Те са избрали тази хуманна про-
фесия, за да служат на обществото и да 
се борят за високо качество на живот и 
здраве на своите пациенти -  със състра-
дание, честност и почтеност. Съществено 
са променени изискванията на пациен-
тите – те са все по-добре информирани 
и знаят как да търсят правата си. На 
дневен ред се поставят нови морално-
етични дилеми – например проблема със 
свръхлечението. Всичко това определя 
необходимостта от осъвременяване на 
учебните програми, което е непрекъснат 
процес, а проблемите, свързани с меди-
цинската етика и морал, както и комуни-
кацията с пациентите, заемат все по-се-
риозно място в преподаването. 

Въпросите зададе: 
Емилия Караянева

  # СЪТРУДНИЧЕСТВО

Меморандум за сътрудничество  
с организацията на зъболекарите 

от гр. Измир, Р. Турция
С меморандум за сътрудни-

чество в областта на про-
дължаващото обучение на 

ЛДМ и договор за партньорство с 
организацията на зъболекарите от 
гр. Измир, Р. Турция се завърнаха 
председателя на РК на БЗС Плов-
див, д-р Трифон Антонов и доц. д-р 
Деян Нейчев - член на УС на коле-
гията и същевремернно Декан на 
ФДМ Пловдив и Зам. председател 
на БЗС, оглавяващ ККА. 

Двамата бяха поканени да при-
състват като официални гости на 
29-я Международен Научен Кон-
грес на Камарата на зъболекарите 
на гр. Измир (IZDO), състоял се от 
04-06.11.2022г. в Конгресен и изло-
жбен център "Тепекуле", Байракли 
лично от новоизбрания президент 
на Камарата - зъболекаря Дениз Ча-
гинда. 

На срещите по подписването на 
двустранните договори присъст-
ваха членоветe на управителното 
тяло на IZDO - зъболекарите Яман 
Яманджил-вицепрезидент, органи-
зационния секретар Сердар Деврим 
и председателя на дисциплинарната 

комисия Серхат Догру (аналог на на-
шата КПЕ). Гости на събитието бяха 
и членове от ръководствата на ака-
демичните среди проф. д-р Мурат 
Тюркюн - Зам. Декан на Егейския 
дентален факултет и проф. д-р Джан-
дан Ефеоглу - Декан на дентален фа-
култет "9-ти Септември".

 Обмениха се идеи, опит и въз-
можности за бъдещи съвместни про-
яви, както и гост-лектори от двата 

града да се канят по време на про-
веждащите се регионални и нацио-
нални научни събития. 

д-р Трифон Антонов 

(Бел. автора Пред имената на коле-
гите цитирани в текста липсва титлата 
"доктор" и това е абсолютно точно, 
защото в Турция само защитилите док-
торска дисертация имат право да се 
титуловат, т.е. те са само зъболекари). 
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На 22 октомври, в зала 1 
на Фестивален и конгре-
сен център – Варна, бяха 
връчени дипломите на 

лекарите по дентална медицина 
от Випуск 2022 на Факултета по 
дентална медицина към Медицин-
ски университет – Варна. Под зву-
ците на студентския химн в залата 
бе посрещнато академичното 
ръководство на университета, за-
едно с членовете на академичния 
състав.

Традиционно един от най-тър-
жествените моменти в церемо-
нията бе полагането на Хипо-
кратовата клетва. 81 дипломанти 
произнесоха клетвата, повтаряй-
ки словата след декана проф. д-р 
Стефан Пеев и получиха дипломи-
те си от ректора на университета 
проф. д-р Валентин Игнатов.

В академичното си слово проф. 

Игнатов се обърна към абсолвен-
тите с думите: „През тези 6 години 
вие се превърнахте в градивна 
частица от историята на Факул-
тета по дентална медицина, като 

оставихте своята следа. Благода-
ря ви, че ни гласувахте доверие 
и избрахте именно Медицински 
университет – Варна, за да полу-
чите знания и образование, на 

които да разчитате за професио-
нално израстване и кариера в жи-
вота си в бъдеще", отбеляза още 
ректорът.

Д-р Варвара–Велика Рогова 
получи наградата "Първенец на 
Випуск 2022 г.", както и парична 
награда от ректора на Медицин-
ски университет – Варна и от кме-
та на Община Варна Иван Порт-
них. Всички отличници на випуска 
получиха парична награда от рек-
тора на МУ-Варна проф. Игнатов.

Председателят на Студентски 
съвет г-н Божидар Касабов връ-
чи годишната награда за активна 
студентска дейност през години-
те на обучение и високи заслуги 
в изграждането и развитието на 
съвременния облик на Студентски 
съвет в МУ–Варна на Награди  за 
активна студентска дейност през 

годините на Теодора Дрекова, 
Емануил Тенчев и Неделя Стоя-
нова.

Гости на церемонията бяха 
обществени личности, препода-
ватели, родители и студенти. Бяха 
получени поздравителни адреси 
към дипломантите и академично-
то ръководство.

Тогите, качулките, шапките с 
пискюлите, които се носят от за-
вършващите висшите учебни за-
ведения и преподавателите, имат 
поне вековна история. Първите 
Европейски университети са били 
свързани с църквата. Затова сту-
дентите и преподавателите са но-
сели свещенически тоги с качулки 
при тържествени поводи.

Шапките претърпяват модифи-
кации и с течение на времето сти-
гат до отличаващата ги квадратна 
форма. Завършващите студенти 

носят шалове, които всъщност са 
видоизменените качулки на мо-
нашеските раса. Те символизират 
приобщаването им към лекарско-
то съсловие и медицинската общ-
ност. Шаловете на абсолвентите 
на Медицинския университет във 
Варна са със специфичен цвят. 
Варненското висше учебно заве-
дение е първото в страната, което 
въвежда церемонията по дипло-
миране на своите студенти с тоги 
и шапки с пискюли.

Музикален поздрав към мла-
дите лекари по дентална медици-
на поднесоха Самира Инга Абдел 
Наби, 3-ти курс, спец. Дентална 
медицина от гр. Люнебург, Гер-
мания, както и Емилия Керачина 
и Борислава Милкова, ученички 
от Национално училище по изку-
ствата „Добри Христов" – Варна.

ФДМ-Варна

Випуск - 2022 на Факултета по  
дентална медицина към МУ– Варна

  # РК НА БЗС-БУРГАС

Димитър Николов, кмет на гр. 
Бургас: Стартираме програма за про-
филактични стоматологични прегледи 
на всички първокласници в бургаски-
те училища. 

Подписахме 5-годишно споразу-
мение за това с д-р Васил Йовков 
- председател на Районната колегия 
на Българския зъболекарски съюз в 
Бургас. 

С въвеждане на програмата “Със 
здрави зъбки в първи клас” ще об-
хванем най-често срещаните пробле-
ми при подрастващите и това ще даде 
възможност да се реагира навреме 
при проблем. 

Денталните лекари, които ще рабо-
тят по нея, ще извършват прегледите 
безвъзмездно- без родителите да за-

плащат извършения преглед.
Всеки родител ще получи попъл-

нен амбулаторен лист, в който ще е от-
разен реалния зъбен статус на детето 
му. При необходимост от последващо 
лечение, родителят сам ще избере 
къде и при кого да го проведе.

Основната цел на програмата е 
чрез своевременна профилактика да 
се намали броят на децата с кариеси 
в Бургас и да се повишат личните им 
умения за опазване на оралното им 
здраве.

Новата програма е продължение 
на усилията на Община Бургас за без-
платни профилактични прегледи, кои-
то да обхванат възможно най-голям 
дял от населението, от най-ранна до 
по-зряла възраст. 

Със здрави 
зъбки в първи клас
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Какво по-голямо щастие от това да 
бъдеш с най-близките си хора, с 
обичните преподаватели и люби-
ми състуденти, за да отбележиш 

едно ново начало в своя живот. 
След две години на онлайн промоции, 

в двора на Факултета по дентална меди-
цина в Пловдив, на 28 октомври т. г. се 
състоя тържествената промоция на дип-
ломантите от 47-ия випуск на Факултета 
по дентална медицина на МУ-Пловдив. 
Яркото октомврийско слънце допълни 
тържествения момент. Организацията на 
тържеството бе и един друг начин да се 
покаже нивото на обучение по дентална 
медицина в България пред разноликата, 
мултинационална аудитория и кой стои 
зад това. 

А, младите хора, бъдещи лекари по 
дентална медицина наистина, предадоха 
много енергия на всички около себе си. 
Именно от тях очакваме промените, кои-
то да доведат до по-добър и смислен жи-
вот, защото те носят пламъка на младост-
та. Нека просто им дадем възможност да 
осъществят полета на мечтите си.

Общо 198 абсолвенти – 115 български 
и 83 чуждестранни студенти, получиха 
дипломите, с които стават пълноправни 

лекари по дентална медицина.
Ректорът на МУ-Пловдив, проф. д-р 

Мариана Мурджева награди с плакети 
отличниците на випуска – Елена Атанасо-
ва, Анжелина Кръстева и Грейс Маккарти, 
Великобритания.

„Един много важен етап от Вашето 
развитие приключва. Но краят на сту-
дентството е начало, което открива нови 
хоризонти и Ви окрилява да се докажете 
като професионалисти, като достойни 
възпитаници на МУ-Пловдив и като добри 
хора. Пожелавам Ви успешна реализа-

ция, висок дух и удовлетворение! Успехът 
се постига с любов и търпение и нещата, 
които правим, струват точно толкова, 
колкото любов сме вложили в тях.“ С 
тези думи приветства всички дипломанти 
проф. Мурджева и им пожела да приемат 
трудностите като трамплин, който ще им 
помогне да надграждат с творческа енер-
гия придобитите вече знания и умения. 

„Днешният ден не е край, а начало. На 
този ден приключвате със студентските 
дни на семестриално обучение, сесии 
и безгрижен живот. Пред вас се отваря 
една врата с много възможности и от вас 
зависи в каква посока ще поемете,“ каза 
в обръщението си към дипломантите де-
канът на ФДМ доц. д-р Деян Нейчев. Той 
допълни: „Надявам се, времето, преми-
нало в залите и аудиториите на нашия 
факултет, да е оставило траен положите-
лен отпечатък във вашето съзнание. При-
емете, че тук винаги ще намирате ваши 
приятели, готови да откликнат със съвет 
и помощ при възникнала необходимост. 
Ще изкажа и своя лична надежда да видя 
представители на 47-ия випуск като част 
от академичния състав на факултета,“ по-
жела доц. Нейчев. 

Напътствията си към новите дентални 
лекари отправи промоторът на Випуск 
2022 проф. Снежана Цанова – дългогоди-
шен преподавател във ФДМ в Катедрата 
по оперативно зъболечение и ендодон-
тия. 

Официални гости на промоцията бяха 
зам.-ректорите на МУ-Пловдив, настоящи 
и бивши преподаватели във Факултета по 

дентална медицина, Негово Високопре-
освещенство Пловдивският митрополит 
Николай, представители на висши учили-
ща. 

Д-р Николай Шарков, председател на 
Българския зъболекарски съюз, също 
официален гост на събитието, приветства 
дипломантите като нови попълнения в ре-
диците на БЗС. 

Поздравителни адреси изпратиха ден-

талните факултети от страната, висши учи-
лища от цялата страна, браншови органи-
зации и партньори на ФДМ в МУ-Пловдив.

Специален музикален поздрав към 
дипломантите, техните родители, препо-
давателите и гостите отправи студентката 
от 4-ти курс във Факултета по дентална 
медицина Радостина Гунгалова. Наред 
със стоматологията тя има и втора страст 
– музиката, оценена високо през 2017 г. 
в риалити формата „Гласът на България“. 
Радостина изпълни за дипломантите те-
матичните песни „Високо“ на ФСБ и „The 
best“ на Тина Търнър. 

Церемонията се проведе паралелно 
на български и на английски език заради 
чуждестранните студенти и техните близ-
ки роднини. По същия начин бе произне-
сена и Хипократовата клетва.

Интересен щрих към промоцията бе 
възможността да се разгледа изложбата 
„80 години организирано сестринско об-
разование в Пловдив“ във фоайето пред 
„Аула Магна“ на факултета. Проф. Георги 
Томов, зам.-декан  – Научно-изследова-
телска дейност разказа подробности за 
възпоменателната експозиция, съдържа-
ща много оригинални снимки и предмети. 
Тя е част от дейността на новосъздадения 
Музей на медицината към МУ-Пловдив.

Промоцията бе и еманация на годи-
ните усилено изучаване на изкуството на 
денталната медицина.

Повечето от ново завършилите носят 
позитивна нагласа за професионалния си 
път. Те гледат на професията като призва-
ние, което предопределя целия им живот.

Попътен вятър на 47-ия випуск на 
Факултета по дентална медицина на МУ-
Пловдив.                          Емилия Караянева

Промоция на 47-ия випуск на ФДМ - Пловдив

С усещане за истински празник 

  # АКАДЕМИЧНО

Лидери сме 
в ЕС по обучение 
на чуждестранни 
студенти медици

Делът им представлява 58% от всички учащи за лекари у нас, показват да-
нните от новото издание на Рейтинговата система на университетите у нас.

Безработицата сред дипломиралите се по професионални направления 
„Медицина“, „Фармация“ и „Стоматология“ е около и под 1%.

Медицинският университет в София е първи в четири направления от общо 
5 в класациите. Специално по направление медицина първото място отново 
делят МУ-София и МУ-Пловдив, на второ е МУ-Варна, на трето СУ „Св. Климент 
Охридски", а на четвърто и пето – МУ-Плевен и Тракийския университет в Стара 
Загора. При реализацията на завършилите обаче няма особено значение от 
кой университет е тяхната диплома, отбеляза Георги Стойчев.

Най-висок процент на работещите по професията си сред осигурените лица 
имат завършилите „Медицина“ в МУ-Плевен, МУ-Пловдив и МУ-Варна и „Фар-
мация“ в МУ-Варна. Това показва новото издание на Рейтинговата система на 
висшите училища в Министерството на образованието и науката.

По-добрата реализация на завършилите и увеличеният брой на научните 
публикации, включително на международно разпознаваемите, са двете по-
ложителни тенденции във висшето образование за 2022 г., отбеляза минис-
търът на образованието и науката проф. Сашо Пенов при представянето на 
изданието.

Министърът посочи, че независимо от негативните икономически ефекти, 
свързани с COVID пандемията и войната в Украйна, делът на регистрираните 
безработни сред българските граждани, завършили през последните 5 години 
висше образование в страната, спада до рекордно ниско равнище от 2% при 
нива от 3,5% през миналата година. „Това е най-ниската регистрирана безра-
ботица сред завършилите откакто съществуват данни за този индикатор в Рей-
тинговата система, която за първи път беше публикувана през 2011 година“, 
отбеляза проф. Пенов.

Почти всички студенти, които завършват медицински специалности, се реа-
лизират на пазара на труда. Безработицата сред дипломиралите се по профе-
сионални направления „Медицина“, „Фармация“ и „Стоматология“ е около и 
под 1%. 

Средният осигурителен доход на завършилите също нараства, достигайки 
до 1647 лева през 2022 г. при 1520 лева през миналата година и едва 867 лева 
през 2014 година. В специалностите „Медицина“ той е 2711 лв., а „Обществено 
здраве“ 2703 лв. 

От медицинските специалности най-висок е процент на социално осигурени-
те лица в България сред завършилите „Фармация“ Софийския университет и 
МУ-София, следвани от завършилите „Обществено здраве“ в МУ-Пловдив. По 
този показател в първата 50-ица на класацията е и МУ-Пловдив в специалност 
Медицина – на 44-то място.

В специалност „Медицина“ водещ в класацията е МУ-Пловдив, следван от 
МУ-София, МУ-Варна и Софийския университет. МУ-София обаче е първи в че-
тири направления от общо 5 в класацията.
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Доц. Мариана Димитрова, доц. Веселина Кондева-Главинкова, д-р Атанас Маринов, председател на РК на БЗС-Стара 
Загора, проф. Мариана Димова-Габровска

Човек вижда толкова, колкото знае

РК на БЗС – Стара Загора

Първият лектор бе Доц. 
Д-р Мариана Димитро-
ва, дм с темата „Кари-
ес на ранното детство 

– минало, настояще и бъдеще“. 
Тема която засяга най-малките ни 
пациенти.

„Това което ще наблюдавате 
в своите практики е Специфична 
форма на зъбен кариес, харак-
терна за временното съзъбие в 
кърмаческа и ранна детска въз-
раст. Обикновено засяга първите 
горни инцизиви, най-често по ве-
стибуларните повърхности. Кари-
есът протича дифузно и напредва 
бързо като води до усложнения“, 
подчерта лекторът.

Лечението на кариеса на ран-
ното детство е изключително труд-
но и е нужен различен подход, в 
зависимост от стадия на развитие 
на кариозния процес. 

Клиничният подход включва 
оценка на риска за развитие на 
кариеса и  управление на кари-
озния процес. Пред аудиторията 
бяха представени методи за реми-
нерализация на кариозните лезии 

и лечение чрез преформирани 
метални корони.

Бе обърнато внимание на 
изключителната роля на профи-
лактиката на кариеса на ранното 
детство.По-добре да постигнем 
добра профилактика отколкото да 
лекуваме усложненията на кари-
еса на ранното детство. “

Първичната профилактика 
започва в пренаталния период 
и продължава в постнаталния с 
обучение на родителите по отно-
шение на хранителните навици и 

други знания, свързани с отглеж-
дането на детето. Необходим е 
внимателен анализ на хранител-
ните навици на детето.

Втората лекция представи доц. 
Д-р Веселина Кондева – Гла-
винкова, дм на тема „Орални 
лезии в детска възраст. Предиз-
викателства и решения“. Бяха 
разгледани етиологичните факто-
ри за развитие на орални лезии, 
както и предизвикателствата при 
диагностика на оралната мукозна 

патология.
„Много бързо след появата на 

оралните мукозни лезии, орална-
та среда маскира първоначалния 
им вид. Те стават трудно разли-
чими и с много близка клинична 
характеристика. Именно тези 
затруднения трябва да бъдат пре-
одолени с прецизно клинично из-
следване.“

Доц. Д-р Веселина Кондева 
– Главинкова разгледа общите 
системни фактори за развитие на 
орална мукозна патология и орал-
ните рискови фактори. 

„Търсенето на конкретните 
фактори и взаимодействията меж-
ду тях , както и оценката на риска 
от пародонтална патология, са 
част от съвременната диагности-
ка“

Към локалното и общото лече-
ние на орално мукозната патоло-
гия Доц. Д-р Веселина Кондева 
– Главинкова добави нуждата от 
правилен хранителен режим.

Проф. Д-р Мариана Димо-
ва – Габровска, д.н. представи 
лекция на тема „Алтернативни 

методи за протетично възста-
новяване в детската дентална 
медицина“ Бяха представени 
възможностите за протезиране на 
временното съзъбие с неснема-
еми конструкции.

„Значим е прехода от екстрак-
цията – в миналото обичаен из-
бор за лечение на млечни зъби с 
обширен кариес – до новите ма-
териали и методи за протетично 
възстановяване на разрушените 
зъбни структури в детска възраст. 
Имаме обективни предпоставки 
за популяризиране на съвремен-
ните методи на неснемаемото 
протезиране в детска възраст, 
позволяващи оптимално удовлет-
воряване на трите медико – био-
логични показателя : профилакти-
ка, функция, естетика.“

На аудиторията бе показан 
клиничен протокол за поставяне 
на преформирани метални ко-
ронки. Бяха разгледани техните 
предимства и недостатъци на в 
сравнение с поликарбонатни и 
композитни корони. Проф. Д-р 
Мариана Димова – Габровска 

представи използването на цир-
кониеви корони като успешен и 
ефективен метод за възстановя-
ване на функцията и естетиката на 
детското съзъбие. Обсъден беше 
и клинико – лабораторният про-
токол за възстановяване с CAD – 
CAM коронкови конструкции във 
фронталните и страничните учас-
тъци на съзъбието.

Изводите са че протетичните 
възстановявания на детски зъби 
с композитни и циркониеви CAD 
– CAM корони имат лесно прило-
жими методики, постигат висока 
ефективност във функционално 
направление и подобряват ес-
тетическите параметри на съзъ-
бието. Протезирането с коронки 
подобрява звуковата артикулация 
и осигурява възможност за осъ-
ществяване на нормален прием 
на макронутриенти.

Денят премина неусетно с пол-
зотворна дискусия, а въпросите 
към лекторите не спираха и в па-
узите за почивка.

д-р Димитър Мутафов, член на 
Комисията по комуникация на БЗС

Детско дентално здраве - проблеми и решения
Д-р Димитър Мутафов сподели своите впечатления от форума, като представител на Комисията по комуникация 

Петнадесети октомври 2022 
г. посрещна Регионалния 
форум Верея дент-Стара За-
гора-2022 г. със сто и двама 

участници, сред които освен активна-
та професионална общност от града 
присъстваха колеги гр. Ямбол, гр. 
Кърджали, гр. Хасково, гр. Пловдив, 
гр. Плевен, гр. Бургас и др.

Прекрасното топло време, оби-
чайно за слънчевия град домакин, 
не отклони интереса на колегите 
към предложената програма на фо-
рума. Лекцията „Кариес на ранното 
детство – минало, настояще и бъде-
ще“ беше представена от доц. д-р 
Мариана Димитрова, доктор, пре-
подавател към Катедра по детска 
дентална медицина на ФДМ към МУ-
Пловдив. Обзорният преглед разгле-
да разпространението на кариеса, 
етиологията, рисковите фактори и 
клиничната находка. Анализът на 
презентация се основаваше на раз-
бирането, че „кариесът на ранното 
детство е какъвто и да е тип кариес, 
развиващ се при децата през първи-
те три години от живота им“.

Върху различни аспекти на най-
често срещаните в клиничната прак-
тика проблеми, свързани с оралните 
лезии в детска възраст, се спря доц. 
Веселина Кондева-Главинкова, док-
тор от същата катедра. Лекцията 
„Орални лезии в детска възраст – 
предизвикателства и решения“ съ-
държаше описание на възможности-
те за диагностика и диференциална 
диагностика на оралните лезии. Об-
съдени бяха клиничния протокол за 
превенция и възможните подходи в 
лечението на оралните лезии.

Регионалният форум Верея дент-
Стара Загора-2022 г. завърши с лек-
ция на тема: „Алтернативни методи за 
протетично възстановяване в детска-
та дентална медицина“, представена 
от проф. д-р Мариана Димова-Габров-
ска, доктор на науките от Факултета 
по дентална Медицина на Медицин-
ски университет-София. 

Проф. Димова запозна аудитори-
ята с най-новите разработки по отно-
шение на съвременните материали 
и методи за протетично възстановя-
ване на разрушените зъбни структу-
ри в детска възраст. Презентацията 
беше подробно онагледена, както с 
пролекувани по конвенционалните 
методи клинични случаи, така и с 
нови, собствени лечебни протоколи 
за естетическо неснемаемо протези-

ране в детска възраст (по Десислава 
Димитрова и Мариана Димова, 2018 
г.), включващи възстановяване на 
временните зъби с циркониеви ко-
ронки и фрезовани коронки по CAD/
CAM технология.

Интересът на колегите, множество-
то въпроси, споделените личен опит 
и впечатления от дентално-медицин-
ското лечение в детска възраст ни 
дават основание да вярваме, че Ре-
гионалният форум Верея дент-Стара 
Загора-2022 г. към БЗС създава еже-
годно условия за популяризиране на 
съвременните методи за диагности-
ка, профилактика и лечение в нашата 
прекрасна професия.

Проф. Димова, Регионалните фо-
руми са в основата на продължава-
щото обучение, организирано от БЗС. 
Какво мислите за тяхната роля и как-
во трябва да бъде тяхното развитие?

Факултетите по дентална медицина 
в страната дават стабилна основа на 
нашето образование като лекари по 
дентална медицина. Продължаващото 
обучение, което се осъществява чрез 
регионалните форуми на БЗС е стъпка 
напред в процеса на квалификацията 
на колегите и представляват добра 
възможност за получаване на актуал-
на информация относно нови методи 
на диагностика и лечение. Безценни 
са по отношение на възможността за 
разширяване на кръгозора в различни 
направления на науката, за обмяна на 
професионален опит и поддържане на 
жив контакта в нашата общност.

Мисълта на Гъоте: „Човек вижда тол-
кова, колкото знае“ е приложима в еже-
дневната ни работа. Ако различни об-
стоятелствата не са позволили да бъдат 
често практикувани получените някога 
знанията, вероятността те да изблед-
неят и да бъдат несигурни след време 
е голяма. Практическата насоченост на 
форумите е много полезна и дава въз-
можност, както за популяризиране на 
нововъведения в професията, така за 
запознаване с нови софтуерни проду-
кти, полезни за ежедневната практика, 
за обсъждане на въпроси, свързани с 
НЗОК и др.

С какво се отличава избраната от 
Вас тема за алтернативни методи за 
протетично възстановяване в детска-
та дентална медицина. Кое бе важно-
то в нея?

Данните на СЗО показват, че понас-
тоящем въпреки безспорните резултати 

от превантивната дентална медицина, 
кариесът остава едно от най-честите 
заболявания, засягащо 60 до 90% от 
децата в предучилищна и училищна 
възраст.

Целта на лекцията е да бъдат пред-
ставени съвременните методи на несне-
маемо естетическо протезиране в дет-
ска възраст, позволяващи оптимално 
удовлетворяване на трите медико-би-
ологични показателя – профилактика, 
функция и естетика. Важно значение 
имат апробираните в практиката нови, 
лечебни протоколи за възстановяване 
на разрушени от кариес и неговите ус-
ложнения временни зъби с циркониеви 
коронки, коронки по CAD/CAM техноло-
гия и др.

Как се развива денталната меди-
цина след пандемията от Ковид-19? 
Промени ли нещо тя по отношение на 
обучението и на въвеждането на нови 
технологии?

Върнахме се към нормален ритъм 
на работа, като разбира се продължава 
спазването на мерките за лична защита, 
дезинфекция и стерилизация. Прави ми 
впечатление, че относителният процент 
на пациентите, които съобщават ако 
имат респираторни инфекции нарасна и 

сякаш осъзнатата отговорност у повече-
то от тях е по-голяма.

По отношение на обучението при 
нас промяната се изразява с повишена 
мотивацията на студентите, изразяваща 
се в отношението им към присъствения 
учебен процес и желанието им да посе-
щават лекции в пълен състав.

Какви са тенденциите във Вашето 
поле на работа в денталната медици-
на?

Протетичната дентална медицина е 
поле на нови технологии, които се акту-
ализират непрекъснато. Компютърното 
планиране на протезните конструкции 
във виртуален артикулатор след снема-
не на находката чрез интраорални ске-
нери е важна крачка напред. Така в ден-
талния кабинет може да протече целия 
процес – от снемането на дигиталния 
отпечатък до поставянето на готовата 
конструкция.

Дигиталните технологии мощно на-
влязоха в оклузалната диагностика и в 
различните направления на функцио-
налната диагностика на дъвкателния 
апарат, което прави специалността 
протетична дентална медицина още по-
привлекателна за много млади колеги, 
които започват специализация при нас.

Въпрос, който не е зададен, но е 
важен за Вас или какво бихте желали 
още да споделите?

Всички ние, лекарите по дентална 
медицина обичаме работата си. Конта-
ктът с колегите, обмяната знания и опит 
в преподаването, науката и практиката 
осъществяват личността ни в професи-
онален аспект. Силно вярваме в инте-
лигентността на нашето съсловие. Тя се 
вижда при всяка лекция и може да се 
изрази убеденост, че българската шко-
ла по дентална медицина има не само 
авторитетно минало, но и предпоставки 
за сериозно бъдеще. То би било удо-
влетворяващо за всички ни при добра 
колаборацията между факултетите по 
дентална медицина и поддържане на 
живи, смислени и ползотворни форуми 
на Българския зъболекарски съюз, зад 
организирането на които стои винаги 
мотивация и труд на отдадени наши ко-
леги.

проф. д-р Мариана 
Димова-Габровска, д-р, д.н.

Катедра по 
Протетична дентална медицина

Факултет по дентална медицина
Медицински университет – София

Въпросите зададе: Е.Караянева

Регионален форум по дентална медицина „Верея – Дент“



БРОЙ 11, НОЕМВРИ 2022 7ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

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 13, 14, 15
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.   

Структурата на населе-
нието в световен мащаб 
претърпява фундамен-
тална промяна, като 

бързо нараства делът на въз-
растните хора. Остаряване на 
населението се наблюдава в ня-
кои от европейските страни още 
след края на Първата световна 
война, но трайно се затвържда-
ва през последните десетилетия 
в целия свят. България е с най-
висок отрицателен относителен 
естествен прираст от населе-
нието в ЕС, като процесът на 
остаряване на населението ак-
тивно продължава. Това води до 
повишаване на неговата средна 
възраст, която от 40.4 години 
през 2001 г. нараства на 41.2 го-
дини през 2005 г., достига 43.0 
години в края на 2013 година и 
44,8 години през 2020 година. 
Негативните тенденции в разви-
тието на демографските процеси 
през последните десетилетия и 
настъпилите в резултат измене-
ния в броя и структурата на на-
селението оказват силно влия-
ние върху основните системи на 
обществото: икономическа, об-
разователна, здравноосигури-
телна, пенсионноосигурителна, 
системата за социална защита, 
пазара на труда и др.

Изследвания установяват, че 
слюнчената секреция намалява 
с възрастта, което може да дове-
де до състояние на сухота в ус-
тата с всичките си последствия. 
От 25% до 62% от възрастните 
хора страдат от сухота в устата 
и свързаните с нея оплаквания. 
Независимо от това, данните за 
скоростта на слюнчения поток 
след стимулация при здрави 
възрастни хора не показват зна-
чително намаление, свързано 
с възрастта, освен леко нама-
ляване на секрецията от (серо)
мукозните жлези при условия на 
минимална или продължителна 
стимулация. Сухата уста може 
да доведе до намален прием 
на хранителни вещества и недо-
хранване, освен това повлиява 
неблагоприятно качеството на 
живот. 

Стареенето засяга слюнчени-
те жлези и променя количество-
то (скоростта на потока на слюн-
ката) и качеството (напр. йонен 
и протеинов състав, реология, 
трибология) на слюнката. По 
този начин по-възрастните хора 
по-често могат да страдат от су-
хота в устата, промяна на вкуса 
и лоша орална хигиена, което 
значително нарушава качество-
то им на живот.

СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ 
НА СЛЮНЧЕНИТЕ 

ЖЛЕЗИ

По отношение на морфоло-
гията на слюнчените жлези и 
състава на слюнката, свързани с 
възрастта са установени проме-
ни при здрави индивиди. Настъп-
ват структурни промени, като: 
намаляване на обема на аци-
нарна тъкан, намаляване бро-
ят на ацините, увеличаване на 
фиброзната тъкан, увеличаване 
на мастната тъкан, настъпва дук-
тална хиперплазия и дилатация. 
Това е последвано от различни 
промените в количеството и със-
тава на слюнката. 

СВОЙСТВА

Повишената вискоелас-
тичност на слюнката, която се 
наблюдава с нарастване на 

възрастта води до компроме-
тирана реология на слюнката 
и свойства на смазване, което 
прави устната кухина на въз-
растни хора по-уязвима на ин-
фекции. Измерването на виско-
еластичността на слюнката е от 
значение, тъй като реологич-
ното поведение на слюнката е 
свързано с развитието на забо-
лявания на устната кухина като 
зъбен кариес. 

ЕЛЕКТРОЛИТИ

Концентрацията на калций се 
увеличава с възрастта. Изслед-
ване от 2006 година установява, 
че съществува връзка между 
възрастта, концентрацията на 
калций и кариесната активност. 
Обратно на предишното изслед-
ване, Xu F et al. през 2019 година 
установяват намаленото съдър-
жание на калций и муцин в слюн-
ката на възрастни пациенти.

Установена е значителна въз-
ходяща линейна корелация с 
възрастта за концентрациите на 
Na, общ протеин, IgA и амилазна 
активност.

Mungia R et al. намират зна-
чителни връзки между кариес, 
възраст и специфични индивиду-
ални субмандибуларни/сублинг-
вални слюнчени протеини (лак-
тоферин, албумин, лизозим, 
муцин и цистатин) и специфични 
неорганични съставки (K+, Ca2+, 
Na+ и Cl-). Промените в отделяне-
то на субмандибуларен/сублинг-
вален слюнчен компонент по 
време на стареене са свързани 
с високото разпространение на 
кариес. Тези промени в компо-
нентите на слюнката с възрастта 
могат да представляват индика-
тори за риск от кариес.

ОБЩ ПРОТЕИН 

Изследване от 2007 година 
показва намаляване на общия 
протеин при 48% от възрастните 
хора. Проучвания върху животни 
показват, че синтезът на проте-
ини е намален с 60% в напред-
нала възраст. Могат да настъпят 
промени в концентрацията или 
активността на органичните ком-
поненти на слюнката. Bhuptani D 
et al. през 2018 година намират 
положителна корелация с въз-
растта и количеството протеини 
в слюнката. Установяват, че 
повече протеинови вериги при-
състват в групата на юношите, 
следвани от децата и най-мал-
ко са в групите на възрастните. 
При деца и юноши се наблюда-
ват повече високомолекулни 
протеини над 80 kDa и повече 
ниско-молекулни под 30 kDa 
молекулно тегло, отколкото при 
възрастните. Методът позволява 
идентифициране и сравнение на 
груповите вариации в протеино-
вите профили и се предлага за 
индивидуална идентификация и 
в областта на криминалистиката.

SIGA

При проучвания върху хора 
концентрацията на sIgA в слюн-
ка и концентрациите на високо-
молекулни и нискомолекулни 
муцини в мукозната слюнка 
намаляват с възрастта. sIgA и 
муцините са важни за имуно-
логичната и неимунологичната 
защита на устната кухина, като и 
двете защитни системи са нама-
лени при здрави възрастни хора. 
Анализът на тези данни предпо-
лага, че оралните меки тъкани 
могат да станат по-податливи 

на фактори на оралната среда 
поради намаляване на имуно-
логичните и неимунологичните 
защитни системи. Установена е 
значителна възходяща линейна 
корелация с възрастта за IgA.

Shimizu K установява, че 
степента на секреция на sIgA e 
значително повишена след спор-
туване във всички възрастово-
полови групи, но не наблюдава 
разлики, свързани с възрастта 
или пола. С нарастване на въз-
растта концентрациите на бак-
териално-специфичния слюнчен 
IgA се повишават.

Муцини
Муцините MG1 и MG2 в об-

щата слюнка, служат за защита 
и смазване на устната кухина. В 
проучване от 1991 година на нес-
тимулирана и стимулирана обща 
слюнка са събрани проби от две 
групи пробанти без придружава-
щи заболявания: млади (18-35 
години) и възрастни (65-83 го-
дини). Пробите са количествено 
определени чрез денситометрия 
с видео изображение. Стимули-
раната и нестимулираната слюн-
ка от възрастни субекти показва 
значително намаление на кон-
центрациите както на MG1, така 
и на MG2. Обсъждат се възмож-
ните връзки на тези намаления 
с процеса на стареене. Изслед-
вания установяват намалено съ-
държание на муцин в слюнката 
на възрастни пациенти, което 
впоследствие засяга лигавична-
та защита и усещането за вкус.

АМИЛАЗНА АКТИВНОСТ

Установена е значителна 
възходяща линейна корелация 
с възрастта за амилазна актив-
ност в слюнка събрана от 136 
здрави пациента. Активността 
на слюнчената амилаза е мно-
го променлива и се установява 
значителна разлика само между 
кърмачета и малки деца.ю

ГЛИКОПРОТЕИН GP-340

Чрез ELISA-метод е устано-
вено, че в общата слюнка коли-
чеството Гликопротеин 340 (gp-
340) е значително по-ниско сред 
възрастните в сравнение с деца-
та. Този бактериално-свързващ 
гликопротеин, открит в слюнката 
секретирана от големите и мал-
ките жлези и е част от слюнче-
ния имунитет.

АНТИМИКРОБНИ 
ПРОТЕИНИ

С напредване на възрастта 
концентрациите на антимикроб-
ни протеини към S. mutans се 

повишават. 
Синдекан-1 (SDC-1) е член на 

повърхностните хепаран сулфат 
протеогликани и се експресира 
главно в епителните и плазмени-
те клетки. При по-млади пациен-
ти, слюнчените и плазмените му 
нива са значително по-високи, 
отколкото при възрастните.

СЛЮНЧЕНИ 
АНТИОКСИДАНТИ

По-високото разпростране-
ние на пренеоплазии и неоп-
лазии в устната кухина сред 
по-възрастните хора може да 
се дължи на свързано с възрас-
тта намаляване на защитните 
слюнчени антиоксидантни ме-
ханизми. Проучване установя-
ва значително намалена обща 
стойност на антиоксидантния 
капацитет на слюнката при въз-
растни хора при 46% от здравите 
индивиди, повишен оксидативен 
стрес. Това допринася за пови-
шено ДНК-окисление на орални-
те епителни клетки. Свързаните 
със слюнчения оксидативен 
стрес промени в слюнката и 
оралния епител, съчетани с по-
висок вискозитет на слюнката, 
могат да обяснят по-високото 
разпространение на рака на уст-
ната кухина при по-възрастното 
население.

АНТИХЛАМИДИЙНА 
АКТИВНОСТ

Проби от слюнка от 51 деца са 
изследвани за техния ефект вър-
ху срещу Chlamydia trachomatis и 
Chlamydia pneumonia. При деца 

няма открити антитела срещу 
C. trachomatis или Chlamydia 
pneumoniae чрез микроимуноф-
луоресцентни тестове. Проучва-
нето показва, че децата между 
1-4 години постепенно развиват 
естествена антихламидийна ак-
тивност срещу C. trachomatis, а 
над 4 годишна възраст нивото на 
антихламидийна активност става 
като при възрастните.

МИКРООРГАНИЗМИ

С напредване на въз-
растта концентрациите на 
Streptococcus mutans в слюн-
ка се повишава. Проучване от 
2011 година на 14649 пациенти 
на възраст от 5 до 40 години 
изследва концентрацията на 
Streptococcus mutans. Устано-
вява се, че бактериалната кон-
центрация, свързана с възрас-
тта на пациентите, е значима. 
Бактериалната концентрация 
в предучилищна възраст е 4,7 
x 10(5) CFU/mL на 5 години, до-
като 6,0 x10(5) CFU/mL на 12 
години, с намаление при паци-
енти над 30 години. Полуколи-
чественият метод е полезен за 
определяне на колонизацията 
от Streptococcus mutans според 
възрастта. Това би могло да 
помогне за идентифициране 
на населението с висок риск от 
зъбен кариес и за разработва-
не на програми за превенция на 
оралното здраве. 

Percival RS еt al. обаче уста-
новяват, че общият брой на жиз-
неспособни бактерии в слюн-
ката и разпространението на 
Streptococcus mutans в плаката 
и слюнката са сходни във всички 
възрастови групи. 

Не е намерена връзка между 
броя на спирохетите в плака и 
слюнка с възрастта. Статистиче-
ски значимо по-високи средни 
пропорции, среден брой жиз-
неспособни микроорганизма и 
честота на изолиране на лакто-
бацили са открити в слюнката 
на пациенти на възраст над 70 
години в сравнение на субекти 
в групата на 20-39 годишните. 
Честотата на изолиране на ста-
филококи в слюнката също са 
по-високи при тези на възраст 
над 70 години. Дрождите са из-
олирани най-често и в по-голям 
брой от слюнката при пациенти 
на възраст над 80 години и де-
лът на дрождите е по-висок след 
60-годишна възраст, но тези 
разлики не са значими в срав-
нение с резултатите от индивиди 
в групата на 20-39 годишните.

МЕТАБОЛИТИ

Метаболитите в човешките 
биофлуиди отразяват индивиду-
алните физиологични състояния, 
повлияни от различни фактори. 
Използвайки течна хроматогра-
фия-спектрометрия проучване 
от 2021 година установява, че 
сред 99 метаболита от слюнката, 
при 21 има промени статистиче-
ски свързани с възрастта. 

Всички метаболити намаляват 
с напредването на възрастта, с 
изключение на АТФ, който се уве-
личава 1,96 пъти при възрастните 
хора. Хипотезата е че, вероятно 
намалява поради намаленото 
му потребление. Четиринадесет 
метаболита намаляват, включ-
ващи пентозо-фосфатния път, 
гликолиза/глюконеогенеза, ами-
нокиселини и пуринови/пирими-
динови нуклеобази, глутатион 
дисулфид (свързани с антиокси-
данта), ацетил-карнозин (свързан 
с мускулите), N-метил-хистидин, 
креатинин(свързан с РНК диме-
тил-ксантин) и N-метил-аденозин. 

Намален редокс метаболизъм 
и мускулна активност се държат 
на намаляването на глутатиона 
и ацетил-карнозина. Тези свър-
зани с възрастта слюнчени мета-
болити, заедно съставят мрежа, 
която отразява влошаването 
на оралните функции по време 
на остаряването. Установено е 
също така, че концентрациите 
на сиалова киселина намалява с 
остаряването.

Teruya T et al през 2021 годи-
на установяват намаляване на 
глутаматът и N-метил-хистидина, 
които е известно, че са свързани 
с вкуса, така че намаляването 
им предполага, че възрастните 
хора губят известна способност 
за вкусови усещания. Повишават 
се нивата на лош дъх.

Съставът на слюнката се 
променя със стареенето на 
организма. Параметрите на 
изследваната слюнка трябва 
да са съобразени с възрастта. 
Меките тъкани в устната кухина 
стават по-податливи на фактори 
на околната среда поради на-
маляване на имунологичните 
и неимунологичните защитни 
системи на слюнката. Засяга се 
лигавичната защита, усещането 
за вкус, намаляват защитните 
слюнчени антиоксидантни меха-
низми, намален е редокс метабо-
лизма. Това може да доведе до 
по-чести инфекции и по-високото 
разпространение на неоплазии 
на устната кухина.

Владимир Панов

Възрастови промени 
в слюнката на пациентите 
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След приключването на острата 
фаза на пандемията, надявам 
се, искаме да пътуваме по неу-
тъпкани от нас маршрути. 

Обичаме гръцките острови и се на-
сочваме към остров Родос, но за по-
пряко минаваме през Западното Сре-
диземноморие на Турция за една късна 
септемврийска почивка.

Да опишеш един град се изисква 
дързост, а да разкажеш за остров си е 
още по-голяма.

Оставям за по-късно разказа за Ро-
дос и намествам впечатленията си от 
пътуването по земите на древна Ликия.

В ГРАДА НА АНТАЛ I

Полетът до град Анталия е пове-
че от приятен в самолета McDonnell 
Douglas. Летим над вода, голи планини 
и безкрайни полета от оранжерии.

В късния септември градът ни по-
среща с температура на въздуха от 32 
С. Контрастът между море и планини е 
красив. Казват, че имаме късмет. Ко-
гато планините се виждат влажността 
е ниска, защото висока влажност и 
високи температури не предвещават 
приятно прекарване, а е септември, 
все пак.

Още от въздуха се вижда прочутият 
водопад Дюден, разположен в прия-
тен парк. Старият град е задължител-
на спирка, особено ако влезеш през 
арката на Адриан. Могат да се видят 
мега луксозни комплекси и приятна 
променада край морето, но май това 
е всичко.

В Турция няма задължителна адрес-
на регистрация и Анталия официално 
е 1 млн. и двеста хиляди жители, но 
неофициално е към 2 млн. и половина. 
Станала е дом и за сирийци, кюрди, 
руснаци и много немски пенсионери.

За германските граждани е осо-
бено евтино да прекарат зимата тук. 
Температурата рядко пада под 12 С. 
На половин час от Анталия се намира 
ски курорт, така че зажъднелите за 
сняг могат да се възползват. Немските 
туристи са и първите, които „откриват“ 
Турската ривиера още през 70-те годи-
ни на миналия век.

13 МЛН. ТУРИСТИ ПОСЕЩА-
ВАТ АНТАЛИЯ ГОДИШНО

На територията на Турция сирийците 
официално са над 5 млн., а в района 
около Анталия са около три млн. Кюр-
дите са около 25 млн. В Турция имат 
огромен емигрантски проблем. Над 
300 000 смесени бракове с жени от 
бившите съветски републики допълват 
картината.

Питаме водача на малката ни група 
- как се пази границата със Сирия. Не 
може да се опази е отговорът. През нея 
минава Пътят на коприната и…на дрога-
та. На над 100 милиарда евро се изчис-
лява търговията с наркотици годишно. 
Тази огромна маса пари решава всич-
ко. За „мулета“ през границата се из-
ползват малолетни момчета, предимно 
от сирийски и кюрдски произход. Още 
от 12 годишна възраст те биват обуча-

вани. Те не могат да бъдат съдени като 
малолетни, така че…

Раждаемостта сред сирийците е 1: 
5,7. Тъжен факт е, че още 13 годишни 
сирийки стават майки. Лесно може да 
се изчисли годишният прираст.

Бързаме да напуснем огромния 
град. Това не е лесно, защото той се е 
разпрострял на цели 40 км по крайбре-
жието. Плажовете, които видяхме бли-
зо до града бяха каменисти. Пейзажът 
е красив, а пътят чудесен. Срещу сума-
та от 40 евро може да се насладите на 
панорамата след изкачване с кабинков 
лифт на 2000 м надморска височина в 
планината.

Избираме по-малкото курортно 
градче Кемер за кратка спирка. До 
90-те години в него са живеели две ри-
барски семейства, а сега е курорт зав-
ладян от туристите. Плажът там също е 
каменист, с пясък като пепел и по-едри 
камъни, но морето е прекрасно. Луксът 
и удобствата на хотелите на първа ли-
ния компенсират всичко това.

ПАММУККАЛЕ И 
ИНФЛАЦИЯТА

Запазваме билети за желания час за 
посещение на прочутия природен фе-

номен Памуккале.
На пръв поглед Памуккале прилича 

на райско снежно кътче, но това са спе-
цифични камъни, които всъщност са ба-
сейни с минерална вода. Това място е 
чудо на природата и една от най-краси-
вите забележителности в Турция. Нами-
ра се в провинция Денизли. В района 
има два обекта от Списъка на световно-
то културно и природно наследство на 
ЮНЕСКО – Памуккале и древният град 
Йераполис (Хиераполис, гр.).

Водата, която извира, съдържа кал-
ций, който се натрупва и оттам идва 
този магичен бял цвят. По същия на-
чин, по който сталактитите се образуват 
във варовиковите пещери, отлаганията 
„растат“ по стръмните склонове, като 
постепенно се разклоняват и образуват 
естествени тераси.

Ако се погледне отдалеч, Памук-
кале прилича на замръзнал водопад, 

а всъщност температурата на водата, 
която извира, е 37 градуса. Травертини-
те са дълги около 2700 м, широки 600 
м и високи 160 м.

Напоследък дебитът на водата е на-
малял, а без вода травертините стават 
сиви.

От предния ден на резервацията до 
посещението билетът се е увеличил от 
150 на 200 турски лири. Тъй като вече 
сме резервирали, ни продават биле-
тите на старата цена. Преди в Турция 
е имало два пъти в годината корекция 
на курса на лирата, а сега е ежедневна. 
Излишно е да казвам, че ако планира-
те пътуване е по-изгодно да плащате в 
турски лири. На територията на Памук-
кале се ходи задължително бос и на 
места е доста хлъзгаво.

Водата е с температура 37 С и тук, 
според легендата, е басейнът на Кле-
опатра. Доста хора, опиянени от исто-
рията за голямата любов на Марк Анто-
ний и Клеопатра се потапят във водите 
на басейна, разположен сред палми и 
древни руини. Друга част просто търсят 
прохлада от жарките лъчи на слънцето. 

За търсачите на силни усещания е 
летенето призори с балон над природ-
ния феномен на цена от 120 евро на 
човек.

Непосредствено до Памуккале 
се намират развалините на древния 
град Хиераполис. Хиераполис е бил 
древногръцки град във Фригия, Мала 
Азия. От дълбока древност мястото е 
било прочуто, тъй като се смятало, че 
изворите са лековити. Топлата вода 
била използвана и за обработка на 
вълна – препитание, което донесло 
просперитет на града. През 2 век пр. 
н. е. Хиераполис е наново построен 
от пергамските царе, а в последствие, 
заедно с всички територии на Пергам-
ското царство, става част от Римската 
империя.

Мъча се да си представя древния 
град, основан още през 190 г. пр. н.е. 
в пълната му цялост. Той е разположен 
над плодородна долина, естествено за-
щитен от планината, с обилна минерал-
на вода, лекуваща ревматизъм и кож-
ни болести, големи терми (сега в тях е 

разположен археологическият музей), 
с прекрасен изглед и театър за 10 000 
зрители, издълбан в хълма.

Специално за мен археологическият 
музей на Хиераполис бе незабравимо 
преживяване. Не го пропускайте увле-
чени в уникалната красота на природ-
ния феномен Памуккале. Сътвореното 
и съграденото от древните гърци и 
римляни е останало с неувяхващо въз-
действие и красота. Дали, обаче, мо-
жем да кажем същото за сътвореното 
от съвременните хора.

Тъй като пропуснахме да се потопим 
в басейна на Клеопатра, използваме 
минералния басейн на хотела, където 
водата е с вид на луга и висока темпе-
ратура. Има местни туристи, които не 
се смесват с останалите в басейна и 
жените са с буркини в красиви цветове. 
На вечеря се насочвам към уютна маса 
около басейна, потънал в разкошна 
зеленина. Усещам много погледи, насо-
чени към себе си. Оглеждайки се раз-
бирам, че това е ъгълчето на местните 
туристи, където жените са забулени с 
традиционното фередже. Премествам 
се на друга, не толкова уютна маса, а 
тази остава празна цяла вечер.

СПРЯХМЕ 
ВРЕМЕТО В ДАЛЯН

На път за Фетие, разположен на 
брега на едноименния залив на Среди-
земно море спираме в града призрак 
Кармиласос. В прашна местност се ос-
танките на над 4000 къщи, училища, 
болници, библиотеки и черкви. Средно-
вековното градче е било процъфтяващо 
със своите около 25000 жители. През 
1923 г. гръцкото население е прогонено 
завинаги. Върху китно гръцко параклис-
че, разположено на върха се вее тур-
ското знаме. 

Продължаваме бавно през меандри-
те на историята. Те изобилстват с древ-
ните ликийски гробници, разпръснати 
из целия град Фетие. Най-значителният 
некропол е изсечен в скалите през VI-IV 
век пр. н. е. 

Смятания за един от най-красивите 

Загадките на древна Ликия

  # ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
l Най-подходящото време за посе-

щение в Средиземноморска Тур-
ция е през пролетта или есента.

l На повечето места се приемат 
дебитни и кредитни карти. Има 
множество апарати за обмяна на 
валута.

l При покупка на марков часовник 
или бижу е добре да изисквате 
сертификат.

l Такситата в много курорти са с 
фиксирани цени, но е възможно 
и да се договорите за цена.

l Държавата централно снабдява 
с лекарства аптеките и възмож-
ността да попаднете на лекар-
ство “менте“ е минимална.

l Цената за сладолед във фунийка 
в Анталия е около левче. Занаят-
чийският сладолед е по-скъп.

l Обяд в рибен ресторант на брега 
за двама, при умерена поръч-
ка (основно ястие риба и една 
напитка) струва между 20 и 40 
евро. Стартерите и хляба обик-
новена са от заведението. Ска-
риди, салата от октопод, риба 
меч и барбун са скъпи. 

l Пътуването с яхта със спирки за 
гмуркане и обяд е 40 евро на 
човек.

l Пътуване с лодка по река Далян 
е 30 евро.

l Вход за базиликата на св. Нико-
лай в Демре – 7 евро.

l Бутилка вино от нар в магазин 
струва 15-18 евро, местно вино 
може да се купи от 15 до 50 евро. 
Личното ми предпочитание е за 
червеното им вино. Местната 
бира е 3 евро. Испанското вино 
се продава на цена 7-10 евро. Ал-
кохолът е скъп.

l Открито по темата табу – „диари-
ята на пътешественика“ (гастрое-
нтерит). Възниква 12-72 часа след 
консумация на замърсена храна 
или вода. Приблизително 50% от 
пациентите с диария се притесня-
ват още месец след това.

 В Турция има проблем с качество-
то на питейната вода. В много от 
местата е означено да не се пие 
вода от чешмата. Домакинства-
та купуват по-скъпа бутилирана 
вода за пиене и вода с дотирана 
цена в големи съдове за готвене. 
След кризата, причинена от пан-
демията от Ковид-19, дори някои 
от четиризвездните хотели спес-
тяват от водата за готвене и опас-
ността да получите разстройство 
е голяма, един на всеки трима 
туристи. На практика всяка буч-
ка лед, сладолед, сок, или храна 
крие потенциална опасност. 

 Всички водачи на таксита, долму-
ши и туристически рейсове имат 
в аптечките си йод, ентерол и дру-
ги препарати против разстрой-
ство. Местните хора се лекуват с 
чай от кора на нар.

 Може би хората с по-чувствител-
ни организми е добре да напра-
вят профилактика с подходящи 
медикаменти няколко дни преди 
да тръгнат за Турция, както и да 
разполагат с необходимото.
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плажове в Турция, Йолу Дениз (Мъртво 
море на турски) не ме печели с каме-
нистия си бряг, но мястото е красиво, 
разположено между две морета. Нео-
бикновена и феерична е красотата в 
небето, създадена от реещите се сво-
бодно разноцветни парапланери.

Но, най-хубавото предстои. Сигур-
но всички познават скалните ликийски 
гробници от рекламите на Турция. Те в 
действителност са още по-величестве-
ни и красиви. Пътуваме с лека лодка по 
река Далян. Преживяването е мистично 
и от тези, които спират времето. Гробни-
ците са датирани около 400 г. пр. н. е.

Старата гемия се носи плавно по 
реката, а заобикалящите я гледки ня-
мат аналог. Виждаме диви магарета и 
кози, големи морски костенурки Careta 
careta, птици. Пясъчният плаж е пре-
красен и е тясна ивица между река 
Далян и Средиземно море. От него се 
вижда малко островче, в центъра на 
което скалите образуват фигура на сър-
це. Вълшебно и романтично място, но-
сещо името “Плажът на костенурките“.

От магията ни извежда разразилата 
се пясъчна буря, която приемаме за 
бонус, като пилинг процедура и кофата 
вода, с която капитана на нашата лодка 
измива пясъка от телата ни.

Заобиколени от големи костенурки 
се връщаме във Фетие.

ЗА ИЗПИСВАНЕТО НА  
ВЕЖДИ И ОРХАН ПАМУК

Следващата ни спирка е градчето 
Каш. На турски то значи вежда. Срещу 
него е разположен остров Мейс, или 
окото в превод от турски. Островът е 
известен и като Кастелоризо с офици-
ално име Мегисти и е гръцка територия 
от Додеканезите в Източното Среди-
земноморие. Името идва от прекрасна-
та венецианска крепост, изградена от 
розов камък на върха на острова. Из-
лишно е да споменавам за териториал-
ните спорове между Гърция и Турция за 
острови и териториални води. Остров 
Кастелоризо е само на 2 км от турския 
бряг.

Признавам си, че любопитството 
ми към Западното турско Средизем-
номорие бе запалено от романа на 
нобеловия лауреат Орхан Памук „Чум-
ни нощи“. Смята се, че е действието в 
романа се развива именно тук, на това 
островче. Повествованието е завладя-
ващ разказ за разпада на Османската 
империя, любовта въпреки религиоз-
ния фанатизъм, самотата, амбициите и 
чумната епидемия, донесена от Изток. 
Паралел със сегашното ни смутно вре-
ме може да бъде направен веднага. 

Хората, хората било те гърци, турци, 
арменци, араби си остават същите в 
своите емоции, любови, страхове и на-
дежди. Хубавото е, че има и революция 
на острова, направена от един капитан. 
Лошото е, че няма поука от историята, 

а тя се учи в училище.
От пристанището на Каш до гръцкия 

остров Родос разстоянието е около 18 
км и може да се достигне с малки ка-
тамарани.

ПЛУВАНЕ МЕЖДУ  
ЛИКИЙСКИ ГРОБНИЦИ

Няма грешка. Друго популярно из-
ображение, което мнозина познават, е 
това на потъналите гробници на остров 
Кекова. Място уникално, с тюркоазени 
води, счупени амфори по дъното, по-
тънали след земетресение ликийски 
гробници, останки от процъфтяваща 
цивилизация, улици, пристанище. Тук 
буквално се плува сред историята. От 
водата може да докоснеш древно стъл-
бище, или останка от дом. На северния 
бряг на острова е бил разположен град 
Аполония. Той може да бъде видян на 
дъното и днес, разположен под искря-
щите води.

Водата, дори в края на септември, е 
ласкава, топла, прозрачна и примамва-
що синя.

Тук в Симена са и ваканционните до-
мове на най-богатите съвременни тур-
ци. Прекрасни резиденции с хеликоп-
терни площадки на покривите, тъй като 
мястото е сравнително отдалечено.

Връщаме се с желание за още лято 
на многолюдното летище в Анталия. 
Там цари истинско вавилонско стъл-
потворение. Строи се разширение на 
летището, но то още е в процес на из-
граждане. 

Връщането ни съвпада с обявената 
частична мобилизация в Русия. Билетът 
до Анталия вече е 1000 евро, но съм си-
гурна че мнозина биха дали и повече, 
за да избегнат войната.

В залата на летището е сюрреалис-
тично. Хората са прилепени плътно 
един до друг, няма въздух, а в центъра 
на всичко това русокоса пианистка на 
малък подиум свири ноктюрно от Шо-
пен. 

Въпреки многото хора е някак тихо, 
а в атмосферата не витае точно вакан-
ционен дух.             Д-р Василена Васева
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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:

Продавам стоматологична маши-
на Fushion с италиански микромотор 
и компресор Фаро, рефлектор със 
сензор за движение. Комплектът 
включва и стол за стоматолога. 
Цена по договаряне. За контакти: 
0888708206- д-р Шуманова

Продавам апартамент 94м2 със 
статут на дентален кабинет. Самос-
тоятелен вход; СОТ; трифазен ток. 
Стоматологична машина Медия 7М 
в добро състояние; маслен компре-
сор сух стерилизатор-могат да се 
закупят и отделно от помещението. 
гр. Варна; ж.к.Вл. Варненчик; тел. 
0888951294

Продавам: 1.автоклав"Runyes" 
SEA12L клас В, 1800VA,цена - 750 
лв.,2.безмаслен въздушен компре-
сор 750VA, 35L, цена - 400 лв. Теле-
фон за връзка . № 0884 324 498 от 
гр. София

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

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

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

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

Продавам пълно оборудване за 
стоматологичен кабинет Тел. 0889 
765 295

Продавам 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 
Величков“ № 23, д-р Росица Цанова 
Тел. 0877 22 03 90

Продава се напълно оборудван 
стоматологичен кабинет с рентге-
нов кугел и екран Кабинетът се на-
мира в гр. Пловдив, на Събота паза-
ра, на адрес ул."Филип Тотю" № 26 
/бивш кабинет на д-р М. Мизинов/. 
Цена: 30 000 евро; За контакти: 
+359893760979 - И. Мизинова 

Продава се действаща и разра-
ботена дентална практика Разрабо-
тен кабинет в Бизнес парк София, 
сгр. 10, партер; регистриран в РЗИ; 
ниска такса за управление;  със СОТ. 
Състои се от: чакалня, дентален 
офис за 1 дентален лекар, помеще-
ние за стерилизация. . Висок клас 
оборудване, чисто нов юнит Sirona 
C8, апарат за сект. рентгенография. 
Цена: 130 000 лв.; тел: 0886504303

Продавам два зъболекарски ка-
бинета в идеален център на гр. Вра-
ца - напълно оборудвани, съвремен-
на техника. тел. 0878 45 70 43

ДАВА ПОД НАЕМ:

Отдава дентален кабинет под 
наем. Намира се на възлов буле-
вард. Регистриран. Напълно обзаве-
ден. Наем 400 лева.0888944351

Давам под наем смяна в напълно 
оборудван стоматологичен кабинет 
в гр. София, Руски паметник, цена: 
370лв. За контакт: 088 863 8924

Давам под наем два напъл-
но оборудвани дентални каби-
нети с обща чaкалня и рентген в 
гр. Пловдив Център За контакти : 
0894308730 Д-р Деянов 

Дентален център 2 - София от-
дава смяна под наем в оборудван 
дентален кабинет на партерен етаж 
в сградата на ДКЦ 7. Общински пре-
ференции. Справки и инфо за огледи 
на тел. 02/8033953 и 02/8033951- су-
трин

Отдава се смяна под наем в де-
нонощен спешен кабинет по дентал-
на медицина в гр. Пловдив.

За информация: Д-р Атанасов – 
0885/ 88 00 43 или д-р Славова – 
0885/ 84 48 42

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

Давам смяна под наем в каби-
нет в гр. Пловдив, ул. „Царево” № 
1, кв.Съдийски, до Германо-българ-
ската лаборатория или продавам 
напълно оборудвана практиката, 
намираща се на този адрес Тел. за 
връзка: 0877 769 099

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

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

ТЪРСИ:

Търся стоматолог за работа на 
процент в гр. Пловдив. Кабинетът е 
модерно оборудван. Тел. 0899 776 
601

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

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

Предлагам работно място в раз-
работен кабинет в гр. Сърница на 
млад и амбициозен колега за рабо-
та минимум 3 дни в седмицата. За-
плащането е обвързано с обема на 
извършена работа. За контакти Д-р 
Топчиева 0882 400622

Дентален център "ВИТА-Г" на 
ул."Братя Пулиеви" № 1 в кв. "Капа-
на", гр. Пловдив търси лекар по ден-
тална 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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Швейцарски учени откриха 
ново оръжие срещу бактерии, 

устойчиви на антибиотици

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

ни на д-р Венета Костадинова Русева и д-р Диляна Киркова-
Руменова,  като им пожелава  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 Кърджали честити кръглата годишнини 

на д-р Поля Димитрова, като и пожелава много здраве, мно-
го късмет, лично щастие, чудесни мигове и много лични и 
професионални успехи.

УС на РК на БЗС- Кърджали

Ново оръжие срещу устойчиви 
на антибиотици бактерии от-
криха учени от университета в 
Женева, съобщи електронното 

издание Юрикалърт, цитирано от БТА.
Изследователите са установили, че 

лекарство, използвано срещу херпес, ус-
пява да намали защитните механизми на 
бактерията Klebsiella pneumoniae, която 
е много разпространена в болниците и е 
особено вирулентна.

Екип от университета в Женева откри-
ва, че едоксудин - антихерпесна молеку-
ла, открита през 60-те години, отслабва 
защитната повърхност на този вид микро-
организми и така улеснява елиминиране-
то им от имунните клетки.

Klebsiella pneumoniae причинява 
много инфекции на дихателните пътища, 
червата и пикочните пътища. Заради 
устойчивостта си към повечето често 
прилагани антибиотици и високата си 
вирулентност, някои от щамовете й мо-
гат да бъдат дори фатални за между 40 
и 50 процента от заразените хора, казват 
учените.

"От 30-те години на миналия век ме-
дицината разчита на антибиотиците, за 
да се справи с патогенните бактерии", 
обяснява Пиер Косон от университета в 
Женева, който ръководи изследването. 
"Възможни са и други подходи като опити 
за отслабване на защитната система на 
бактериите, така че те вече да не могат 
да избягат от имунната система. Това из-
глежда още по-обещаващо, тъй като ви-
рулентността на Klebsiella pneumoniae в 
голяма степен се дължи на способността 
й да избягва атаките на имунните клетки", 
обяснява Косон.

За да определят дали защитата на бак-
териите е намаляла, учените използват 

експериментален модел с изненадващи 
характеристики - амебата Dictyostelium. 
Този едноклетъчен организъм се храни с 
бактерии, като ги улавя и поглъща със съ-
щите механизми, които имунните клетки 
използват, за да убиват патогени.

"Генетично модифицирахме тази аме-
ба, за да може да ни каже дали бактери-
ите, които среща, са вирулентни или не. 
След това тази много проста система ни 
позволи да тестваме хиляди молекули и 
да идентифицираме тези, които намаля-
ват бактериалната вирулентност", обяс-
нява Пиер Косон.

Разработването на лекарство е дъ-
лъг и скъп процес, като няма гаранция 
за резултатите. Затова изследователите 
решават да прегледат съществуващите 
препарати, за да идентифицират възмож-
ни нови терапевтични показания. Екипът 
оценява въздействието върху Klebsiella 
pneumoniae на стотици лекарства, които 
са на пазара и имат широк спектър от те-
рапевтични показания. Медикамент, раз-
работен за борба с херпесите, дава доста 
обещаващи резултати.

"Чрез промяна на повърхностния 
слой, който предпазва бактериите от 
външната среда, този фармакологичен 
продукт ги прави уязвими. За разлика 
от антибиотиците, едоксудинът не убива 
бактериите, което ограничава риска от 
развитие на резистентност - основно пре-
димство на подобна стратегия", обяснява 
още Косон.

Ефективността на тази терапия при 
хора все още не е потвърдена, но спо-
ред учените от Женева резултатите от 
изследването са обнадеждаващи: пре-
паратът действа дори върху най-устойчи-
вите щамове на Klebsiella pneumoniae и 
в по-ниски концентрации от тези, предпи-
сани за лечение на херпес. "Достатъчно 
намаляване на защитата на бактериите, 
без да се убиват, е фина стратегия, но та-
кава, която може да се окаже печеливша 
в краткосрочен и дългосрочен план" ка-
тегоричен е Пиер Косон.

Констатациите на швейцарските спе-
циалисти са публикувани в изданието 
PLOS One.

Бактерии Снимка: Пиксабей
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