
Честване
ЕО DENT отпразнува 
20-ти юбилей 
Да изпълниш до краен предел една от най-големите зали в 
страната - Зала 1 на НДК. Да създадеш незабравимо и истин-
ско преживяване за своя екип, гости, приятели и пациенти. Да 
привлечеш изявени имена от света на изкуството и шоу биз-
неса. 

стр. 7 Прегаряне
Какво е 
дигитален бърнаут?
Докато си стояхме у дома, бяхме постоянно на линия. Бързо 
се свиква с удобството – да се свържеш с когото поискаш, ко-
гато поискаш. Отговор на момента, реакция на мига. Тези не-
реалистични очаквания за общуването доведоха до повишени 
нива на тревога. 
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Честито Рождество 
Христово и успешна 

2023 година!

КАЛЕНДАР
XXI 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. Конгресът ще бъде под мотото “Феникс”.

VIII-ми РФДМ ВАРНА ДЕНТ - 2023
Организиран от РК на БЗС- Варна ще се проведе на 18 и 19 март 
2023г, във ФК – Варна, зала №4. Форумът ще има и онлайн 
излъчване.

„Наука и практика – ръка за ръка“
На 21 и 22.04.2023г. ще се проведе Шестият Научен конгрес на 
ФДМ – Пловдив съвместно с РК на БЗС – Пловдив – „Наука и 
практика – ръка за ръка“.

14-ти традиционен семинар на РК на 
БЗС – Пловдив
На 15 и 16.09.2023г. в Тракийска резиденция „Старосел” ще се 
проведе 14-тият традиционен семинар на РК на БЗС – Пловдив.

Национален форум по дентална 
медицина-Банско
Традиционният форум по дентална медицина в гр. Банско, орга-
низиран от РК на БЗС-Благоевград с подкрепата на УС на БЗС, 
ще се проведе на 29.09-01.10 2023 г.

Online списание на Българския 
зъболекарски съюз 
Можете да проследите новите статии в он-лайн списанието на 
Българския зъболекарски съюз на адрес: www.bzs.bg

НАЦИОНАЛНА 
ПРОГРАМА ЗА 
ПРОФИЛАКТИКА 
НА ОРАЛНИТЕ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ
СТР. 5

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

Уважаеми колеги,
Скъпи приятели, сподвижници, нови и 

дългогодишни партньори на Българския зъ-
болекарски съюз и вестник “ДентаМедика",

От името на Управителния съвет на БЗС 
и от свое име бихме искали да ви поздра-
вим с настъпващите най-светли християн-
ски и семейни празници.

Ще изпратим още една година и всеки 
един от нас ще направи своята лична и 
професионална равносметка. Затихващата 
пандемия от Ковид-19 ни направи, надя-
вам се, по-осторожни във всекидневната 
практика. Направи ни по-внимателни и 
реалистични в дългосрочните ни планове 

и прогнози. 
Изминалата година бе белязана от по-

редното множество промени, свързани с 
практикуването на професията на лекаря 
по дентална медицина. БЗС, като отговор-
на съсловна организация, следеше внима-
телно всички промени и работи активно в 
широк диапазон от сфери, за да защити 
професионалния и обществен интерес, 
често пъти на границата на невъзможното.

На фона на случващото се и неизбежни-
те икономически и житейски цикли, бихме 
искали да си пожелаем повече вяра, мъд-
рост, здраве, сила и загриженост за паци-
ентите ни. 

На всички вас и вашите семейства по-
желаваме да бъдете здрави, много късмет 
и щастие, както и да се грижите и обичате 
себе си, за да можете да се реализирате 
пълноценно в нелеката ни професия.

Нека празниците ни дадат мигове на 
спокойствие, за да можем да приемем пре-
дизвикателствата на следващата година, 
на която казваме, че е добре дошла!

Д-р Николай Шарков, 
председател на УС на БЗС
Д-р Борислав Миланов, 
главен секретар на УС на БЗС

Календар на събитията през 2023 г.
10 - 11.02.2023 г. НФДМ „Мадарски конник“ 2023, Шумен 
16 - 18.02.2023 г. Научен конгрес на СРК
10 - 12.03.2023 г. Дентална Академия Родопи, Пампорово
18 - 19.03.2023 г. Варнадент 
21 - 22.04.2023 г. Шести съвместен Научен конгрес 
 „Наука и практика - ръка за ръка“
28 - 29.04.2023 г. ERO FDI, Истанбул 
11.05.2023 г. BaSS
25.05.2023 г. Среща на борда на CED
26 - 27.05.2022 г. CED General Meeting, Стокхолм 
14.06.2023 г. УС на БЗС 
15 - 18.06.2023 г. 21-Научен конгрес на БЗС
09.09.2023 г. УС на БЗС 
15 - 16.09.2023 г. Семинар на РК на БЗС-Пловдив - Старосел
24 - 27.09.2023 г. Световен дентален конгрес на FDI, Сидни
29.09 - 01.10.2023 г. НФДМ Банско 2023 
05 - 07.10.2023 г. София Дентал Мийтинг

Извън кабинета
„Световна война C–19“
Човешката еволюция е бавна и устойчива. Осем милиона го-
дини са били нужни на генома на човешкия вид, за да еволю-
ира с един процент. Попитайте обаче вируса, който иска да ви 
зарази, колко време му трябва, за да приспособи леко гарде-
роба си, и той ще ви каже да почакате само един ден. Вирусите 
на практика се променят с времето. 
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ОСОБЕНОСТИ НА 
ЕНДОДОНТСКОТО 
ЛЕЧЕНИЕ 
ПРИ ПАЦИЕНТИ В 
НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ
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Да откриеш 
Коледата

Чудо или не, едно дете бе открито след 9 дни от много доброволци и 
по-малко държава. И това много преди Рождество Христово, когато 
ставали истинските чудеса.

Може би, все пак, има малко надежда за остатъци от доброта, 
съчувствие, човещина. Прехвърлянето на всичко, което се случва с нас в 
чисто дигиталния свят на емоции, признание и чувства, сякаш взима пре-
вес в днешно време. Все пак, бъдещето се прави от хора, дигиталното бъ-
деще, без което не можем - също.

В момента на мнозина се струва, че времето, в което живеем е безми-
лостно, често и несправедливо. Защо точно на нас трябва да се случат епи-
демия, война, инфлация, обезценяване на много стойности. 

Идват светли празници и ще бъде непростимо отчуждението ни от най-
близките хора. 

Малката семейна църква ще събере, надявам се, семействата ни, за ни 
даде миг спиране на времето, щастие и сила за следващата година. 

В семейството обичта не подлежи на съмнение, не се нуждае от доказва-
не. Тя няма нужда от красиви дигитални сърчица, поне за ден. 

Така че, да оставим шарения дисплей и да се потопим в истинския праз-
ник с най-близките ни хора.

Заедно ли сме, това винаги е вкъщи. И, да храната, която ще сме пригот-
вили ще бъде лекарство, разговорите и интереса към другия, сигурен знак 
за внимание и обич.

Честито Рождество Христово! Бъдете здрави и щастливи! 
Емилия Караянева, гл. редактор на в. „ДентаМедика“

  # ЩРИХ

От заседанието 
 на УС на БЗС

На 1 декември, ден преди Извънредния конгрес се състоя и заседа-
ние на УС на БЗС, което традиционно го предшества.

На него бяха обсъдени детайлно предложенията за промени в 
текстовата част на НРД 2023-2025 г.

Д-р Георги Сойтариев, председател на КРД, потвърди че 90% от пред-
ложенията на БЗС ще залегнат в текстовата част и са приети от страна на 
НЗОК. Не е прието предложението на член на РК на БЗС - Варна да няма 
ограничение в изработените часове от лдм по договор с НЗОК.

В текстовата час ще залегне и това при първо нарушение от страна на 
лдм да не се налага максималната глоба, а размерът на наказанието да 
бъде в зависимост от тежестта на нарушението.

По предложение на д-р Е. Давчев, РК на БЗС-Добрич бе прието предло-
жението за добавяне на медикамента Оромукозал (таблетка или спрей), 
като част от спешния шкаф на лдм (отпада ампулата калциев глюконат 
10 мл.)

По време на УС бяха разгледани още детайли от текстовата част на 
НРД, предложени от БЗС.

На 2 декември т. г. в парк хотел 
„Москва“, в София се прове-
де Извънреден конгрес на 
БЗС за приемане на НРД за 

следващия договорен период. С това 
прекъсната традиция поради двете 
пандемични години бе възстановена.

Чест прави на избраните делегати 
на конгреса на БЗС показаната висо-
ка конгресна култура. Това позволи 
започването на деловата работа на 
конгреса да започне навреме, както 
и да бъдат структурирани органите на 
конгреса.

Д-р Борислав Миланов, главен се-
кретар на БЗС откри конгреса, като бе 

дадена думата за приветствие от стра-
на на домакините от СРК на БЗС. Крат-
ки приветствени думи към делегатите 
отправи д-р Бисер Ботев, председател 
на столичната колегия.

Д-р Н. Шарков, председател на УС 
на БЗС подчерта, че конгресът на БЗС 
касае всички и работещи и неработе-
щи по договори с НЗОК, като също от-
прави приветствени думи към колеги-
те си и пожела мъдрост в решенията.

Бе приет и предложения от Комиси-
ята по нормативните актове (КНА) про-
ект за дневен ред на конгреса: 

1. Обсъждане и приемане на про-
мени в Устава на БЗС.

2. Национален рамков договор 
(НРД) 2023 – 2025 г.

3. Обсъждане и приемане на про-
мени във Фонда за подпомагане на 
редовните членове на БЗС със здра-

вословни проблеми.
4. Обсъждане на НЗИС.
5. Разни

По т.1 от Дневния ред на конгреса 
имаше постъпили предложения от РК 
на БЗС-Кюстендил, отложено от кон-
греса в Пампорово за увеличение на 
членския внос, както и две предло-
жения на РК на БЗС-Пловдив. Едното 
предложение на РК на БЗС-Пловдив 
бе за увеличение на членския внос и 
второто да се добави при регистрира-
нето на ново завършили колеги, които 
все още не са получили дипломи, то 
те да могат да бъдат регистрирани в 
РК само с академична справка. След 
дискусия и юридическа консултация 
последното отпадна, тъй като проти-
воречи на действащото законодател-
ство. 

Бе прието и решението, свързано 
с чл.56 от Устава за промяна в мини-
малния членски внос. След активни и 
конструктивни дебати конгресът прие 
от 1.01.23 г. членският внос да стане 
200 лв., който съгласно Устава на БЗС 
трябва да бъде платен до 31.03.23 
г. След тази крайна дата ,членският 
внос става 400 лв. Увеличението е 
малко над 4 лева за месец.

БЗС е решителен и решаващ фак-
тор в здравеопазването и е необходи-
мо дейността му да бъде финансово 
обезпечена. В момента има 132% уве-
личение на разходите за поддържане 
работата на Съюза. Отчисленията за 
Районните колегии са 75% от членския 
внос, а за централния офис остават 
останалите 25%.

Размерът на членския внос не е 
променян от 2009 г., а е добре да се 

Извънреден конгрес 
на Българския 

зъболекарски съюз
Конгресът дава мандат на Комисията по рамково договаряне (КРД) на БЗС, предвид липсата 

на бюджет на НЗОК, с условие да поиска и постигне увеличение на бюджета и цените за ден-
тални дейности през 2023 г. в размер съобразен с инфлацията за 2022 г.

Това решение е съгласно чл. 41 т. 2 от Устава на БЗС.

Момент от гласуването в конгресната зала

Д-р Б. Миланов, главен секретар на БЗС при откриването на конгреса

Изказване в залата

Д-р Гергана Милкова, председател на Фонда за подпомагане
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Конгресните решения 
с няколко думи

На проведения на 2 декември т. г. Извънреден конгрес на БЗС се приеха 
следните конкретни ангажименти и решения: 

• Да се постигне увеличение на цените на пакетите за дентални дейнос-
ти, а не на обемите при предстоящите преговори с НЗОК във връзка с НРД - 2023.

• Да не се приема въвеждането на НЗИС за отчитането на лекарите по ден-
тална медицина, преди системата да заработи добре и отчитането да не бъде 
ежедневно, или почасово, а в края на всеки месец, както е понастоящем с ПИС.

• На конгреса, след активни дебати, се обсъди детайлно и гласува предложе-
нието за увеличение на годишния членския внос на лекарите по дентална меди-
цина. От 1.01.23г. членският внос да стане 200 лв., който съгласно Устава на БЗС 
трябва да бъде платен до 31.03.23 г. 

• След тази крайна дата ,членският внос става 400 лв.
Увеличението е малко над 4 лева за месец.
Предложението за увеличение на членския внос бе направено още на послед-

ния Отчетно-изборен конгрес, проведен в Пампорово, но тогава то бе отложено.
Д-р София Буджева, РК на БЗС - Бургас направи следната конкретна аргу-

ментация за взимане на решение за увеличение на членския внос: През 2009 
г. членският внос е бил 150 лв. за година, като минималната работна заплата е 
била 240лв., 25.00 лв. една обтурация, заплащана от НЗОК. 

За 2022г. при членски внос от 150 лв., минималната работната е 710 лв. (а 
вече и по-висока с решение на Парламента). Една пломба, заплатена от НЗОК 
е 56.00лв.

Бел. ред. (От началото на 2022 г. Министерството на труда и социалната политика работи 
по няколко варианта за създаване на прозрачен законово установен автоматичен механизъм 
за определяне на минималната работна заплата (МРЗ) в страната, който да бъде базиран на 
Европейската директива, а именно – минималната заплата да бъде равна на 50% от средната 
работна заплата и на 60% от медианната работна заплата). 

Конгресът ще бъде под мотото “Феникс”. Списък на лектори и теми, като точните 
часове на лекциите ще бъдат публикувани по-късно:
1. Проф. Йоав Мазор, Израелска дентална асоциация (IDA): 
 „Значимостта на дигитализацията в ортодонтията. Нови инструменти в пред-

протетичната ортодонтия чрез прилагането на дигитални методи.“
2. Проф. Д-р Кристиан Баччи, Италия, Университет в Падова (ANDI):
 „Орална патология и хирургия при пациенти с фармакологично лечение“
3. Д-р Роберто Форнара, Италия, Президент на Италианско ендодонтско об-

щество (SIE): 
 „Калцифицирани канали: традиционен VS дигитален подход.“
4. Д-р Мигел Павао, Президент на Орден на лекарите по дентална медицина в 

Португалия (OMD): 
 “Оралното здраве в Португалия – предизвикателствата за зъболекарите.“
5. Проф. Д-р Георги Томов, ФДМ Пловдив: 
 „Комбинирани заболявания на ендодонта и пародонта“
6. Габриел Вилависенсио Руиз, Перу: 
 „Микроскопска ендодонтия и микрохирургия“
7. Проф. Маржена Доминяк, Полша, и проф. Томас Гедранге, Германия: 
 „Комплексен подход при лечение на рецесии“
8. Доц. Д-р Христина Арнаутска, ФДМ Варна: 
 „Ортодонтията – защо, кога и как в денталната практика“
9. Доц. Д-р Стефан Златев и Доц. Д-р. Илиян Христов, ФДМ Пловдив: 
 „Отпечатъчни методи при протезиране върху импланти: класически и дигитални“
10. Д-р Богомил Андонов, ФДМ Пловдив: 
 „Ендодонтско лечение – клинични аспекти“
11. Доц. Д-р Иван Ченчев, ФДМ Пловдив: 
 „GBR – хоризонтална и вертикална костна аугментация – предизвикателства и 

перспективи“
12. Д-р Цветелина Младенова, САЩ: 
 “От България до Америка – има ли Аризонска мечта?“
13. Д-р Цветелина Дучева, София: 
 „Кога да профилактираме и кога да лекуваме в детската стоматология“
14. Доц. Д-р Нежат Изам, Турция: 
 „Биологично ориентирана имплантология“
15. Доц. д-р Жанет Кирилова, дм: 
 „Минимално инвазивeн подход при лечение на зъбния кариес. Взаимовръзка 

на оралната микрофлора с общите заболявания“

На 17 Февруари 2023 ще бъде проведен предконгресен лекционен курс на проф. Марже-
на Доминяк, Полша и проф. Томас Гедранге, Германия на тема “Комплексен подход при 
лечение на рецесии”, общо 4 лекции по 90 минути.
Останалите 14 лекции ще бъдат на 18 и 19 Февруари 2023.
Ще има възможност за видео стрийминг!
*Организаторите си запазват правото за промени

ОРГАНИЗИРАН СЪВМЕСТНО С БЪЛГАРСКО ОРТОДОНТСКО ОБЩЕСТВО 
(ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ)

17-19 ФЕВРУАРИ 2023 Г., СОФИЯ, ХОТЕЛ „МАРИНЕЛА“.

XII Научен конгрес 
на СРК на БЗС

мисли и за развитието на съсловната 
организация, подчерта д-р Шарков.

Д-р Г. Димов, припомни, че член-
ският внос обезпечава и работата на 
УС на БЗС. 60 млн. лв. допълнително 
за обезпечени по време на тежките 
времена с пандемията. Заплащането 
по НУР осигури много от денталните 
практики да продължат работата си. 

Предложението на КНА, входирано 
чрез СРК на БЗС също бе прието. То 
касае опростяването и изчистването 
на Устава на БЗС и съгласуването му 
с действащото законодателство, по-
специално със Закона за съсловните 
организации на лекарите и лекарите 
по дентална медицина. Чл. 50 да от-
падне, като наказанията на лдм да 
бъдат съобразно чл.38 от Закона за 
съсловните организации.

По отношение на т. 2 бе подчерта-
но, че БЗС е в края на периода на три-
годишния договор с НЗОК, отнасящ 
се за текстовата част. В текстовата 
част имаше два члена, които касаят 
лдм. Единият бе, че от 1 октомври ще 
се въведе експериментално система 
за електронно отчитане към НЗОК.

Благодарение на активната работа 
на БЗС бе постигнато отлагане на да-
тата 1 октомври и подписан съответен 
Анекс към НРД. Тук трябва да бъде 
отбелязано съдействието на СРК на 
БЗС в лицето на д-р Б. Ботев и д-р О. 
Гладков.

Бе проведена среща между пред-
ставители на БЗС (д-р Николай Шар-
ков, д-р Георги Габровски, д-р Вален-
тин Павлов, д-р Георги Сойтариев, 
д-р Константин Даков, доц. Елка Ра-
дева, 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.-ми-
нистър на здравеопазването и пред-
ставители на IT отдела на МЗ.

На срещата бе постигнато спора-
зумение срока за влизане в действие 
на НЗИС (01.11.2022) при лекарите 
по дентална медицина, работещи с 
НЗОК, да бъде отложен в един разу-
мен срок! Беше взето решение да се 
излъчат контактни групи от страна на 
БЗС, МЗ и Информационно обслуж-
ване АД, които да продължат работа 
по НЗИС. От страна на БЗС предста-
вители ще бъдат: Д-р Георги Габров-
ски – зам.-председател на БЗС; Д-р 
Георги Сойтариев - зам.-председател 
на БЗС; Д-р Бисер Ботев – председа-
тел на Столична районна колегия на 
БЗС; Д-р Олег Гладков – секретар на 
Столична районна колегия.

Разработчиците на системата 
„Информационно обслужване“ не 
са разработили нищо за денталната 
медицина.

Д-р Миланов подчерта, че НЗИС 
ще се случи само когато БЗС се уве-
ри, че нищо в ущърб на лдм няма да 
бъде направено.

Излъчената комисия ще работи с 
МЗ и Информационно обслужване.

Д-р Сойтариев, председател на 
КРД многократни подчерта липсата 
на бюджет, който реализира полити-
ките.

Конгресът даде мандат на Коми-
сията по рамково договаряне (КРД) 
на БЗС, предвид липсата на бюджет 
на НЗОК, с условие да поиска и по-
стигне увеличение на бюджета и 
цените за дентални дейности през 
2023 г. в размер съобразен с ин-
флацията за 2022 г.

Това решение е съгласно чл. 41 т. 
2 от Устава на БЗС

Бяха обсъдени и приети промени 
във връзка с Фонда за подпомагане 
на редовните членове на БЗС със 
здравословни проблеми. Д-р Герги-
на Милкова, председател на Фонда 
запозна делегатите с предлаганите 
промени. Бяха приети и промените в 
Правилника за работа. Бе гласувано 
предложението резервът на фонда да 
стане 10 %.

Всички приети предложния са във 
връзка с това фондът да стане по-дос-
тъпен за редовните членове на БЗС. 

Максималният размер на помощта 
ще стане 5000 лв. Необходимо е ис-
кането за помощ да бъде най-много 
две месеца след диагностициране на 
проблема, като подадената деклара-
ция е в свободен тест. При необхо-
димост, с решение на УС на БЗС, ще 
бъдат гласувани експерти към фонда, 
които да подпомагат неговата дей-
ност. Бе приет и финансовия отчет за 
работата на Фонда.

Обсъжданията във връзка с НЗИС, 
частично бяха направени във връзка 
с НРД.

Бе подчертано, че НЗИС е полити-
ка на държавата, която ще бъде нало-
жена на НЗОК. Софтуерът на НЗОК е 
само част от НЗИС.

Д-р Гладков подчерта, че всеки до-
говор ще бъде с национален регис-
трационен номер.

Необходимо е още време за адап-
тиране на различните разработчици 
на софтуер.

Награждаване на лекарите по ден-
тална медицина на РК няма да има 
след Извънредния конгрес на БЗС. 
То ще се състои по време на Научния 
конгрес Бургас.

ДМ

Залата с участниците в Извънредния конгрес

Д-р Н. Шарков, д-р Г. Димов и д-р Св. Гачев
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Д-р Емил Сариев,  
председател на РК на БЗС-Смолян

ОЖИВЛЕНИЕ

18.03.2023Г.

08.00 ч. – 08.50 ч. –  Регистрация
08.50 ч. – 09.00 ч.  – Откриване
09.00 ч. – 10.30 ч.  –  Лектор: проф.д-р Методи Абаджиев д.м.н.
  Тема: Цялостна протетична рехабилитация
10.30 ч. – 10.45 ч.  –  Презентация Атлантис
10.45 ч. – 12.15 ч.  –  Лектор: проф. д-р д-р Павел Станимиров, доктор
  Тема:
  Спешни медицински състояния в денталната практика
  I.Медицинска история – „познавай своя пациент”. 
  II.Загуба на съзнание в дентален кабинет. 
  Гръдна болка в дентален кабинет. Сърдечен арест, 
  кардио-пулмонална ресусцитация. Протоколи на поведение.
12.15 ч. – 13.15 ч.  –  Обяд
13.15 ч. – 14.45 ч.  –  Лектор: проф.д-р д-р Павел Станимиров, доктор
  Тема:
  Спешни медицински състояния в денталната практика
  III.Хипертония и хипертонична криза, церебро-васкуларен инцидент,
  хипогликемия. Протоколи на поведение.
14.45 ч. – 15.00 ч.  –   Презентация Вилем
15.00 ч.–  16.30 ч.  –     Лектор: проф.д-р д-р Павел Станимиров, доктор, 
  Тема:
  Спешни медицински състояния в денталната практика
  IV. Астматичен пристъп, паническа атака, алергия, 
  алергични реакции, 
  анафилаксия, токсичност от местни анестетици. 
  Протоколи на поведение.

19.03.2023Г.

09.30 ч. – 11.00 ч.  –  Лектор: проф.д-р Георги Томов, д.м.
  Тема:”Най-често срещани заболявания на оралната лигавица 
  в ежедневната практика – диагноза и лечение”
11.00 ч. – 11.45 ч.  –  Лектор: д-р Димо Даскалов
  Тема: Предизвикателства пред интероралното сканиране за 
  конструкции тип All on 4 / All on 6
11.45 ч. – 12.00 ч.  –  Презентация   
12.00 ч. – 12.30 ч. –  Кафе – пауза 
12.30 ч. – 14.00 ч.  –  Лектор: проф.д-р Цветан Тончев,д.м.,ЛЧХ
  проф. д-р Кирил Христозов,ендокринолог
  Тема: Антирезорбтивно лечение и COVID 19 асоциирана 
  мукормикоза през погледа на ендокринолога и 
  лицево-челюстния хирург
14.00 ч. – 15.30 ч.  –  Лектор: Д-р Емил Сариев
  Тема: „Препариране на кореновия канал без ръчни инструменти. 
  Възможности и ограничения на изцяло машинен протокол –
  от прохождане до финална обработка”

Условия за участие в РФДМ ВАРНА ДЕНТ 2023 
Присъствено:
1. Такса участие членове от други колегии – 100.00 лв
2. Такса участие за членове на колегия Варна – 50.00 лв /50.00лв се доплаща от колегия Варна/
3. Такса участие студенти – 30.00лв.
Онлайн излъчване:
1. Такса участие членове от други колегии – 100.00 лв
2. Такса участие за членове на колегия Варна – 50.00 лв /50.00лв се доплаща от колегия Варна/.
3. Такса участие студенти – 30.00лв.
Плащане по банков път
ЦКБ
РК на БЗС – Варна
СЕСВ BGSF
BG38 CECB 9790 10F5 3201 00
Основание:ВарнаДент2023, име и фамилия, ЛПК
Н.Панева – 0879067867 – телефон за допълнителна информация

ВАРНА ДЕНТ-2023
VIII-МИ  РФДМ  ВАРНА  ДЕНТ  2023 – 18-19.03.2023 Г.

ГОДИШНО 
ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 

НА РК НА  БЗС - ВАРНА
08.04.2023

ФК – ВАРНА, ЗАЛА №4
ГОС  от  15.00ч. до  18.00

ГАЛА ВЕЧЕРЯ ОТ 18.00ч. в БМ-СИТИ
Организирана от УС 

Академия Родопи е мястото, където оставям сърцето си и голяма част от личното си време. С 
радост искам да обявя официално, че събитието ще се състои в Pamporovo Convention Center, 
хотел Перелик - флагмана на к. к Пампорово на 10-11 март 2023 г. Предвидили сме студентски 
панел - лекция на проф. Грандини, лекция и демонстрация на д-р Радослав Аспарухов. Три от 

най - големите фирми за дентално оборудване ще имат съпътстващи теоретично-практически курсове. 
Съботата ще прекараме в разговори за ендодонтия и възстановителна стоматология. 

Съвсем скоро ще обявим начало на регистрацията, официална програма, официален сайт на съби-
тието, нашите спонсори и изложители!

До скоро и както казваме тук в Родопите - добре сте ни дошли!

РК на БЗС-Смолян
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Национална програма за профилактика 
на оралните заболявания при децата 

от 0 до 18 години в Република България

Годишният форум на 
Националната програ-
ма за профилактика на 
оралните заболявания 

при децата от 0 до 18 години в 
Република България събра на 
5 декември т. г. в хотел „Интер 
Континентал“, София предста-
вители на институциите в здра-
веопазването и образованието, 
преподаватели от факултетите 
по дентална медицина, София и 
Пловдив, ръководители на БЗС, 
членове на Националния коор-
динационен съвет и регионални 
координатори на Програмата, 
както и много представители на 
водещите медии.

Основните цели на програ-
мата са да ограничи разпрос-
транението на зъбния кариес 
в групата на децата на възраст 
между 5 и 8 години чрез сила-
низиране на първите постоянни 
дъвкателни зъби, както и да се 
повиши информираността на 

деца, родители, учители, меди-
цински специалисти относно 
силанизирането като метод 
за профилактика на кариеса. 
Програмата е всеобхватна и 
освен че запознава родителите 
със състоянието на денталното 
здраве на техните деца, включ-
ва и възпитание за правилна-
та устна хигиена, възпитание, 
свързано с правилното хране-
не, което е неразделна част от 
профилактиката. Тя е свързана 
с това как и по какъв начин ро-
дителите да обръщат внимание 
и да полагат грижи за своите 
деца.

Програмата е на Министер-
ството на здравеопазването, 
подкрепяна от Министерството 
на образованието и науката, а 
всяка година Българският зъ-
болекарски съюз представя и 
информира обществото и инсти-
туциите за развитието и дости-
женията ѝ.

Тази година форумът започна 
със среща с медиите, като тряб-
ва да бъде отбелязано голямо-
то присъствие на журналисти от 
водещите електронни и тради-
ционни медии.

Организатори и участници 
от страна на Български зъбо-
лекарски съюз (БЗС) бяха: д-р 
Николай Шарков – председател 
на УС на БЗС и председател на 
Националния координационен 
съвет (НКС) на Програмата, д-р 
Борислав Миланов – главен се-
кретар на УС на БЗС и д-р Свето-
слав Гачев – зам.-председател 
на Контролната комисия на БЗС 
и член на НКС.

Те представиха пред медиите 

ключовите моменти от програ-
мата.

ОТ 2011 Г. НЯМА 
ПРОМЯНА В ЦЕНИТЕ ПО 

ПРОГРАМАТА

Д-р Миланов откри срещата, 
като направи ретроспекция на 
изминалите години от началото 
на Програмата. Той подчерта, че 
от 2011 г. няма промяна в цените 
по програмата. 

Резултатите от нейното при-
лагане са проследими и види-
ми, въпреки известната вътреш-
на съпротива в началото. 

Програмата за профилактика 
на оралното здраве на децата 
започна през 2010 г. с прегледи 
на над 20 хил. деца и установи, 
че над 90 на сто от тях имат 
поне един кариес, каза д-р Бо-
рислав Миланов. По думите му 

чрез програмата се цели обхва-
щане на децата в цялата страна, 
но има области, в които няма 
деца в подходящата възрастова 
група. Сливен е единствената 
област, в която има позитивен 
прираст на населението, според 
последните данни, посочи още 
той. 

Д-р Миланов припомни, че 
програмата е за всички деца от 
5 до 9-годишна възраст, силани-
зирането е безплатно, не се из-
искват никакви удостоверения 
от институции или направление. 
Единственото, което се изисква 
от родителя, е да заведе детето 
и да даде информираното си съ-
гласие. В рамките на една годи-

на след силанизирането децата 
се проследяват, за да се про-
вери състоянието на силантите 
и ако се налага, да се нанесат 
корекции. 

Трудностите пред нас са мал-
кият брой брошури, посветени 
на оралното здраве и възмож-
ността за силанизиране на зъби-
те, както и понякога трудното им 
достигане до родителите, каза 
още д-р Миланов. В програмата 
са включени около 500 лекари 
по дентална медицина от цялата 
страна, но организацията на ра-
ботата по програмата трябва да 
се подобри, добави той.

Интересен щрих в срещата 
с журналистите бе прочетения 
поздравителен адрес от Ми-
нистерството на здравеопазва-
нето от д-р Странски, съветник 
на министър Меджидиев. Той е 
правнук на проф. Динко Стран-

ски, който за първи път въвежда 
профилираното преподаване по 
детска стоматология от 1947 г.

Д-р Странски, подчерта, че 
Програмата е сред най-устойчи-
вите в МЗ, като е допринесла за 
повишаване на информираност-
та сред населението.

ЗА ДЕСЕТ ГОДИНИ 
ПО ПРОГРАМАТА ЗА 
СИЛАНИЗИРАНЕ СА 

ОБХВАНАТИ 
160 ХИЛЯДИ ДЕЦА

Д-р Николай Шарков, пред-
седател на Българския зъболе-
карски съюз (БЗС) подчерта в 
своето експозе, че за десет го-
дини по програмата за силани-
зиране са обхванати 160 хиляди 
деца. Поставянето на силанти 
на първите постоянни молари 
на децата във възрастта 5-9 го-
дини в България започна през 
2011 г., припомни той. 

Нелекуваните орални забо-
лявания засягат половината от 
световното население, като за 
30 год. заболеваемостта е на-
раснала с 1 млрд. души, посочи 
още д-р Шарков.  Д-р Николай 
Шарков се спря на връзката 
между оралните заболявания и 
общото здравословно състоя-
ние. „Има връзка между орал-
ните заболявания и общите за-
болявания. Има широк спектър 
на орални заболявания, които 
остават незабелязани за хората 
или биват пренебрегнати от тях. 
Пародондотозата, зъбната еро-

зия, преканцерозите в устната 
кухина, както и ракът на устна-
та кухина водят до последици, 
свързани с общото здраве като 
сърдечно-съдови заболявания, 
повишен риск от инсулт, от диа-
бет, както и до по-лоша прогно-
за до редица заболявания, сред 
които хроничните бъбречни 
заболявания. Председателят 
на БЗС бе категоричен, че 
профилактиката трябва да е 
задължение на държавата, а 
не на здравно-осигурителната 
система или на застраховате-
лите. 

От БЗС потвърдиха тенден-
цията, че българинът все още 
не обича да мие зъбите си и 
консумира големи количества 
въглехидрати. 

Силанизирането традицион-
но обхваща най-много деца в 
големите областни градове и 

университетските центрове – 
там има по-голям брой зъболе-
кари, а родителите се грижат 
повече за оралната профилак-
тика на своите деца.

Добри резултати по програ-
мата, финансирана от държав-
ния бюджет, се наблюдават 
също в Пазарджик, Шумен и Ве-

лико Търново. Регионите с по-
слаби резултати са Кърджали, 
Смолян и Видин. В Смолян оба-
че тенденцията е положителна 
спрямо изходното ниво отпреди 
12 години, когато започва про-
грамата, обясни председателят 
на Българския зъболекарски 
съюз проф. Николай Шарков. 

Следващото голямо проучва-
не на зъбния статус на децата у 
нас ще бъде през 2025 година. 

Според предварителните 
данни, цитирани от доц. Викто-

рия Жекова, се очаква ръст от 
130 процента на обхванатите 
деца спрямо последните две го-
дини, в които е бил регистриран 
спад между 30 и 40 процента в 
сравнение с предпандемичния 
период.  

При силанизирани зъби се 
наблюдава намаляване на ка-
риеса 70-75% в сравнение с 
несиланизирани зъби, а само 
три месеца след поставянето на 
силанта броя на микроорганиз-
мите в зъбната фисура намаля-
ва около 300 пъти.

Представителите на БЗС се 
спряха и на някои трудности, 
свързани с реализацията на 
програмата. „Ние не можем да 
стигнем до семействата. Не мо-
жем да влезем в домовете на 
хората, не можем да стигнем 
добре до родителите“, заяви д-р 
Светослав Гачев. 

Според д-р Шарков програ-
мата и ползите от нея трябва да 
бъде по-активно представяна 
на вниманието на педиатрите. 
Д-р Миланов посочи, че препо-
ръките са програмата да започ-
ва през май, а в момента тя се 
изпълнява в месеците септем-
ври, октомври и ноември.

Традиционно по време на 
годишния форум бяха предста-
вени научни лекции, свързани 
с темата. Първа бе лекцията: 
„Орално здраве при юноши с 
наднормено тегло и затлъстя-
ване“ с лектор: проф. д-р Лилия 
Дойчинова, дм – Катедра „Дет-
ска дентална медицина“, ФДМ, 
МУ-София.

За значението на профилак-
тиката за повлияване на ден-
талната тревожност в детска 
възраст говори доц. д-р Мария 
Шиндова, дм – Катедра по дет-
ска дентална медицина, ФДМ, 
МУ-Пловдив. 

Бе направен Отчет по из-
пълнение на организирани и 
проведени 10 семинара по Про-
грамата от д-р Светослав Гачев 
– зам.-председател на КК на 
БЗС и член на НКС на НППОЗД и 
д-р Борислав Миланов – главен 
секретар на УС на БЗС.

Националната програма за 
профилактика на оралните за-
болявания продължава до 2025 
година, като следващ етап.

Крайният резултат е свързан 
с по-високо качество на живот и 
реализация на всеки български 
гражданин. В никакъв случай на 
последно място е и финансови-
ят ефект, изразен в спестяване 
на бъдещи средства, свързани 
с индивидуалното здраве на 
всеки. 

ДМ

За десет години по програмата за силанизиране на зъби са обхванати 160 хиляди деца

Доц. Виктория Жекова отговаря на въпроси за изпълнението на 
Програмата

Д-р Н. Шарков и д-р Б. Миланов по време на годишния форум

Залата с присъстващите журналисти

Д-р Странски чете поздравителния адрес от Министерството на 
здравеопазването

Доц. д-р Мария Шиндова, дм – Катедра по детска дентална ме-
дицина, ФДМ, МУ-Пловдив
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Особености на Ендодонтското лечение 
при пациенти в напреднала възраст

Продължителността на живота се е 
увеличила чувствително през по-
следните десетилетия в резултат 
на напредъка в здравеопазване-

то, науката, технологиите, подобряване на 
храненето, условията на живот, екологи-
ята. Общият брой и делът на възрастните 
хора непрекъснато нарастват в много дър-
жави. Това се отразява на всички области 
на здравеопазването, включително и на 
денталната медицина. 

Често лечението на коренови канали 
при пациенти в напреднала възраст се 
счита за голямо предизвикателство по-
ради различни трудности - физически, 
когнитивни ограничения или липса на 
желание за запазването на естествените 
зъби. Голямо значение има дали зъбът има 
нужда и смисъл да се спасява чрез коре-
ново лечение или би било по-добре да се 
екстрахира. Лечението на коренови кана-
ли е много скъпо откъм време, усилия, фи-
нанси, а понякога дори противопоказано 
при медицински състояния - лъчетерапия 
в областта на главата и шията, при паци-
енти с болест на Паркинсон, тремор или 
деменция.

Пациентите в напреднала възраст по-
често страдат от общи заболявания или 
имат специални нужди, които могат да 
увеличават значението на запазването 
на зъбите. Най-възрастните хора често 
имат повече нелекувани периапикални 
възпалителни огнища, отколкото другите 
възрастни, така че те може да проявяват 
по-голяма нужда от лечение на коренови 
канали. Според проучване от 2001 годи-
на, пациентите над 65 години съставляват 
26% от всички ендодонтски лекувани па-
циенти. Съвременният начин на живот по-
често води до запазването на повече зъби 
до напреднала възраст. Днес най-възраст-
ните пациенти имат запазени повече зъби, 
които изискват лечение на коренови кана-
ли. Установено е, че при по-възрастните 
има по-голям брой зъби с периапикални 
заболявания. Превенцията като запазва-
нето на виталитета на зъбите, прилагането 
на минимално инвазивни техники причи-
няват „прехвърляне“ на ендодонтията при 
по-възрастни хора, но има и други биоло-
гични причини за провеждане на такова 
лечение, като регресивна метаморфоза 
на пулпата, апикална апозиция на цимент.

Една от последиците от загубата на 
зъби може да бъде загуба на самочувст-
вие и усещане за стареене. Качеството на 
живот и емоционалното благополучие на 
пациентите в напреднала възраст могат 
да бъдат подобрени чрез поддържане на 
здрави зъби. Нерядко, лекарите по ден-
тална медицина очакват лоша прогноза-
та при лечение на коренови канали при 
такива пациенти. Някои дентални медици 
може да имат негативни, неточни възприя-
тия за възрастните хора и неоправдано да 
предлагат по-ограничени или неоптимал-
ни грижи за тях. Сравнявайки лечението, 
предоставено на млади (18-64 години) и 
по-възрастни (>65 години), е установено, 
че локализирането на кореновия канал 
често е по-трудно при по-възрастните 
пациенти. В сравнение с общата попула-
ция, най-възрастните имат много по-ви-
соко разпространение на нехирургично 
лекувани коренови канали, по-голямо 
разпространение на ренгенографско пе-
риапикално просветление, особено при 
нелекувани зъби.

Поддържането на здрави зъби и добро 
орално здраве са важен фактор за цялост-
ното здраве. Нараства желанието на въз-
растните пациенти да поддържат зъбите 
си, като терапията на кореновите канали, 
е съществена фаза от тези процедури. 

ПРОМЕНИ ПРИ ПАЦИЕНТИ 
В НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ

Възрастните пациенти често страдат от 
едно или повече общи заболявания. Са-
мата възраст се счита за рисков фактор за 
голям брой заболявания, по-чести нараня-
вания, хоспитализации, по-дълга продъл-
жителност на хоспитализациите, по-чест 
прием на медикаменти, нежелани лекар-
ствени реакции. Стареенето повлиява поч-
ти всички части на тялото. По-често наблю-

даваме промени в структурата, функцията, 
метаболизма и кръвния ток в мозъка, по-
вишено кръвно налягане, намален сърде-
чен дебит, промени са механичните свой-
ства на дихателната система, намалена е 
подвижността на хранопровода, стомаха, 
намалява чернодробния метаболизъм, 
бъбречната функция. Намалява секреция 
на хормони и чувствителността на тъка-
ните към тях е редуцирана. Остеопороза, 
проблеми със слуха, зрителни проблеми, 
психологически проблеми, депресия по-
ради самота или чувство на пренебрегва-
не нерядко съпътсват стареенето.

МЕКИТЕ ТЪКАНИ 
В УСТНАТА КУХИНА

Стареенето засяга устната лигавица 
като тя става по-тънка, по-гладка и еде-
матозна. Наблюдава се загуба на еластич-
ност и набраздяване. Езикът става по-гла-
дък, губи нишковидни папили. С възрастта 
устната лигавица става по-податлива на 
някои патогени, като инфекции с Candida; 
също така се наблюдава забавено зараст-
ване на рани. Пародонтитът прогресивно 
се развива от 30 до 80-годишна възраст.

Слюнчената секреция намалява с 
възрастта, което може да доведе до със-
тояние на сухота в устата с всичките си по-
следствия. От 25% до 62% от възрастните 
хора страдат от сухота в устата и свързани-
те с нея усложнения. 

ПРОМЕНИ В ЗЪБИТЕ

С възрастта настъпват промени в зъби-
те, които се считат за нормални аспекти на 
процеса на стареенето и не са признак на 
заболяване. Минералното съдържание се 
увеличава, а органичното намалява. Про-

менят се механичните, физичните и химич-
ните свойства на емайла и дентина, като те 
стават по-крехки и податливи на фрактури.

Емайлът се изтърква и напуква, появя-
ват се микрофрактури, оцветяват се начу-
пените участъци и фрактурните линии. Ста-
ва по-малко хидратиран, а съдържанието 
на флуор се увеличава. Под изтъркания 
емайл се открива дентина, който се абра-
зира по-бързо, отлага се вторичен дентин, 
постепенно се заличават дентиновите ту-
були и се намалява размера на пулпата ка-
мера и кореновите канали, което дори се 
визуализира и рентгенографски. Потъмня-
ването на зъбите е аспект на стареенето, 
което е резултат от отлагане на вторичен 
дентин.

В зъбната пулпа одонтобластите ста-
ват по-малко на брой, по-къси. Броят на 
дентиновите тубули е намален. Ширината 
на предентина се увеличава с възрастта. 
Отлагането на вторичен дентин започва в 
апикалната област и продължава коронар-
но. Обтуриране на тубулите чрез постепен-
но нарастване на перитубуларния дентин 
е типична за възрастта промяна, която 
води до намаляване на чувствителността 
на тъканта.

Адхезивните свойства на тъканите при 
възрастните са различни от тези при мла-
дите. За да се предотврати навлизането 
на токсични агенти, намалява пропускли-
востта на дентина, като израз на реакция 
от страна на зъбите.

Кръвоснабдяването, репаративният ка-
пацитет на зъбната пулпа намаляват. При 
пациенти в напреднала възраст повечето 
случаи на некроза на пулпата протичат без 
класически симптоми. Стареенето на пул-
пата се дължи основно на отлагане на вто-

ричен дентин. С напредване на възрастта 
броят на одонтобластите намалява. Имен-
но заради това рядко имаме показания за 
биологично лечение при заболяванията 
на зъбната пулпа. 

С нарастването на неорганична ком-
понента с възрастта се увеличава тех-
ническата трудност при ендодонтското 
лечение. Откриването, почистването и оф-
ормянето на кореновите канали е по-труд-
но и изисква от практикуващия търпение 
и спокойствие. Тестовете за виталитет на 
зъбната пулпа много по-често дават уве-
личени стойности или фалшиви резултати. 
Заради увеличената дебелина на цимента 
се увеличава разстоянието между фора-
мен апикале и рентгенологичния връх.

ОТНОШЕНИЯТА НА 
ВЪЗРАСТНИТЕ ПАЦИЕНТИ КЪМ 

ЕНДОДОНТСКОТО ЛЕЧЕНИЕ

Запазването на зъби след провежда-
нето на ендодоското лечение е високо 
ценено от повечето възрастни пациенти. 
Приоритетите на възрастните нерядко се 
различават от тези на по-младите пациен-
ти, грижата за здравето е по-подчертана. 
Отношението на пациентите към терапи-
ята може да повлияе на нашия план на 
лечение. Целта на намесата ни при паци-
енти в напреднала възраст е ръководена 
от по-краткосрочни цели, естетиката няма 
първостепенно значение. Не винаги обаче 
е възможно осигуряването на дългосроч-
на стабилност.

Възрастните пациенти по-често отказ-
ват имплантатно лечение поради страх от 
операции или финансови затруднения. Не-
хирургичното лечение на коренови канали 
се оценява високо от пациенти в напред-
нала възраст поради различни фактори: 

облекчаване на болката, запазване на 
дъвкателната функция и добро храносми-
лане, добър естетичен външен вид и са-
мочувствие, запазване на достойнството, 
говора или опората за протетични възста-
новявания. 

Някои възрастни пациенти имат отри-
цателно отношение към ендодонтското ле-
чение поради нуждата от повече посеще-
ния при зъболекар, удължено време, през 
което устата трябва да остане отворена, 
сухота която би възникнала от стоенето с 
отворена уста, неудобството от изолация-
та, висока цена, страх от болка, липса на 
знания или разбиране на изискването за 
зъболечение, намалена когнитивна спо-
собност, ограничена подвижност, трудно 
достигане до кабинета, засилване на бол-
ки в темпоро-мандибуларната става.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ 
ЕНДОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ 

ПАЦИЕНТИ В НАПРЕДНАЛА 
ВЪЗРАСТ

• Информирано съгласие – да се обяс-
нят рисковете, опасностите, вероятността 
за успех или неуспех, евентуални затруд-
нения, усложнения или да се предложи 
алтернативно лечение.

• Оценка на медицинското състояние, 
щателна анамнеза, най-вече за лекар-
ствен прием. Много по-често се налага 
консултация с лекуващ лекар поради при-
ем на медикаменти или придружаващо 
заболяване. Планът на лечение трябва 
да се съобрази с физическото и психиче-
ското състояние на пациентите. Важно е 
съобразяването на локалния анестетик с 

медицински състояния.
• Предписване профилактично на анти-

биотици, когато има показания.
• Резултатите от тестовете за виталитет 

на пулпата не са точни. Стойностите при 
електоодонтодиалностика са повишени, 
намалена е чувствителността от меха-
нични, физични дразнители; намалена е 
периапикалната чувствителност при по-
възрастни пациенти, при прилагане на 
тактилен метод за определяне на работна 
дължина.

• Поставянето на интралигаментар-
ната анестезия е по-трудно. Намаляла е 
ширината на пародонталния лигамент. 
Евентуална алтернатива е вътрекостната 
анестезия. 

• Предоперативните рентгенографии 
трябва да бъдат внимателно анализира-
ни; подготовката на ендодонтския кавитет 
трябва да се извършва деликатно. Пулп-
ната камера е със силно редуцирани раз-
мери, дентинът може да е калцфициран 
и трудно да достигаме до орифициумите. 
Ултразвуковите ендодонтски накрайници 
имат важно значение за преодоляване на 
калцифицирани орифициуми. Подготовка-
та на адекватен кавитет за достъп в случай 
на тежка калцификация на пулпната каме-
ра е голямо предизвикателство и може да 
доведе до огромна загуба на ТЗТ. 

• Използване на увеличение за иденти-
фициране на орифициумите, калцифици-
рани канали. 

• Обилно промиване и приложение на 
ириганти разтварящи неорганичната ма-
терия, която е в по-голямо количество при 
тези пациенти.

• Локализирането на кореновите кана-
лите с твърди, ръчни K-пили от неръжда-
ема стомана с много малки размери – 6, 8, 
10, поради отлагането на вторичен дентин 
с времето.

• Планиране на допълнително време 
за откриване и обработка на кореновите 
канали.

• При ставни, ревматологични забо-
лявания може да се наложи поставяне 
на възглавници, одеала, за създаване на 
комфорт на гърба или врата на пациента. 
При някои може да се използват блокчета 
за захапване, за да се осигури удобно от-
варяне на челюстта по време на дългите 
процедури. Пациенти с очни заболявания 
трябва да бъдат защитени от интензивна 
светлина.

• Трябва да избягва умората на челюст-
та – лечението да се проведе възможно 
най-бързо. При възрастни много по-лесно 
може да се увреди долно-челюстната ста-
ва. Не е препоръчително лечението да е 
по-продължително от 60 минути. 

• Дезинфекцията на по-стар дентин е 
по-трудна от дезинфекцията на по-млад 
дентин; Диаметърът на дентиновите канал-
чета се редуцира с възрастта.

• Пациенти, чиито посещения зависят 
от специализиран транспорт или които се 
нуждаят от физическа помощ имат затруд-
нения за многократни посещения в ден-
талния кабинет. Лечението на коренови 
канали в едно посещение има предимства 
за тях, като е по-подходящо окончателно 
възстановяване на зъба в рамките на едно 
посещение или извършването на макси-
мален обем работа. 

• Отлагането на цимент продължава 
цял живот. Дебелината на цимента съ-
ответо се увеличава, което ще увеличи 
разстоянието между апикалния форамен и 
рентгенографския връх. Тези промени ще 
намалят надеждността на определяне на 
работната дължина чрез рентгенов метод. 

• По-често отколкото при по-млади би 
се наложило поставяне на корони върху 
ендодонтски лекувани зъби, поради факта 
че имаме по-малко останали зъби, кои-
то трябва да компенсират дъвкателното 
налягане или повишената чупливост, във 
връзка с отлагането на повече неорганич-
на съставка в ТЗТ.

• Трябва да се имат предвид емоцио-
налното състояние на възрастните паци-
енти. Зъболекарите трябва да положат 
всички усилия, за да задоволят нуждите на 
пациентите си.

• При приложението на радикуларни 
щифтове коницитетът на щифта е по-добре 

да се редуцира. Прекаленото отнемане на 
тъкани по-лесно може да причини верти-
кална фрактура на корена.

• Релечението на кореновия канал е 
ефективен начин за повлияване на ендо-
донтски лезии, независимо от възрастта 
на пациента. Като цяло съображенията 
и показанията за ендодонтска хирургия 
не зависят от възрастта, но медицински 
съображения може да изискват предва-
рително консултация с лекар. Възрастните 
пациенти страдат значително по-често от 
постоперативни усложнения след хирур-
гични процедури.

• Ендодотското лечение при пациенти 
в напреднала възраст е по-трудно, като 
може да надхвърли възможностите на 
общопрактикуващия дентален лекар; в 
такива случаи може да се наложи насочва-
не към специалист по ендодонтия. Общо-
практикуващият лекар трябва да може да 
прецени степента на затруднение и свър-
заните рискове и да оцени собствените си 
умения за извършване на необходимото 
лечение. Пациенти със заболявания като 
нелекуван диабет, пародонтални пробле-
ми с тежки увреждания, или изискващи 
специална изолация, трябва да се насочат 
към специалист.

• Използване на трансилюминация, за 
откриване на калцифицирани канали -из-
глеждат като тъмни точки. Трансилюмина-
цията също е добър начин за диагностика 
на пукнатини.

• Може да очакваме по-дълги коренови 
канали, поради отлагането на цимент,

• Може да имаме затруднения при ло-
кализиране на апикалното стеснение,

• Електронните апекс локатори могат 
да се използват безопасно при пациенти 
с пейс-мейкъри, когато се спазват общите 
предпазни мерки.

• Ротационните NiTi инструменти нама-
ляват времето за лечение и процедурните 
инциденти по време на почистване и оф-
ормяне на кореновите канали. Системите 
с една пила се счита за по-подходящи за 
възрастни хора, защото при тях се нужда-
ем от по-кратко време за лечение;

• Поставянето на кофердам при някои 
възрастни е невъзможно, затруднява ди-
шането им, пречи на движението на езика. 

• Съобразяване със състоянието при 
наличие на сухота в устата – намаляване 
времето на работа, приложение на изку-
ствана слюнка.

• Премахването на зъбната пулпа по 
протетични причини при относително 
здрави зъби трябва внимателно да се ана-
лизира, поради много голямата загуба на 
ТЗТ за достигането до орифициумите.

Преглед на литературата не открива 
влияние на възрастта върху степента на 
успеваемост на първичното ендодонтско 
лечение. Възрастта на пациента сама по 
себе си не трябва да се разглежда като 
прогностичен фактор. В случаите с ви-
тална пулпа, прогнозата на лечението на 
кореновия канал е много добра, с изклю-
чение на случаите с предоперативни пери-
апикални лезии. 

Медицински състояния, съпътстващи 
заболявания, прием на медикаменти тряб-
ва да се съобразят с плана на лечение. 

Днес хората живеят по-дълго и запаз-
ват повече зъби до напреднала възраст. 
Възрастните имат по-висок процент на не-
лекувани заболявания, които лесно могат 
да доведат до ендодонтска патология. Въ-
преки промените в пулпо-дентинния ком-
плекс, ендодонтското лечение е предска-
зуем и ефективен начин за поддържане 
на съзъбието, дори и при най-възрастните. 
Кореновото лечението при пациенти в на-
преднала възраст има значителна роля 
в цялостната дентална и медицинска по-
мощ. То обаче изисква специално внима-
ние. Клиницистът трябва да има впредвид 
емоционалните и физическите нужди на 
възрастните пациенти, за да гарантира, че 
лечението ще е възможно най-ефективно. 
Има нужда от подобряване на информи-
раността и образователното ниво за ден-
талната помощ в тази сфера от денталната 
медицина. Най-възрастните пациенти за-
служават най-добрата грижа за здравето, 
а зъболекарите трябва да са ориентирани 
в спецификите на лечението.
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С концерт и благотворителна кауза  
ЕО DENT отпразнуваха 20-ти юбилей

На 11 ноември 2022 год. Дентални клиники „ЕО Дент“ отбелязаха рождения си ден с  
благотворителен концерт под надслов „20 ГОДИНИ С УСМИВКА“, заедно с пациенти, колеги, партньори и приятели

Да изпълниш до краен 
предел една от най-го-
лемите зали в страната 
- Зала 1 на НДК. Да съз-

дадеш незабравимо и истинско 
преживяване за своя екип, гости, 
приятели и пациенти. Да привле-
чеш изявени имена от света на 
изкуството и шоу бизнеса. Да да-
деш изява на хора с увреждания, 
които обикновено стоят скрити 
от общественото внимание. Да 
изненадаш всички, а вероятно 
мъничко и себе си. Да напомниш 
за своите корени чрез магията 
на фолклора. Да представиш 
българския лекар по дентална 
медицина, в бизнес контекст от-
крито и безапелационно. Просто 
да бъдеш.

Точно това съумяха да напра-
вят за една вечер д-р Венета и 
Валентин Павлов от дентални 
клиники „ЕО Дент“. Каквито и 
съмнения и въпроси да е имал 
човек - дали е възможно всичко 
това, те отпаднаха още в първите 
моменти на грандиозното пре-
живяване, посветено на 20-тия 
рожден ден на клиниките. Посла-
нието на усмивката и на една бла-
готворителна кауза бе прегърна-
то от много от присъстващите, 
благодарение на тях.

Защото именно усмивката, 
която с лечението си те връщат 
на пациента, става център на не-
говия по-добър живот и повече 
възможности.

Непосредствено преди кон-
церта бе представена първата 
книга на ЕО ДЕНТ- „Усмивка“, 

под съставителството на Георги 
Тошев. 

Всички събрани средства от 
продажбата на книгата ще бъдат 
в полза на вдъхновяваща ини-
циатива и кауза на ЕО Дент „Да 
усмихнат незрящи шампиони“, 
която смятат да постигнат чрез 
построяване на спортна зала. 
Спортната зала ще бъде изгра-
дена за голбал, където незрящи 
шампиони ще имат възможност 
да развиват уменията си.

Всеки може да допринесе за 
тази благородна кауза като заку-
пи книгата, както и с преки даре-
ния по сметка:

Фондация „Лъч-1“
IBAN:
BG33UNCR70001525087408
BIC:UNCRBGSF
Да празнуват с всички оста-

нали в залата бяха и хора, които 
понякога остават скрити за широ-
ката аудитория. Хора с различни 
увреждания. 

При първите си пътувания в 
чужбина ми направи впечатле-
ние, че там има твърде много 
хора с увреждания. По-късно 
си дадох сметка, че там за тях е 
създадена достъпна обществена 
среда. Така ли е в България?

От „Ео Дент“ се бяха погрижи-

ли хора с различни увреждания 
не само да присъстват в залата, 
но и на сцената като участници 
и изпълнители. Какво ли е да 
застанеш пред 3000 души воден 
от кучето си водач, след голяма 
хирургическа интервенция на 
главата, или от инвалидната си 
количка, която е просто част от 
теб. Излишно е да разказвам за 
аплодисментите, сълзите в очите 
на присъстващите и емоцията, 
която бе създадена. 

На сцената на Зала 1 на НДК 
се изявиха много обичани звезд-
ни изпълнители и актьори, сред 
които: Веселин Маринов, Алек-

сандър Кадиев, Марта Вачкова, 
Мария Силвестър, Дуетът Наско 
Лазаров и Галя Георгиева, Кри-
ско, Дичо, Сашка Васева, Мери 
Бойс бенд, Кристиан Костов, 
Емилия, Ива Давидова, олимпий-
ският шампион Йордан Йовчев и 
още много други. 

Самите д-р Павлови и техните 
деца, които следват професио-
налния път на родителите си, 
бяха на сцената с изпълнение на 
хоро от Граовския край. То беше 
и еманация на колективния дух, 
защото такъв тип хора са много 
бързи и грешката на един от из-
пълнителите може буквално да 
събори останалите. 

Чрез блестящо направената 
мултимедия бяха разказани и 
споделени вълнуващи истории 
за пътя на благотворителността, 

помощта, подкрепата. 
Директорът по качество и кор-

поративна социална отговорност 
на Световната конфедерация на 
бизнеса - инж. Даниел Хавиер 
лично награди „ЕО Дент“, кое-
то даде и достоен завършек на 
празника.  Той връчи три специ-
ални приза.

ЕО Дент е избрана за най-
вдъхновяваща компания в Бъл-
гария. Клиниките получиха ди-
плома и за водещ бизнес лидер, 
а докторите Венета и Валентин 
Павлови получиха специална 
диплома за най-вдъхновяващи 
бизнес лидери.

Последен щрих бе поканата 
за целия екип на клиниките да се 
качи заедно на сцената на зала 1 
на НДК.

Емилия Караянева
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Санджай Гупта: Д-р Сан-
джай Гупта е практикуващ 
неврохирург в „Емъри 
Юнивърсити” и завеждащ 

отделение в болница „Грейди Ме-
мориал” в Атланта.

Той пише за списание „Тайм” 
и е главен медицински кореспон-
дент на „Си Ен Ен” и „Си Би Ес”.

Правил е репортажи от най-
горещите точки на земното къл-
бо – Хаити, непосредствено след 
опустошителното земетресение, 
Япония – след разрушителната 
вълна цунами, Ню Орлиънс – след 
урагана Катарина, Ирак, Кувейт, 
Пакистан и др.

Д-р Гупта води собствено теле-
визионно предаване. Носител е 
на телевизионната награда „Еми”.

През 2003 година Гупта е обя-
вен за едни от най-сексапилните 
мъже от списание „Пийпъл”. А 
през 2011 година се нарежда в 
десетте най-влиятелни знамени-
тости на списание „Форбс

Д-р Санджай Гупта е главен ме-
дицински консултант на Си Ен Ен, 
носител на награда „Еми“ и водещ 
на популярния подкаст „Корона-
вирусът: факти и измислици“. Той 
е експерт по въпросите на здра-
вето и неговото опазване, спече-
лил доверието на цяла Америка. 
Автор на книгите „В преследване 
на живота“ (Chasing Life), „Да из-
мамим смъртта“ (Cheating Death), 
„Понеделник сутрин“ (Monday 
Mornings) и „Будният ум“ (Keep 
Sharp), бестселъри на в. „Ню Йорк 
Таймс“. Д-р Гупта живее в Атланта, 
където е преподавател по невро-
хирургия в Медицинския факултет 
на Университета „Емъри“.

Д-р Санджай Гупта: „Двете 
неща, които ме поразиха, докато 
интервюирах хора и те ме дове-
доха до идеята колко е вероятно 
отново да се случи нова пандемия 
е, че ние сме мислили за това 
в 50-годишни цикли. 1918-1919 
г. 1968-1969 г. И петдесет годи-
ни след това – 2019 г. Но когато 
се вгледате наистина какво се 
случва с тези нововъзникващи 
патогени, тези вируси, които по-
стоянно прескачат от животни 
към хора, разбирате, че тези 
скокове се случват много по-чес-
то. И това, което бих казал, е, че 
възникващите вируси според мен 
са неизбежни. Но идеята е да не 
излизат извън контрол. От точката 
на първото взаимодействие меж-
ду животно и човек, откриването 
на вирусите, които предизвикват 
безпокойство, до незабавното 
смекчаване, до терапевтичните 
средства, които са разработени 
толкова бързо, има толкова много 
неща, които могат да се направят, 
за да се предотвратят тези орга-
низми, с които постоянно танцува-
ме на тази планета Земя. Но този 
танц може да бъде доста контро-
лиран“, казва Санджай Гупта в ин-
тервю за NRP.

„Въпреки нашата медицина от 
двадесет и първи век, лъскаво 

компютърно моделиране и пла-
ниране на пандемията, ние не 
бяхме готови за Covid-19“, преду-
преждава главният медицински 
кореспондент на CNN Гупта в 
това изпълнено с надежда про-
учване. Гупта обобщава какво 
е сбъркал светът в отговора си 
и излага какво може да се на-
прави по-добре следващия път 
– погрешните стъпки включват 
смесени съобщения от служите-
ли за ефективността на маските, 
„липса на казване на истината 
сред нашите лидери“ и провал да 
се наложи социално дистанцира-
не достатъчно скоро. Американ-
ският брой на смъртните случаи 
от Covid можеше да бъде много 
по-малък, ако правилните стъпки 
бяха предприети навреме, твърди 
Гупта, и този предотвратим аспект 
добавя спешност към неговите 
предписания за следващите стъп-
ки, полезно оформени като акро-
ним PROOF – планирайте напред 
(Р – plan ahead), преосмислете и 
пренасочвайте риска в мозъка си 
(R – rethink and rewire risk in your 
brain), оптимизирайте здравето 
(O – optimize health), организи-
райте семейството и се борете за 
бъдещето ни (O – organize family, 
and fight for the future of us). Този 
план от пет точки призовава както 
читателите, така и правителства-
та: страните трябва да направят 
значителни инвестиции в универ-
сални ваксини, които се борят с 
всички коронавируси и да пред-
приемат по-глобален подход към 
ваксинациите, който дава приори-
тет на тези в риск, докато хората 
се научат как храната и правилно-

то хранене могат да ги въоръжат 
срещу пандемии. Поглед напред 
– реалистичен и новаторски, но 
нито за миг мрачен“, споделя Боб 
Барнет за Publishers Weekly.

„СВЕТОВНА ВОЙНА C–19“

Оригинално заглавие: World 
War C: Lessons from the Covid-19 
Pandemic and How to Prepare for 
the Next One, Sanjay Gupta M.D.;

Любимият на цяла Америка 
здравен кореспондент д-р Сан-
джай Гупта предава от импровизи-
раното студио в дома си от самото 
начало на пандемията. Той черпи 
информация от най-вътрешните 
политически и научни кръгове, 
провежда ексклузивни интервюта 
с утвърдени експерти по общест-
вено здраве от цял свят и разгова-
ря с учени, които се надпреварват 
с времето в търсене на лечение. 
Новата му книга „Световна война 
C–19“ не само отговаря на огро-
мен брой въпроси за вече прежи-
вяното от всички нас, но и посочва 
как ще се промени светът ни през 
следващите години.

Човечеството трябва да се 
подготви за нова епоха, през коя-
то пандемиите ще бъдат по-често, 
а вероятно и по-опасно явление. 
Доктор Санджай Гупта, помог-

нал със своя опит и задълбоче-
ни познания на цяла Америка 
да премине през тежката криза, 
разказва откровено историята на 
пандемията, поставя важни въ-
проси, засягащи поведението и 
очакванията ни, поднася еруди-
рани отговори, споделя научна 
информация за новия вирус и 
предлага практични решения на 
различни наболели проблеми. 
„Световна война C–19“ е книга, 
изпълнена с надежда и оптими-
зъм. Тя ще ни направи по-силни 
и издръжливи, по-уверени в бла-
гоприятния изход, по-добри и по-
човечни.

Световна война C–19“ е три-
лър, чийто край няма да научим 
още известно време. Но тази кни-
га ще ни помогне да разберем 
как сме се озовали в това положе-
ние и да отправим поглед напред, 
за да предотвратим следващата 
криза.

Лари Брилиънт, епидемиолог

В книгата си „Световна война 
C-19“ (изд. „Обсидиан“, прево-
дач: Надежда Розова) главният 
медицински консултант на Си Ен 
Ен д-р Санджай Гупта предлага 
достъпен и обоснован с много 
факти отговор на най-големите 
въпроси за COVID-19: какво на-
учихме за тази пандемия и как 
можем да се подготвим или да 
предотвратим следващата. 

„Световна война C-19“ раз-
казва откровено историята на 
пандемията, поставя важни въ-
проси, засягащи поведението и 
очакванията ни, поднася еруди-
рани отговори, споделя научна 
информация за новия вирус и 
предлага практични решения на 
различни наболели проблеми. 

Откъс от книгата 

„В“ КАТО ВИРУС

Думата „вирус“ има интересен 
произход. Тя означава змийска 
отрова и произлиза от латинска-
та дума за „слуз“ или „отрова“. 
Всъщност се употребява погреш-
но, защото не всички вируси са 
лоши и предизвикват разруха 
или смърт. Вирусите са необхо-
дими. Нека повторя: вирусите са 
необходими, макар да съзнавам, 
че в момента ви е трудно да го 

повярвате, като знаете до каква 
степен травмира света този малък 
низ от генетичен материал, който 
изгражда коронавируса. Вирусите 
обаче са доминантната форма на 
живот на планетата. Те от хилядо-
летия са съществена част от на-
шето съществуване – и от нашата 
еволюция – и имат ключово учас-
тие в животинския и растителния 
свят. При кравите например вирус 
превръща целулозата от тревата в 
захари, които осигуряват енергия 
и улесняват производството на 
мляко. 

По време на пандемията ние 
се опитваме да избягваме един 
конкретен вирус, но докато в мо-
мента четете и дишате, вирусите 
влизат в тялото ви, без да усетите 
– хиляди всеки ден. Те виреят в 
океана, където според последни-
те данни са открити почти 200 000 
различни вирусни популации от 
повърхността до почти 4000 ме-
тра дълбочина и от Северния до 
Южния полюс. Спомнете си това 
следващия път, когато глътнете 
морска вода – всъщност поглъща-
те толкова вируси, колкото хора 
има в Северна Америка. Много 
вируси виреят и в самите нас, 
покриват стените на стомашно-
чревния ни тракт и други органи и 
тъкани, където изпълняват важни 

роли, например унищожаването 
на бактериите, причиняващи бо-
лести. Бактериофагите са вируси, 
които заразяват бактериите и слу-
жат като войници в лигавицата ни 
в носа, устата и червата. Сигурно 
сте чували за човешкия микро-
биом – сбора от всички микроби, 
които живеят във и по телата ни 
предимно в симбиотично взаимо-
отношение. Тези паразитни орга-
низми, сред които са и бактериите, 
вирусите и гъбичките, от милиони 
години допринасят за нашето оце-
ляване и еволюират заедно с нас. 
Бактериите доминират, а тяхната 
дружеска роля за нашето здра-
ве, особено за нашия метаболи-
зъм и имунитет, е на челно място 
в медицинските изследвания. 
Всъщност следващата граница, 
която ще преодолее медицината 
като наука, ще бъде да разгадае 
тайните на нашата библиотека от 
вируси, които може да ни бъдат и 
полезни.

Световноизвестният ловец 
на вируси д-р Нейтан Улф е сред 
ясновидците, които още преди 
години предупредиха, че светът 
не е готов за пандемия, а въоб-
ражението му видя COVID. Той е 
вманиачен по така наречената би-
ологична тъмна материя. Според 
него ние не можем да идентифи-
цираме напълно 20 процента от 
генетичния материал в носа си, а 
около половината от генетичния 
материал във вътрешностите ни 
е „неидентифицирана форма на 
живот“. Винаги съм смятал, че тер-
минът „неидентифицирана форма 
на живот“ се отнася до извънзе-
мен живот, а не до организми, 
обитаващи собственото ми тяло. 
Улф е основател на „Метабиота“ 
– организация, която преценява 
и управлява биологични заплахи 
за различни правителства и кор-
порации. През 2018 г. той създава 
новаторска застрахователна по-
лица, за да улесни закрилата на 
големите бизнеси срещу огромни 
финансови загуби, дължащи се на 
пандемията. Никой не я купува.

СИНЪТ НА SARS

Човешката еволюция е бавна 
и устойчива. Осем милиона годи-
ни са били нужни на генома на 
човешкия вид, за да еволюира с 
един процент. Попитайте обаче 
вируса, който иска да ви зара-
зи, колко време му трябва, за да 
приспособи леко гардероба си, и 
той ще ви каже да почакате само 
един ден. Вирусите на практика 
се променят с времето. Много 
вируси, които заразяват животни, 
включително COVID, могат да ево-
люират с повече от един процент 
за броени дни. Коронавирусите, 

които са молекули с едноверижна 
РНК, могат да натрупат мутации 
един милион пъти по-бързо от чо-
вешката ДНК. Те са просто устро-
ени, малки и пъргави, докато ние, 
хората, сме сложни, едри и често 
тромави организми.

Коронавирусите са семейство 
вируси, кръстени така поради 
царствения си вид и подобните 
на корона шипове по сферичната 
повърхност. Макар да получават 
името си едва през 1968 г., когато 
учените най-накрая ги изолират 
и виждат под микроскоп за пръв 
път, тези инфекциозни микроби 
съществуват от хилядолетия – 
вероятно от стотици милиони го-
дини, още преди хората. Първият 
документиран случай на корона-
вирус е от 1912 г., когато герман-
ски ветеринари обсъждат на как-
во се дължи треската на котка със 
силно подут корем. Те не знаят 
каква е причината, не знаят също 
и че коронавирусите причиняват 
бронхит при кокошките и свине-
те и чревна болест, която убива 
почти всяко прасе на възраст под 
две седмици. Връзката между 
патогенните коронавируси и тези 
животни, включително хората, 
остава загадка до края на 60-те 
години на ХХ в. Някои типове ко-
ронавируси причиняват относи-
телно леки настинки, а други му-
тират в по-вирулентни форми като 
например коронавирусът, който 
породи бързо овладяната епиде-
мия на остър респираторен синд-
ром (SARS) в началото на 2000 г. 
Всъщност ние не подозирахме, че 
коронавирусите може да доведат 
до смърт при хората преди поява-
та на SARS, при който смъртността 
е 11 процента, като вирусът убива 
половината от заразените хора 
над 65 години.

SARS е и причината да приема-
ме сериозно вероятността щамът 
на COVID, който връхлетя света 
като буря, да е излязъл от лабора-
тория, а не да е плъзнал от онзи 
китайски пазар. Ето защо. През 
2004 г. вирусът SARS е до голяма 
степен овладян след само 8098 
регистрирани случая по цял свят 
и 774 известни смъртни случая. 
„Уолстрийт Джърнъл“ публику-
ва статия за леко активизиране 
на SARS, свързано с инцидент с 
безопасността. Макар вирусът да 
има естествен произход и може 
да прескочи от прилепи към хора 
директно или чрез животни като 
циветите от китайските пазари, 
някои от инфекциите със SARS са 
причинени от „бегълци“ от изсле-
дователските лаборатории. Ко-
ронавирусите SARS са се измък-
вали от лаборатории в Сингапур, 
Тайван и два пъти от Пекин. Ами 
COVID?

Нова книга

„Световна война C–19“

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.   
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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 дентален кабинет в гр. 
Варна ж.к. Владислав Варненчик; ТЕЛ 
0888951294.

Продавам пълно оборудване за сто-
матологичен кабинет. 0882249924 Д-р 
Николова гр. Любимец

Продавам апартамент 94м2 със 
статут на дентален кабинет. Самостоя-
телен вход; СОТ; трифазен ток. Стома-
тологична машина ЮС 7М работеща и 
в добро състояние; маслен компресор; 
сух стерилизатор;апарат за почиства-
не на зъбен камък Amdent- могат да 
се закупят и отделно от помещение-
то. грВарна;ж.к..Вл. Варненчик;тел 
0888951294

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

Продавам напълно готов за работа 
кабинет в гр. Русе, ул. Фердинанд. тел 
0889502823 д-р Икономова

Продавам оборудване за дентален 
кабинет. Дентален юнит с кимпресор и 
периферия, апекс локатор, ендомотор, 
автоклав и опьковьчна машина, аспи-
рационен апарат, и пьлен набор инстру-
менти.12 000лв.0878783807

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

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

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

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

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

Продавам 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 рентгенов 
кугел 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.

ДАВА ПОД НАЕМ

Давам под наем оборудван ден-
тален кабинет София идеален център 
0876266672.

ДАВА ПОД НАЕМ смяна в дентален 
кабинет, в гр. Варна център, до Кате-
дралата. За контакт: 0896044266 д-р 
Симеонова

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

Отдавам да напълно оборудва-
ни кабинета в центъра на гр. Смолян. 
Единият има и рентгенов кугел с RVG. 

Двата кабинета са с обща чакалня. тел. 
0888312608 д-р Хаджиев

Давам под наем разработен и обо-
рудван кабинет в централната част на 
Стара Загора. За информация: д-р Гочев 
0888882702 д-р Лачева 0889346014

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

Давам под наем оборудван зъболе-
карски кабинет в гр. Варна, ж.к. Чайка. 
Свободен след 03.01.2023г. За повече 
информация и оглед-тел.0878526256 
д-р Хрисулев

Отдавам под наем стоматологичния 
кабинет на Д-Р Галина Коева в гр. Гор-
на Оряховица, ул. Елена Грънчарова. 
Намира се в центъра на града, в сграда 
с още медицински кабинети и лабора-
тория. Напълно обзаведен е, със собст-
вен санитарен възел и чакалня. Лице за 
контакт: Николай Коев, тел. 0886844977.

Отдава се смяна под наем в дено-
нощен спешен кабинет по дентална ме-
дицина 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 по-
щата. 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-българската 
лаборатория или продавам напълно 
оборудвана практиката, намираща се 
на този адрес Тел. за връзка: 0877 769 
099

Давам под наем стоматологичен 
кабинет (самостоятелна сграда) със са-
нитарен възел, чакалня и самостояте-
лен вход. Kабинетът е в ЖК „Тракия“ 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

ТЪРСИ 

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

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

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

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

Новозъвршил дентален лекар тър-
си работа в гр. Пловдив и околността. За 
контакти: 0886 899 247

Новозавършил лекар по дентална 
медицина търси работа в гр. Пловдив 
и околността За контакт: 0886 026 105

Дентален център I Стара Загора 
ЕООД Стара Загора - гр. Стара Загора 
,търси да назначи специалист орална 
хирургия тел. за справка : 042/626050, 
042/ 605806

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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Коя е думата на 2022 година, 
според Оксфордксия речник

Официални празници и 
почивни дни през 2023 г.

Официални празници и неработни през 2023 г.:
1 януари 2023 – Нова година.
3 март – Ден на Освобождението на България от осман-

ско робство.
16 април 2023 – Великден – християнската религия от-

белязва Възкресение Христово.
1 май – Ден на труда и на международната работническа 

солидарност.
6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската 

армия.
24 май – Денят на българската просвета и култура и на 

славянската писменост.
6 септември – Съединението на България.
22 септември – Ден на независимостта на България.
24, 25, 26, 27 декември – Коледа.

Ученически ваканции 2022 / 2023 г.:
01.02.2023 - 05.02.2023 г. – Междусрочна ваканция.
08.04.2023 - 17.04.2023 г. – Пролетна ваканция за I - XI 

клас.
12.04.2023 - 17.04.2023 г. – Пролетна ваканция за XII 

клас.
19.05, 23.05, 25.05, 13.06, 16.06 - Неучебни дни заради 

матури и НВО изпити

Първата дума на годината на реч-
ника "Оксфорд", избрана чрез гла-
суване от хората, беше обявена, 

предаде Би Би Си.
Печелившата дума, "режим на гоблин" 

(goblin mode), е жаргонен термин, опис-
ващ "непоправимо самовлюбено, мързе-
ливо, небрежно или алчно" поведение.

Това беше един от трите възможни 
варианта, избрани от лексикографи от 
Оксфорд.

Хиляди успяха да се измъкнат от "ре-
жима на гоблин", за да гласуват, а фраза-
та постигна категорична победа с 318 956 
гласа - 93% от общия брой.

И така, какво точно означава "режим 
на гоблин"?

Според Oxford University Press, която 
публикува Оксфордския английски реч-
ник, това е жаргонен термин, често из-
ползван в изрази като "аз съм в режим 
на гоблин" или "да премина в режим на 
гоблин".

По-нататък се обяснява, че това е тип 
поведение, което е "непоправимо само-
влюбено, мързеливо, небрежно или ал-
чно, обикновено по начин, който отхвър-
ля социалните норми или очаквания".

Терминът започна да се появява он-
лайн през 2009 г., но стана популярен 
по-рано тази година. С облекчаването 

на COVID ограниченията продължи да се 
разпространява, тъй като хората осъзна-
ха, че не искат да се върнат към начина 
на живот от преди.

Термин от психологията, свързан с 
манипулация, е дума на годината на 
Merriam-Webster

Това е първият път, когато думата на 
годината се избира от хората, решение, 
взето през годината, която организато-
рите описаха като "по-разделена от вся-
кога".

Каспър Гратуол, президент на Oxford 
Languages, каза: "Като се има предвид 

годината, която преживяхме, "режимът 
на гоблин" резонира у всички нас, които 
се чувстваме малко претоварени в този 
момент. Облекчение е да признаем, че 
не винаги сме идеализираните, подгот-
вени същности, които сме насърчавани 
да представяме в "Инстаграм" и "TikTok."

Второто място спечели metaverse 
("метавселена"), а третото - #IstandWith 
("Аз съм с").

Миналата година думата на годината 
беше vax - отражение на интереса към 
ваксините след пускането на ваксина 
срещу коронавирус.

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

ни на д-р Методи Янев и д-р Георги Кирянски,  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

Докато си стояхме у дома, бяхме постоянно на линия. 
Бързо се свиква с удобството – да се свържеш с ко-
гото поискаш, когато поискаш. Отговор на момента, 
реакция на мига. Тези нереалистични очаквания за 

общуването доведоха до повишени нива на тревога. 
Според специалиста дигиталният бърнаут се появява по вре-

ме на пандемията от COVID-19. „Когато си бяхме вкъщи, когато 
не правихме разлика между това коя е работната среда и коя 
е средата с близките ни хора, където трябва да си почиваме. 
Границите се размиха”, обясни Дякова.

Дигиталният бърнаут води и до объркване на приоритетите. 
„Вкъщи ли съм, на работа ли съм, да си гледам детето ли ми е 
приоритет, или да гледам другите си задължения. И сега ни е 
по-трудно да разберем кои са важните за нас неща”, каза още 
психоложката.

Тя уточни, че когато си задаваме няколко задачи, мозъкът 
не може да разбере коя е най-важна, докато не му кажем ние. 
Така всичко става спешно. „Целият организъм започва да рабо-
ти много бързо. Получава се сърцебиене. Вдига се артериално-
то налягане, защото ние се чувстваме в опасност”, предупреди 
Дякова.

Какво е дигитален 
бърнаут?

Психолог обясни последиците от него
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