
Списание
Онлайн 
списание на БЗС
Онлайн списанието на БЗС е в Националния референтен 
списък на български научни издания с научно рецензиране. 
Списанието има регистрация в НАЦИД от август 2022 год., 
което е важна информация за колегите с академична 
кариера.

стр. 2 Становище на FDI
Биоактивни възстановителни 
материали
Терминът биоактивен„ набира все по-голяма популярност в 
последно време и все по-често се използва в рекламно съ-
държание, касаещо дентални материали. В допълнение някои 
журнали включват термина „биоктивен“ в публикуваните от 
тях заглавия. 
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ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

РЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

WWW.BZS.BG

Първите данни към НЗИС ще се 
изискват към края на февруари 

или началото на март 2023 г.

НЗИС – История, 
добри намерения и практика

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.

РФДМ – Враца, 20-21.10 2023 г.
УС на РК на БЗС-Враца взе решение за провеждане на региона-
лен форум по дентална медицина на 20-21.10.2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА 
БОТУЛИНОВ ТОКСИН– 
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ 
И ЛЕКРСТВЕНИ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
СТР. 7

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

Парламент
Депутатите освободиха 
управителя на НЗОК
Депутатите освободиха от длъжност управителя на НЗОК 
проф. Петко Салчев. Проекторешението на ГЕРБ, ПП, ДБ и БВ 
бе прието със 149 гласа "за", 0 "против" и 26 "въздържал се" 
("Възраждане" и 2 от ДБ). Мандатът на проф. Салчев се прекра-
тява предсрочно, считано от 13 януари т. г.
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ЮЖЕН ПАКИСТАН - 
ВЕЛИКИТЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ 
В МОХЕНДЖО ДАРО 
И ХАРАПА
СТР. 8

Срокове в плана за 
действие на НЗИС

Важно за вас

Софтуерните разработчици да адаптират системите си и да актуализи-
рат денталните лекари до 28.02.2023 г., като системата за подаване на 
информация към НЗИС да позволи качване в началото на месец март 

2023 г. за февруари. 
Лице за контакт: Борис Костадинов (Информационно обслужване): 

b.kostadinov@is-bg.net
Дори да не се знаят всички програми, засега изпращайте тези, които зна-

ете, за да може максимален брой колеги да се възползват от софтуерните 
решения след 01. 02. 2023 г.!  Информационно обслужване АД ще осигури 
достъп от 16. 01. 2023 г до developer платформата (Project Space) на всички 
разработчици, доставящи услуги за лекарите по дентална медицина.

До 23. 01. 2023 г. Информационно обслужване АД ще изготви необходи-
мата документация за интеграция на софтуерните компании с НЗИС в обхвата 
на дейностите, свързани със зъболекарите.

До 20. 01. 2023 г. ще бъде осигурена тестова среда, която да даде възмож-
ност на софтуерните компании да тестват и да се интегрират с НЗИС.

Д-р Георги Габровски, зам.-предсе-
дател на БЗС и председател на вре-
менната комисия, излъчена от УС на 
БЗС за преговори с МЗ и Информа-

ционно обслужване за включването на зъ-
болекарите към НЗИС (Национална здравно 
информационна система). Информацията до 
17.01.2023 г. е следната:

1. Няма да има отлагане повече за включва-
нето на зъболекарите към НЗИС (Национална 
здравно информационна система) - от МЗ са 
категорични;

2. В НЗИС ще се включат само зъболекари, 
договорни партньори с НЗОК (засега);

3. Включването е от 1 Февруари, но реално 
първите данни към НЗИС ще се изискват към 
края на месеца или началото на март (По обяс-
нение от ИО). Така, че има още малко време...

4. Ваш ангажимент е в следващите седмици 
да се информирате от софтуерните фирми, с 
които работите и имате договори, на какъв етап 
са и кога ще са готови. Те трябва да ви обяснят 

необходимите стъпки.
5. От БЗС сме подали към ИО (разработчи-

ка на НЗИС) контактите на следните фирми: 
GoDento; Orbidentalsoft; Overlon Dental CRM; 
Глобъл дент; Dentist; Excalibur II; Хипократ; Ни-
сет дент; EMS-DENT;  Danina-G.

Ако вашият софтуер не е от гореизброените, 
моля предайте Програмистът му да се свърже 
с Информационно обслужване (контакти с тях 
имат всички районни колегии на БЗС). 

Оттук насетне ще зависи от ИО колко бързо 
ще се справят (Обещаха да са готови до края 
на седмицата след 17.01. 2023 г.) и от програми-
стите на дентални софтуери, които трябва да ги 
пригодят към НЗИС.

Надяваме се фирмите да се справят - още 
повече, че сме им дали мостри на амбулаторни 
листа (от НЗОК) и сме им обяснили механизма 
на работа при нас (който е различен от този при 
лекарите). 

Ясно ни е на какво напрежение са подложе-
ни колегите и софтуерните фирми, но за съжа-
ление забавянето не зависеше от нас.

БЗС от август 2022 г. напомняше на МЗ за 
сроковете, но бяхме поканени само на две 
срещи от които не произлезе нищо конкрет-
но! Политическата ситуация също допринесе, 
предполагам. 

При всяка нова информация ще бъдат ин-
формирани районните колегии, така че може 
да се информирате от там. При възможност 
обобщена информация ще постваме своевре-
менно и чрез социалните мрежи, сайта и вест-
ника на БЗС! 

Здравната информационна система е поли-
тика на държавата. Да се направи здравно до-
сие на всеки пациент и да се осигурят различни 
нива на достъп до него от: лекари, зъболекари, 
МВР, МЗ, и др. Целта е да се събира информа-
ция за здравето на населението, за да може да 
се провежда по-адекватна здравна политика. 
Има, разбира се и други ползи, както и минуси.

Желая на всички здрава и успешна Нова го-
дина и дано преминем и през това изпитание 
относително леко и без много поражения!
Още информация на страниците на вестника

Блиц

Кръгла маса

БЗС от август 2022 г. напомня на МЗ за сроковете

С този материал бих искал 
да осведомя нашите коле-
ги, лекарите по дентална 
медицина, по отношение 

на проведената кръгла маса в 
НС на Република България на 
20.12.2022 г. Считам, че е важно 
всеки един от нас да бъде инфор-
миран и да има активна позиция по 
отношение на въвеждането на На-
ционалната здравно-информацион-

на система. Необходимо е да бъдем 
наясно с начина на функциониране, 
който ще бъде заложен в нея, с 
принципите на въвеждане и достъп 
до данните. И най-вече е добре за 
бъдем запознати с предимствата и 
възможните недостатъци, с трудно-
стите или с облекченията, които ще 
съпътства приложението на НЗИС в 
нашата ежедневна лечебна прак-
тика. Вярвам, че информираният, 

мотивиран лекар по дентална ме-
дицина може да се адаптира към 
промените оптимално и дори да 
даде личен принос с идеи и предло-
жения за работата на БЗС в прего-
ворния процес. 

Мероприятието беше инициира-
но от народните представители доц. 
Тонев и доц. Пандов от Комисията 
по здравеопазване към 48 НС. 

На стр. 2Д-р Георги Габровски
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 # EDITORIAL

Интернет 
на нещата

РЕГИСТЪР НА БЗС - 
АКТУАЛИЗАЦИЯ

Във връзка с по-добрата работа с регистъра на БЗС и подобряване на комуникаци-
ята с лекарите по дентална медицина е необходима актуализация на имейл адресите 
на членовете на РК на БЗС.

Председателите и Секретарите на РК на БЗС, при събирането на членския внос 
за 2023г. и издаване на удостоверения за актуално членство, ще изискват актуален 
имейл адрес от всички колеги, като своевременно ще нанесат корекция, където е 
необходимо.

Вашият полет е отменен, заедно с още 9600. За първи път от много 
време в САЩ на 11 януари т. г. нито един самолет не излита, за-
щото има повреда в компютърната система – счупен файл гласи 

официалното съобщение. Има ли проблем със сигурността ни, породен 
от т.нар. Интернет на нещата?

В историята ли са вече социалните мрежи Facebook, Tik-Tok, Twitter, 
Instagram и други подобни на тях? Има все по-масово масово оттегля-
не на потребители от тези платформи. Какво следва? Как нашата неза-
висимост, сигурност и лични данни ще бъдат защитени? Около 40% от 
информацията в Интернет е генерирана от ботове, от машини. Всички 
очаквахме книгата да „умре“, но реалните данни са противоположни. 
За миналата година продажбите на книги, вестници и списания в САЩ 
е нараснала с 9%, а те не са сред най-четящата нация. На Стария кон-
тинент нарастването е с11%. Все още автентичният човешки фактор е 
определящ. Машините само помагат, или пък пречат.

Технологията, известна и като IoT (от Internet of things - англ. ез.), е 
едно от нещата, за което винаги се говори в прогнозите на различни 
специалисти.

Днес почти всички използват смартфони, таблети, лаптопи. Имаме 
смарт телевизори, а доста носят смарт часовници вместо класически. 
Според различни прогнози в следващите 7 години хората по света ще 
разчитаме на до 20 IoT джаджи. Става дума освен за вече навлезлите 
технологии, то и за свързани с интернет прахосмукачки роботи, перал-
ни, хладилници. Има дори прогнози, че повечето хора ще следим така 
колко ток потребяваме, а и медицински уреди ще разчитат на IoT.

Проблемът с подобни устройства обаче е тяхната сигурност. Почти 
за всяка голяма хакерска DDoS атака - множество заявки, които блоки-
рат даден сайт, се оказва, че е ползвана мрежа, в която влизат именно 
такива устройства. Отделна тема е, че мнозина внимават много повече 
какво натискат на големия екран на компютъра, отколкото на малкия 
дисплей на смарт джаджата си.

Затова и се очаква през тази година Европейският съюз да въведе 
специално законодателство. То ще кара компаниите да имат по-строги 
правила за това как събират данни, къде могат да се съхраняват и дру-
ги, пише Бернард Мар, британски хайтек инфлуенсър. И посочва, че се 
очаква на много места по света правителствата да затегнат хватката и 
да въведат регулации. Така например в Азия 2023 година е кулмина-
цията на 3-годишния план на китайското правителство. Целта е да се 
определят политики, които да позволят разрастването на IoT. Властта 
там, както и на много други места по света, вижда огромен потенциал 
в IoT, но смята, че трябва да се избегнат евентуални проблеми с пове-
рителността.

За вас подбра информацията: 
Емилия Караянева, гл. редактор на в. „ДентаМедика“

ОНЛАЙН СПИСАНИЕ НА БЗС
Онлайн списанието на БЗС е с нови броеве в уеб страницата на адрес: www.bzs.bg. 

Можете да намерите статии, обхващащи сферите на пародонтологията, хирургията, 
ортодонтията и денталната рентгенология. То е регистрирано в НАЦИД (Национален 
център за информация и документация).
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Целта на срещата беше опре-
делена като дискусия за на-
предъка във въвеждането на 
Националната здравно-инфор-

мационна система (НЗИС). Тази система 
се очаква да влезе в сила при отчитането 
на дейността на лекарите по дентална ме-
дицина към НЗОК от 1 февруари 2023 г.

На кръглата маса освен народни пред-
ставители от Комисията по здравеопаз-
ване присъстваха също представители 
на съсловните организации на лекарите, 
на магистър-фармацевтите, на БЗС (д-р 
Н. Шарков и д-р Г. Габровски); представи-
тели на НЗОК - проф. П. Салчев, на паци-
ентски организации и др. Участваха също 
представители на фирмата „Информа-
ционно обслужване“, която разработва и 
отговаря за въвеждането и функционира-
нето на НЗИС. На срещата не се включиха 
представителите на МЗ. 

За електронно здравеопазване се го-
вори още от стартирането на дейността на 
НЗОК. В изказването на доц. Тонев беше 
подчертана надежда темпото на работа от 
последните две години да не се наруши. 
Изтъкната беше безалтернативната 
необходимост от дигитална реформа, 
която трябва да продължи. Доц. Тонев 
счита, че концепцията за дигитално здра-
веопазване се представя от политиците 
като голямо предимство за пациента и 
за лекаря, което ще улесни неговата ра-
бота. Но не се обяснява достатъчно, че 
това е процес, който ще улесни работата 
на цялата система, ще й даде много ана-
литична информация, на базата на която 
ще се вземат по-добри решения - както 
за позиционирането на здравните услуги, 
така и за лесно търсене и откриване на 
пробойни в системата. Според доц. Тонев 
след един сравнително кратък период от 
време и пациентите, и лекарите, и систе-
мата ще изпитат предимствата на диги-
тализацията, която в някои европейски 
страни отдавна е станала стандарт.

Доц. Пандев продължи, че тази година 
се е извършила една „Тиха революция 
в здравеопазването“ по отношение на 
здравното досие на пациента, но работата 
не е била доведена докрай.

Бе припомнено също така, че още 
през 2009 г. министър Нанев е обявил, че 

„електронното здравеопазване е приори-
тет“. Преди това – през 2006 г в приетата 
„Национална стратегия за внедряване 
на електронното здравеопазване“ се е 
предвиждало създаването на електронни 
здравни карти, електронно медицинско 
досие, единна информационна система 
в здравеопазването, стандарти за обмен 
на данни. Отчетен бе и парадоксалният 
ефект на КОВИД пандемията, който до-
веде до катализиране на процесите, тъй 
като тогава бе въведено електронното 
предписване на лекарствени продукти, 
както и на някои електронни направле-
ния. 

Представителите на „Информационно 
обслужване“ направиха презентация, с 
която изразиха задоволство от свърше-
ната до момента работа – голяма част от 
лекарските дейности и направления вече 
са по електронен път. Не беше направен 
никакъв коментар за извършени дей-
ности във връзка с денталната медици-
на и НЗИС. Само мимоходом беше спо-
менато, че предстои включването в НЗИС 
и на Лекарите по дентална медицина!

Подчертано беше изрично че проце-
сът е необратим заради изискване на 
правото на ЕС. На 3 май т.г. ЕК е публи-
кувала предложението за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета, 
относно Европейското пространство на 
здравни данни! Регламентът предвиж-
да (след като бъде първо приет), разпо-
редбите му да започнат да се прилагат 
в края на 2024 и през 2025 г. Всичко 
това налага дотогава у нас лекарите по 
дентална медицина да бъдат включени 
в действаща Национална здравно-ин-
формационна система. При това тя да 
е съвместима с правото на ЕС за обмен 
на лични данни. 

След като изслушахме експозетата на 
народните представители, на представи-
телите на Информационно обслужване, 
на проф Салчев от НЗОК, на Д-р Маджа-
ров и Д-р Брънзалов от БЛС, думата взе 
Д-р Шарков. 

В своето изказване Д-р Шарков обясни 
на присъстващите, че в различни форма-
ти тази дискусия се води от дълго време, 
но основно в медицински и фармацев-
тични кръгове. Зададе въпрос: „Защо 
„Информационно обслужване“ не работи 

въобще с БЗС? Защо „Информационно 
обслужване“ не си вършат работата? 
Защо в НРД 2022 бе записано, че от 1 
октомври НЗИС влиза пробно при ден-
талните лекари и от 1 ноември офици-
ално в действие след като нищо не се 
предприе?...Защо в медиите излизат 
информации и се насажда поръчковото 
мнение, че БЗС бил против НЗИС? БЗС 
си свърши работата – УС създаде работна 
комисия, която обаче проведе само две 
общи срещи с представители на НЗИС.“ 

След обяснение на важни специфики 
за денталната медицина, като принципи 
на работа, извършени дейности, начин на 
отчитане и др. д-р Шарков обобщи: „Ре-
зултат нула! Наложи се БЗС да инициира 
срещи в МЗ! 

През септември, IT-отдела на МЗ съоб-
щиха, че били готови да включат отчетите 
на лекарите по дентална медицина към 
НЗОК, което ни изуми и трябваше да се 
обяснява, че не е вярно и в крайна смет-
ка се достигна до отлагане на въвеждане-
то на НЗИС за 1 февруари 2023 с нарочен 
анекс към НРД 2020 - 2022! Създадена бе 
и Контактна група на БЗС, заедно с пред-
ставители на IT отдела на МЗ и Информа-
ционно обслужване, която да подготви 
existence minimum изискванията към соф-
туерите за работа с НЗОК. До този момент 
не се е провела нито една среща!“ 

Д-р Шарков предупреди, че „Инфор-
мационно обслужване“ ще имат много 
проблеми в денталната медицина. Още 
повече със споменатата синхронизация 
с Европейското досие на пациента, като 
даде пример с въведената „за учудване 
на всички“ австралийска кодировка на 
денталните дейности по задължителното 
здравно осигуряване. Накрая призова 
„Информационно обслужване“ да про-
яви инициатива, да събере контактните 
групи и да се започне работа по НЗИС в 
денталната медицина по задължителното 
здравно осигуряване.

А срокът 1 февруари чука на вратата и 
няма никакво време! При необходимост 
БЗС ще настоява срокът отново да бъде 
отложен. 

Д-р Георги Габровски, 
зам.-председател на БЗС 

и председател на КНА

НЗИС – История, 
добри намерения и практика

Депутатите освободиха управителя 
на НЗОК проф. Петко Салчев

Кръгла маса

БЗС от август 2022 г. напомня на МЗ за сроковете

Депутатите освободиха от 
длъжност управителя на 
НЗОК проф. Петко Салчев. 
Проекторешението на ГЕРБ, 

ПП, ДБ и БВ бе прието със 149 гласа 
"за", 0 "против" и 26 "въздържал се" 
("Възраждане" и 2 от ДБ).

Мандатът на проф. Салчев се пре-
кратява предсрочно, считано от 13 
януари т. г. В тридесетдневен срок 
трябва да бъде избран негов замест-
ник, съгласно разпоредбите на зако-
на. Дотогава управлението на фонда 
ще се извършва от подуправителя му 
- д-р Йорданка Пенкова.

При липса на редовно правител-
ство, трудно работещ парламент, из-
пълнение на бюджета от 2022 г. за три 
месеца при галопираща инфлация, 
ситуацията в здравеопазването по 
отношение на здравното осигуряване 
изглежда трудно предсказуема.

Предложението бе внесено в днев-
ния ред на парламента като извънред-
на точка. Вносители на проектореше-
нието, входирано в деловодството на 
НС, са Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС), 
Антон Тонев ("Продължаваме промя-
ната"), Александър Симидчиев ("Демо-
кратична България") и Николай Благо-
ев ("Български възход"). 

В мотивите към искането са посоче-
ни нарушеният диалог между Салчев и 
Българския лекарски съюз, системно-

то неизпълнение на Закона за здрав-
ното осигуряване, Правилника за дей-
ността и организация на НЗОК, както 
и Националния рамков договор 2022-
2022 г. Посочва се, че откакто е на 
поста, Петко Салчев не е представял 
доклади на Надзорния съвет на здрав-
ната каса. Според вносителите, липс-
ват доклади от проверки в болници, 
които са харчили повече, отколкото е 
по предварителни индикатори, както и 
отчет дали са открити нарушения. "Не 
е създал база данни и не поддържа 
такава - няма механизъм и контрол 
на изразходваните средства; няма ин-
формация влагат ли се лекарствените 
продукти и медицинските изделия и 
какъв е терапевтичният ефект от лече-
нието на децата; няма проследяемост 
от влагането на неразрешените лекар-
ствени продукти", се казва в мотивите.

Бившият здравен министър в ка-
бинета "Борисов 3" Костадин Ангелов 

обяви, че нарушеният диалог между 
НЗОК и БЛС поставя под риск подпис-
ването на Националния рамков дого-
вор, а с това и здравето на пациентите.

Проф. Салчев дойде в зала и от три-
буната на НС заяви, че е предложен на 
поста в първия ден на пандемията - 13 
март 2020 г. и отново на 13 му искат 
оставката: "Явно 13-ти е най-щастлива-
та ми дата", добави той.

Той се оплака, че на вчерашното 
изслушване в парламентарната коми-
сия по здравеопазване са му задавани 
въпроси, за които не е имало време да 
се подготви, тъй като са изпратени в 17 
часа, а заседанието се проведе малко 
след 19 ч. Той изтъкна, че нито един от 
мотивите на вносителите не е подкре-
пен с документи и доказателства.

Интересно защо само една органи-
зация, съсловна, иска моята оставка, 
а не са питани и другите, добави той и 
каза още, че не се търси диалог.

Вече всеки управител на НЗОК 
може да бъде сменен по искане на съ-
словна организация.

След като депутатите отстраниха 
проф. Петко Салчев от длъжност той 
каза пред журналисти, че скритият 
мотив на БЛС е бил да го отстранят от 
длъжност.

 Проф. Петко Салчев



БРОЙ 1, ЯНУАРИ 2023 3СЪСЛОВНИ

Проект за промяна 
в Закона за здравето: без 

хартиени копия, ако се 
издава е-документ

Парламент

ОРГАНИЗИРАН СЪВМЕСТНО С БЪЛГАРСКО ОРТОДОНТСКО ОБЩЕСТВО 
17-19 ФЕВРУАРИ 2023 Г., СОФИЯ, ХОТЕЛ „МАРИНЕЛА“.

XII Научен конгрес 
на СРК на БЗС

Уважаеми колеги,
УС на СРК има удоволствието да Ви покани да участвате в XII Научен 

конгрес на СРК „Феникс“, който ще се проведе от 17 до 19 февруари 
2023г. в хотел "Маринела" в гр. София. 

За актуална програма на XII Научен конгрес на СРК И БЪЛГАРСКО ОР-
ТОДОНТСКО ОБЩЕСТВО “ФЕНИКС” и повече информация посетете сайта 
на СРК на БЗС: https://bzs-srk.bg. 

17 ФЕВРУАРИ 2023
Предконгресен курс

08:00 – 09:00 Pегистрация
09:00 – 09:30 Откриване
09:30 – 11:00 Доц. Христина Арнаутска:
 „Ортодонтията - защо, кога и 
 как в денталната практика“
12:45 – 14:00 Обяд
14:00 – 15:30  Доц. Владимир Петрунов:
 Дигитализирането на 
 ортодонтията – еволюция или революция?
15:45 – 16:30 Д-р Цветелина Младенова:
 От България до Америка - 
 има ли Аризонска мечта?"
16:45 – 18:15 Д-р Кристиан Баччи:
 „Орална патология и хирургия при 
 пациенти с фармакологично лечение“

18 ФЕВРУАРИ 2023

07:00 – 08:00 Регистрация
08:00 – 09:00 Официално откриване на конгреса
09:00 – 09:45 Д-р Филиппо Кардинали:
 Предварително смесени „биокерамични“  
 каналопълнежни - от науката до клиничните 
 резултати: тенденция, опция или клинична 
 необходимост?
10:00 – 11:30  Проф. Йоав Мазор:
 „Значимостта на дигитализацията в ортодонтията. 
 Нови инструменти в предпротетичната ортодонтия 
 чрез прилагането на дигитални методи.“
11:45 – 12:30  Д-р Роберто Форнара:
 „Калцифицирали канали: традиционен vs. 
 дигитален подход.“
12:45 – 14:15  Доц. Неджат Изам:
 „Биологичен подход в мениджмънта на пародонта“
14:15 – 15:30  Обяд
15:30 – 17:00  Д-р Мигел Павао:
 “Оралното здраве в Португалия – 
 предизвикателствата за зъболекарите. “
17:15 – 18:45 Д-р Габриел Вилависенцио Руиз:
 „Ендодонтия – от простото към комплексното“

19 ФЕВРУАРИ 2023

08:00 – 09:30  Проф. Георги Томов:
 „Комбинирани заболявания на ендодонта и пародонта“
09:45 – 11:15 Д-р Богомил Андонов:
 „Ендодонтско лечение – клинични аспекти“
11:30 – 13:00  Доц. Стефан Златев и доц. Илиян Христов: 
 „Отпечатъчни методи при протезиране върху 
 импланти: класически и дигитални методи.“
13:00 – 14:00 Обяд
14:00 – 15:30  Доц. Иван Ченчев:
 „GBR - Хоризонтална и вертикална костна 
 аугментация – предизвикателства и перспективи.“
15:45 – 16:15  Д-р Цветелина Дучева:
 ”Кога да профилактираме и кога да 
 лекуваме в детската стоматология?”
16:30 – 18:00  Доц.  Жанет Кирилова:
 „Минимално-инвазивeн подход при лечение на
 зъбния кариес. Взаимовръзка на оралната 
 микрофлора с общите заболявания“

Таксата участие за трите конгресни дни присъствено е 100 лв., а за онлайн 
участие - 70 лв. Таксата за онлайн участие се заплаща само чрез банкова кар-
та на сайта на колегията. За онлайн участие не е възможно заплащане чрез 
банков превод или в офиса на СРК на БЗС. 

Организаторите си запазват правото за промени в програмата.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 
НА XII НАУЧЕН КОНГРЕС НА СРК - „ФЕНИКС“

Това предлагат от Продължаваме 
промяната с промени в Закона за 
здравето. 

Да отпаднат хартиените документи, 
ако лекарите издадат електронни, кои-
то са част от НЗИС. Това предвиждат 
промени в Закона за здравето (ЗЗ) на 
доц. Васил Пандов и негови колеги от 
„Продължаваме промяната" (ПП), които 
вече са входирани в парламента. 

Електронните документи, които са 
част здравните записи в НЗИС не се 
създават и поддържат на хартиен носи-
тел, гласи промяната, която се предла-

га в ЗЗ с проекта на ПП.
Освен това с него се предвижда да 

се изгради връзка между НЗИС, ГРАО 
и НАП, така че да може да се актуали-
зират и верифицират данните за паци-
ентите и техния здравноосигурителен 
статус. Създава се възможност и за 
превантивен контрол при създаване-
то на здравните записи от страна на 
медиците и фармацевтите, така че да 
се избегнат ненужни санкции заради 
технически грешки пост фактум. В тази 
връзка лечебните заведения се осво-
бождават и от отговорност при създа-

ване на здравни записи, когато е имало 
грешки в данните на електронните ре-
гистри на НАП или ГРАО.

На 16.01.2023 г. в офиса на УС на 
БЗС постъпи писмо от Комисия по 
здравеопазването на 48-о Народно 
събрание на Република България, с 
което се иска в срок от 48 ч. станови-
ще от нас относно Законопроект за 
изменение и допълнение на Закона 
за здравето. Това писмо беше изпра-
тено за становище на адв. Чутурков. 
Становището на адвокат Чутурков 
можете да прочетете по-долу. 

Предвижда се да се изгради връзка между НЗИС, ГРАО и НАП, така 
че да може да се актуализират и верифицират данните за пациентите 

и техния здравноосигурителен статус
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XXI научен конгрес на БЗС

Геродонтология Заболяванията на оралната 
лигавица в ежедневната практика

Верни на традицията, наложена във вестник „ДентаМедика” представяме
лекторите на Научния конгрес на БЗС. Надяваме се с това ранно оповестяване да допринесем за възможността 

да планирате достатъчно рано своето участие в Конгреса и в социалната програма в Бургас.

Проф. д-р , Владимир Емануилов Панов д.м.н.
Магистър по Дентална медицина в Медицински университет - София от 2001 г. Специализира в Париж, Hôpital Saint-

Vincent-de-Paul през 2006 г. - Дентално лечение под обща анестезия. От 2009 г. е асистент в Катедра по Консервативно 
зъболечение и Детска дентална медицина в Медицински университет - Варна. През 2010 г. защитава дисертация за придо-
биване на ОНС „Доктор“. От 2013 до 2021 г. е ръководител на Катедра по „Консервативно зъболечение и орална патология“, 
а от 2014 до 2016 г. е pъководител и на Катедра „Детска дентална медицина", ФДМ, МУ - Варна. Защитава дисертационен 
труд за придобиване на научна степен „Доктор на медицинските науки" през 2016 г. От 2017 г. е професор. Води лекционен 
курс на студенти по Дентална медицина – българо и англоезично обучение по дисциплините: Орална патология, Пропедев-
тика и Клиника на Консервативното зъболечение, Дентална алергология. Научен ръководител и консултант на единадесет 
защитили докторанта, като четирима са придобили академичната длъжност "Доцент", както и на двама специализанта. Има 
специалност по „Дентална алергология“ и „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ както и професионална квалификация 
„Здравен мениджър". Носител на  почетен знак „Signum Laudis Pro Scienmeritis". Автор е на над 150 публикации, участва в 
съставянето на 9 учебника, 4 монографии, 2 помагала. Импакт фактор от публикации и участия над 36, цитирания – над 700, 
финансирани научни проекти – 6. Научни сфери на развитие и интереси – Оралната патология, Денталната алергология, 
Консервативно зъболечение, Пародонтология, Геродонтология. Съучредител на Българска асоциация по орална медицина 
и главен редактор на Medinform-Journal of Medical and Dental Practice.

Развитието на технологиите, екологията, повишаването на стандарта на 
живота и качеството на здравните услуги, натрупването на познание дава 
възможност на все повече хора да доживеят до напреднала и преклонна 

възраст. Удълженият живот е голям успех на човечеството - медицински и со-
циален, но и предизвикателство, поради възникването на нови проблеми. 

Гериатричните пациенти са специфична група поради промените, които не-
минуемо настъпват с времето, уязвимостта си към физиологични, психологич-
ни, социални и здравословни проблеми.  Изследването на характеристиките на 
гериатричния пациент и особеностите на стареенето са важни за повишаване 
на лекарската квалификация и добиване на компетенции, подобряващи грижа-
та за тези пациенти, и е наложителна предвид демографските тенденции. Хора-
та днес запазват до преклонна възраст все повече от своите естествени зъби 
и имат необходимост от специфични превантивни и възстановителни грижи. 
Лечението и отговарянето на тези изисквания в денталния кабинет понякога 
е предизвикателство, но и възнаграждаващо преживяване. Членовете на ден-
талния екип трябва да са по-добре подготвени да посрещнат тези изисквания 

чрез задълбочено познаване на нуждите и лечения, специфични за тези пациенти.
Гериатричната дентална медицина разглежда предоставянето на дентална помощ на възрастни хора, включ-

ваща превенция, диагностика, лечение на проблеми, свързани със заболявания, дължащи се на възрастта. Целта 
й е да подготви специалистите за придобиване на умения, знания, конпетенции и опит за лечение на пациенти 
в институционална, обществена или частна среда. Лошото орално здраве се счита за рисков фактор за общи 
здравословни проблеми. Най-възрастните хора са по-податливи на орални проблеми или заболявания поради 
увеличаване на хроничните болести и физически или умствени увреждания. По този начин възрастните хора фор-
мират отделна група по отношение на предоставянето на грижи. Геродонтологията предоставя цялостен преглед 
на процеса на стареене и значението му за оралното здраве и денталната медицина. Поддръжка на здравето на 
устата в тази възрастова група е важно не само за качеството на живот, но и за поддържането на общото здраве.

Георги Томов; Доктор; Професор по пародонтология и заболявания на оралната лигавица; 
Ръководител катедра
Проф. Георги Томов се дипломира през 2004 г. към Стоматологичния факултет на Медицински университет 

- Пловдив. Притежава специалност по „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ (2008) и „Пародонтология и 
заболявания на оралната лигавица (2019). През 2009 г. защитава докторска дисертация и придобива научна 
степен „Доктор“. През 2012 г. е избран за доцент, а през 2022 за професор към катедра „Пародонтология и 
ЗОЛ“ на ФДМ - Пловдив. От 2020 г. е ръководител на едноименната катедра.

Научните и клинични интереси на проф. Г. Томов са в областта на ендодонтията, оралната патология, 
пародонтологията и приложението на лазерите в денталната медицина. Автор е на над 37 пълнотекстови 
публикации, цитиран е многократно в български и международни научни издания. Научен ръководител е 
на 8 успешно защитили докторанта, ръководител е на четири научно-изследователски проекта, автор е на 
две монографии и съавтор на три учебника. Гост – лектор в редица чужди университети: Rey Juan Carlos 
(Испания), Hadassah (Израел), Showa (Япония), Eastman Dental Institute (Великобритания) и други. От 2022 г. 
заема длъжността Зам.Декан по научноизследователската дейност на ФДМ - Пловдив. Директор е на съз-
дадения от него през 2012 г. Център по лазерна дентална медицина. Член е на изпълнителния борд на ISLD 
(International Society for Laser Dentistry) и на редакционните колегии на Lasers in Dental Science (Германия) и 
Health Technology (Тайван).

Общопрактикуващият дентален лекар ежедневно се сблъсква със за-
болявания и различни патологични състояния на оралната лигавица, 
които имат разнообразни етиология. Тези заболявания се манифести-

рат общо взето еднообразно, независимо дали са предизвикани от локални 
причини или са симптоматични на някои общи заболявания, което създава 
диагностични затруднения. Въпреки, че повечето заболявания на оралната 
лигавица не са опасни за живота и здравето на пациента, зъболекарят тряб-
ва да се ориентира сред голямото разнообразие от нозологични единици, 
както и да е в състояние да разграничава, диагностицира и лекува по-често 
срещаните сред тях. 

Водещ принцип на изложението в настоящата лекция е клинико-морфоло-
гичният принцип. В систематизиран вид лекцията представя основните групи 
орални лезии - бели, червени, пигментни, папиларни, везикуло-булозни, ул-
церативни. Този начин на подреждане създава организация при диагности-

ката и лечението на заболяванията на оралната лигавица. Денталният лекар може бързо да се ориентира в 
симптоматиката, да включи наблюдаваното изменение в дадена клинико-морфологична група, да го сравни 
и разграничи от другите заболявания или състояния, включени в тази група. Така се поставя относително 
точна клинична диагноза и при необходимост пациента се насочва за допълнителни изследвания (биопсия, 
лабораторни изследвания, образна диагностика) за уточняване на окончателната диагноза. Отделено е място 
и за оралните прояви на социално значимите системни заболявания, както и на лекарствено индуцираните 
състояния. 

Във всяка клинико-морфологична група заболяванията са подредени според етиологичния фактор. Когато 
той е известен, лечението е етиотропно и дава най-добър резултат. Повечето заболявания на устната лигави-
ца се лекуват със симптоматични средства. Макар че симптоматичното лечение на пръв поглед изглежда раз-
нообразно, то е насочено срещу патогенетичните механизми на даден симптом. Направен е критичен преглед 
на достъпните терапевтични модалности. Лекцията е богато илюстрирана с над 60 клинични случаи на автора.

Основни знания/умения, които лекцията ще предостави на присъстващите:
Образователната цел на лекцията е да запознае аудиторията с най-често срещаните заболявания на орал-

ната лигавица в ежедневната практика, тяхната клиника, диагностика и съвременно лечение.

Темпоромандибуларните заболявания са сложна, хетерогенна и мно-
гофакторна група от увреждания на стоматогнатната система, които 
изискват прецизна съвременна диагностика и различни терапии в 

зависимост от конкретното заболяване. Често съпътстващите ги комор-
бидни състояния налагат прилагането на интердисциплинарен подход от 
различни специалности, акцентиране върху стратегиите за превенция, 
диагностика и лечение, основани на доказателства. 

Тази лекция разглежда възможностите  на съвременната медицинска 
практика за по-доброто разбиране на механизмите, лежащи в основата 
на темпоромандибуларните заболявания и прилагането на най-добрите 
методи за лечението им. Описани са ефектите от авангардни терапев-
тични методи, за които има много ограничена информация в световната 
литература. Разгледани са редица дисфункционални разстройства като 
остеоартрита на темпоромандибуларната става, дисторзията, дължаща 

се на хипомобилност на контралатералната става, ролята на суперлуминисцентните клъстерни устрой-
ства при миофасциалните заболявания и преодоляване на контрактурите, техниките за екстензия и мо-
билизация на ставата. Подробно е разгледана фармакотерапията, както и болково-редуциращия ефект 
от комбинираната фототерапия при различните видове темпоромандибуларни заболявания и при ети-
опатогенетично свързаните групи от тях. Лекцията цели подобряване на грижите за пациентите с темпо-
романдибуларни заболявания и отразява напредъка в тази област. Тя ще допринесе за координирането 
на лечебно-диагностичните подходи в  различните области на здравеопазването и ще бъде полезна на 
клиницистите от много специалности.

Резюметата се представят на български и на английски език. 
Резюметата трябва да отговарят на следните изисквания:

ЗАГЛАВИЕ
С главни букви без сричкопренасяне.
До 7 думи без предлозите. Със звездичка се означава, ако разработката е финансирана по научноизсле-
дователски проект или грант.

АВТОРИ
Инициали на първото име, фамилно име (с означение „доктор“ , и дмн за „доктор на науките“), името на 
представящия автор да бъде подчертано. С цифра се означава афилиацията на всеки автор.
Под имената на авторите
със съответстващата на автора цифра се изписва: академично звание и месторабота.
РАБОТНОТО МЯСТО СЕ ИЗПИСВА В СЛЕДНИЯ РЕД:
Катедра
Факултет 
Университет
Страна
Резюме (обем – до 250 думи, Текст - неформатиран, междуредово разстояние - 1.0, шрифт Times New 
Roman, 12, Word )
Въведение
Цел
Материал и методи
Резултати
Заключение/Изводи
Ключови думи (не повече от 5, подредени по азбучен ред)
В резюмето не се включват снимки, таблици и диаграми.
Ако разработката е част от научноизследователски проект или грант се изписва тема, № на договор, 
година на финансиране и институция.
Представяне на резюметата на e-mail адрес office@bzs.bg до 17.03.2023 г.
Време за представяне на постерите – до 3 мин. в електронна форма.
Време за представяне на оралните презентации – до 10 мин.

Изисквания към авторите за 
представяне на резюмета за 

постери и орални презентации

Съвременни аспекти в диагностиката 
и лечението на темпоромандибуларните 

заболявания

Доц: Васил Господинов Свещаров; Доктор; Заместник Декан на  ФДМ – София
Доцент в Катедра Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия
Доцент д-р Васил Свещаров е завършил Стоматология през 1987 година в Стоматологичен факултет – София. Има три 

признати специалности - Орална хирургия, Лицево – челюстна хирургия и Обща Дентална Медицина. Защитава дисертация 
за ОНС „Доктор”. Понастоящем е Зам. декан на Факултета по дентална медицина при Медицински университет – София. 
Първи Декан на Факултета по дентална медицина към МУ- Варна. Национален консултант по Орална хирургия, Главен ко-
ординатор на Експертния съвет по "Лицево-челюстна хирургия" към Министъра на здравеопазването и член на Експертния 
съвет по специализирани дентални дейности. Експерт на НАОА по професионално направление 7.2 „Дентална медицина“. 

Специализирал е Клинична стоматология в Kyushu University, Япония. Научните му интереси и клиничната му практика об-
хващат целия домен на оралната и лицево-челюстната хирургия, високо специализираните дейности по тези специалности 
и тематиката за фунционалната патология и заболяванията на темпоромандибуларната става. 

Има над 120 публикации и участия в международни и български научни форуми. Основните проекти, които разработва с 
Японската агенция за международно сътрудничество, Министерство на здравеопазването и Министерство на икономиката 
и индустрията, са свързани с развитието на микрохирургичната трансплантология и транспонирането на регулациите на ЕС 
за специалността.

Доцент Свещаров е бил по два мандата представител (Councillor) на България в European Association for Cranio-Maxillo-
Facial Surgery, зам. председател на Управителния съвет на Столична районна колегия на Български зъболекарски съюз и 
председател на Контролната комисия на колегията.

Носител на Академичното отличие Почетен знак със синя лента на МУ-Варна за високи постижения в сферата на науката 
и висшето образование.
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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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Биоактивни възстановителни материали
Становище на FDI 

септември 2022, 
гр. Женева, Швейцария 

КОНТЕКСТ
Терминът „биоактивен“ набира 

все по-голяма популярност в послед-
но време и все по-често се използва 
в рекламно съдържание, касаещо 
дентални материали. В допълнение 
някои журнали включват термина 
„биоктивен“ в публикуваните от тях 
заглавия. Съществуват много дефи-
ниции на термина и не малка част 
са дадени в медицинската и дентал-
на литература, но остават спорове 
относно точната му употреба. Освен 
това, досега няма описание на този 
термин, издадено от международна 
дентална организация. Следовател-
но се налага да се даде подробна 
дефиниция на термина „биоактивен“, 
за да се предотврати злоупотребата 
с него и по този начин да се защитят 
зъболекари и пациенти, да се изясни 
терминът за регулаторни цели и да 
се даде възможност за бъдещо раз-
витие.

ОБХВАТ
В това становище, терминът „би-

оактивен“ ще бъде ограничен до 
възстановителни дентални материа-
ли, включително тези, използвани за 
директни или индиректни възстано-
вявания, неадхезивни и адхезивни 
(свързване към зъбни структури чрез 
микромеханични или химични сред-
ства) процедури, както и за индирект-
но и директно пулпно покритие.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Възстановителен материал: мате-

риал, предназначен да се използва 
за възстановяване или коригиране 
на формата и функцията на зъба. Ин-
директно пулпно покритие: 

Превръзка за запазване витали-
тета на пулпата на зъб, инфектиран с 
активна кариозна лезия, пълното от-
страняване на която може да доведе 
до разкриване на пулпата. 

Директно пулпно покритие: Пре-
връзка на открита пулпна тъкан с цел 
поддържане на виталитета на пулпа-
та.

ПРИНЦИПИ
Префиксът „био“ (гръцки термин за 

„живеене“) в този контекст може да 
бъде свързан с:

• процес/механизъм на действие;
• целевите тъкани, тук главно 

емайл, дентин, пулпа и бактерии/био-
филм.

Докато терминът биоактивен е неу-
трален и може да се приложи към же-
лани или нежелани  ефекти, в ежеднев-
ната дентална практика този термин 
обикновено се приписва на желани, 
локални и планирани ефекти. За цели-
те на този документ за такива ефекти 
се приемат възстановяване (и регене-
рация) на или друго взаимодействие 
със съседни тъкани, или взаимодейст-
вие с бактериите/биофилма върху или 
до възстановителни материали.

Според биологичния процес/меха-
низъм на действие могат да бъдат раз-
граничени три типа:

• биологичен (напр. чрез екзогенни 
растежни фактори или фармацевтични 
продукти, които могат да бъдат вклю-
чени в материали за възстановяване 

на зъби).
• смесен (напр. чрез материали, 

предизвикващи освобождаване/акти-
виране на ендогенен растежен фактор, 
като калциево хидроксидни препарати 
или чрез материали, намаляващи или 
предотвратяващи отлагането на бакте-
рии/биофилм);

• химичен (напр. чрез освобожда-
ване на йони от биоактивни стъклени 
пълнители).

 ПОЛИТИКА
Използването на термина „биоакти-

вен възстановителен материал“ тряб-
ва да бъде ограничено за материал 
реклама/информация към тези мате-
риали, които отговарят на всичките пет 
от следните критерия:

• механизмът е ясно дефиниран и 
описан (биологичен, смесен, химичен);

• научно документиран биоактивен 
ефект in vitro или in situ и най-добре да 
е доказан в клинични изпитвания;

• посочена продължителност на 
ефекта, особено за антибактериални-
те ефекти;

• няма значителни неблагоприятни 
биологични странични ефекти (вклю-
чително развитие и разпространение 
на антимикробна резистентност);

• основната цел, например, да се 
използва за възстановяване на фор-
мата и функцията на загубени твърди 
зъбни тъкани или липсващи зъби, не е 
нарушена, както се вижда от данните 
от in vitro изследвани и клинични про-
учвания.

КЛЮЧОВИ ДУМИ
Възстановителни материали, пулп-

но покритие, антимикробни средства, 
освобождаване на йони, растежни 
фактори

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ
 Информацията в този документ се 

основава на най-добрите научни до-
казателства, налични към момента и 
подлежи на допълнително тълкуване 
в  рамките на културния  и социално-
икономическия  контекст.

Превод: Йоана Йонкова

КОНТЕКСТ 
Инфекциозните заболявания предста-

вляват всеобща заплаха за денталния  
екип поради естеството на зъболече-
нието, в това число работата в непосред-
ствена близост до пациентите, което 
води до излагане на телесни течности и 
аерозоли. Имунизацията намалява риска 
от заразяване с инфекциозно заболява-
не, като работи с естествените защитни 
сили на тялото за изграждане на защи-
та. Във връзка с превенцията и контро-
ла на инфекциите (IPC), ваксинацията е 
ефективен начин за минимизиране на 
въздействието и разпространението на 
определени инфекциозни заболявания. 
Съществуват ваксини за предотвратява-
не на повече от двадесет животозастра-
шаващи заболявания, като хепатит B, 
грип, тетанус, морбили и туберкулоза. 
Освен това имунизацията е важна за 
контролиране на огнищата на инфекци-
озни заболявания (като пандемията от 
COVID-19) и е идентифицирана от СЗО 
като съществен елемент в битката срещу 
антимикробната резистентност. 

ЦЕЛ
Този документ се стреми да обхване 

важната роля на ваксините като средство 
за защита на всички членове на дентал-
ния екип срещу инфекциозни заболява-
ния.

ДЕФИНИЦИИ
Имунизация: Процес, чрез който чо-

век се предпазва от заболяване, чрез 
ваксинация. Употребата на „имунизация“ 
и „ваксинация“ често е еквивалентна.

Ваксинация: Актът на въвеждане на 
ваксина в тялото за създаване на защита 
от конкретно заболяване.

Ваксина: Препарат, който се използва 
за стимулиране на имунния отговор на 
организма срещу заболявания. Вакси-
ните обикновено се прилагат чрез инже-
ктиране с игли, но някои мога да бъдат 
администрирани с други средства. 

ПРИНЦИПНИ ПОЛОЖЕНИЯ
 Всички членове на денталния екип 

са изложени на висок риск от заразява-
не с инфекциозни заболявания и трябва 
да бъдат ваксинирани срещу инфекци-
озни агенти, които могат значително да 
увредят здравето им, в съответствие с 
релевантните регионални и национални 
политики и универсалните процедури за 
превенция и контрол на инфекциите. 

FDI констатира, че:
 • рискът от предаване на инфекциоз-

ни заболявания от пациенти към всички 
членове на денталния екип (и обратно) в 
заведенията за дентална помощ може да 

бъде смекчен чрез набор от процедури 
за превенция и контрол на инфекциите, 
включително ваксинация;

• като професия, свързана с кръвни 
манипулации, рисковете (и следовател-
но редуцирането им) за работещите в 
първичната дентална помощ може да се 
различават от тези, в други здравни заве-
дения в общността;

• важната роля, която всички членове 
на денталния екип и представители на 
националните зъболекарски асоциации 
могат да играят в работата със служи-
тели на общественото здравеопазване 
за повишаване на осведомеността на 
обществото относно начините на преда-
ване на инфекциозни заболявания и за 
идентифициране на подходящи мерки за 
намаляване на риска за съсловието.

FDI препоръчва:
• всички работещи в практиката тряб-

ва да бъдат обучени за това как вакси-
нацията може да помогне за защита на 
техния екип, пациентите и широката об-
щественост;

• ваксинацията (включително бустер 
ваксинация) на всички членове на зъбо-
лекарския екип трябва да бъде активно 
насърчавана от Националните зъболе-
карски асоциации, в съответствие със 
съответните национални политики;

• рискът от предаване на инфекциоз-
ни заболявания в дентални практики за 
всеки член на зъболекарския екип (важи 
и за студентите по дентална медицина) 
трябва да се оценява редовно и да се 
прилагат подходящи стратегии за реду-
цирането му, за да се гарантира безопас-
ността на всички. 

FDI подкрепя:
•“COVAX програмата” на СЗО, която 

цели доставката на милиони дози вакси-
на на нуждаещите се страни;

• по-нататъшни изследвания на риска 
от предаване на инфекциозни заболява-
ния в условията на денталната практика, 
включително разработване на ваксини 
срещу инфекциозни заболявания.

КЛЮЧОВИ ДУМИ
Ваксинация, имунизация, контрол над 

инфекциите, инфекциозни заболявания

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ
Информацията в този документ се 

основава на най-добрите научни доказа-
телства, налични към момента и подлежи 
на допълнително тълкуване в  рамките 
на културния  и социално-икономическия  
контекст.

Превод: Йоана Йонкова

КОНТЕКСТ
 Номата (още позната като cancrum 

oris) е незаразно некротично заболя-
ване на устната кухина, което засяга 
малки деца, живеещи в крайна бед-
ност. Ранната намеса може да предо-
тврати страданията, инвалидизиране-
то и ранната смърт на засегнатите.  

Започвайки като некротизиращ ул-
церозен гингивит, номата прогресира 
бързо поради отслабения имунитет 
на заразения, разрушавайки меките 
тъкани и костите на устата, което води 
до перфорация на тъканите на лицето. 
В рамките на няколко дни, ако не бъде 
диагностицирана, номата причинява 
смърт в 90 % от случаите и нанася про-
менящо живота лицево обезобразя-
ване в оставащите 10 %, включително 
увреждане на способността на паци-
ентите да се хранят, говорят и участ-
ват пълноценно в обществото. Когато 
номата се открие рано, прогресията й 
може да бъде спряна чрез базови гри-
жи, хранене, орална хигиена и антиби-
отици. Трудно е да се оцени глобалното 
бреме на заболяването нома. Според 
изчисленията на  СЗО от 1998, 770 000 
души страдат от нома (разпростране-
ние на заболяването) и 140 000 новис-
лучая се появяват всяка година. Нома 
се среща в среда с ниски доходи, къ-
дето специалистите по орално здраве 
са рядкост, най-вече в Африка на юг от 
Сахара. Липсата на здравеопазване в 
тези райони, заедно с ранната смърт, 
стигмата и традиционните вярвания, 
свързани с нома, означават, че множе-
ство случаи остават неоткрити. Докато 
етиологията на заболяването е неиз-
вестна, рисковите фактори включват 
недохранване, съпътстващи инфекции, 
предотвратими с ваксина заболявания, 
лоша орална хигиена и лоши условия 
на живот, като липса на вода, канали-
зация и хигиена. 

ЦЕЛ
Този документ предоставя наблю-

дение на номата, изброява рисковите 
фактори и  подчертава важната роля, 
която могат да имат всички професио-
налисти по здравни и социални грижи 
в идентифицирането на заболяването, 
повишаване на осведомеността и гри-
жа за хората, засегнати от него, неза-
висимо от мястото, където живеят.

ДЕФИНИЦИИ
 Предполагаем нов случай на нома: 

Всяко дете с язва в устата и други 
предупредителни признаци  като не-
дохранване, лоша хигиена, скорошно 
боледуване от: морбили, упорита ди-
ария или малария трябва да се раз-
глеждат като потенциален случай на 
нома.

Потвърден нов случай на нома: 
Всеки човек с гангренозно заболя-
ване, което се манифестира с язви на 
венците и се разпространява бързо 
през тъканите на устата и лицето, раз-
рушавайки меките и твърдите тъкани.

 ПРИНЦИПНО ПОЛОЖЕНИЕ
 Този документ има за цел да по-

виши осведомеността относно номата 
сред специалистите по здравни и со-
циални грижи в международен план, 
да насърчи подобряване на ранното 
идентифициране и бързото  предос-
тавяне на животоспасяващо лечение 
и да подчертае нуждата от доживотни 
специализирани орални здравни гри-
жи за оцелелите.  

Номата може да бъде изкоренена 
чрез премахване на социалното не-
равенство. Това може да се постигне 
най-добре чрез партньорство  между 
правителствени, неправителствени и 
академични организации.

 
ПОЛИТИКИ
 Въпреки че заболяването не е раз-

пространено във всички географски 
области, политиките на FDI са приоб-
щаващи и глобални, така че този до-
кумент е глобален призив за дейст-
вие. FDI признава, че специалистите 
по орални здравни грижи са рядко 
срещани в онези географски райони 
на света, които са най-засегнати от 
нома, така че този проблем  изисква 
адресиране от службите по здравео-
пазването и социалните грижи.

  В сътрудничество с правителстве-
ни, неправителствени и академич-
ни организации FDI се застъпва за 
включването на оралното здраве за 
всички в политиките на правителства-
та  по света.

  FDI подкрепя изследванията за 
подобряване и споделяне на разби-
рането на епидемиологичните и ети-
ологични фактори, допринасящи за 
появата на нома, както и нейните па-
тофизиологични механизми и начини 
за справяне с модифицируемите при-
чини за развитието на нома. 

Всички специалисти по здравни и 

социални грижи
Препоръки на FDI към всички спе-

циалисти по здравни и социални гри-
жи, особено тези

  работещи в райони, където нома-
та е разпространена:

• наблегнете на оптималните орал-
на хигиена и хранене, за да предо-
твратите развитието на нома;

• повишавайте осведомеността на 
местното население относно нома, 
включително нейните симптоми и 
етапи, рисковите фактори и че не е 
нито заразна, нито свързана с ма-
гьосничество;

• имайте предвид, че прогресията 
настъпва в рамките на дни, така че 
ранното идентифициране и бързо ле-
чението е жизненоважно;

• запознайте се с насоките на СЗО 
за лечение на заболяването.

 Обучителни институции за специа-
листи по здравни и социални грижи  

В ендемичните за нома райони, 
FDI препоръчва всички специалисти 
по здравни и социални грижи да пре-
минат обучения, в които се:

• признава тяхната животоспася-
ваща роля при ранното идентифици-
ране на нома и третиране на пациен-
тите, засегнатите от заболяването;

• набляга на  въздействието на 
нома върху целия живот на засегна-
тите лица;

• включват основните принципи 
на оралния преглед и идентифицира-
нето на  обратимите (некротизиращ 
улцерозен гингивит и оток) и необра-
тимите (гангрена, белези и остатъчни 
тъкани) стадии на нома;

• обяснява рисковите фактори и 
комплекса от обстоятелства, които 
водят до  прогресия на гингивалното 
възпаление до гангренозна тъканна 
деструкция.

  КЛЮЧОВИ ДУМИ
  нома, орална тъкан, инфекция

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ
Информацията в този документ се 

основава на най-добрите научни до-
казателства, налични към момента и 
подлежи на допълнително тълкуване 
в  рамките на културния  и социално-
икономическия  контекст.

Превод: Йоана Йонкова

Нома-да изкореним 
предотвратимо заболяване 

и да спасим животи

Роля на ваксинацията 
в защитата на 

денталния екип
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Приложение на ботулинов токсин– 
странични ефекти и 

лекрствени взаимоотношения

Използването на боту-
линов токсин в ден-
талната медицина има 
строги показания. Въз-

можностите за нежелани реак-
ции обхващат широк спектър от 
взаимодействия. Целта на насто-
ящия текст е да засили внима-
нието при прилагането на ботокс 
от лекарите по дентална меди-
цина и допринесе за критичното 
осмисляне на този вид терапия.

Историята на ботокса датира 
от преди повече от 120 годи-
ни. За първи път в края на 19 
век от белгийски учен е била 
открита бактерията Clostridium 
botulinum, която е отговорна за  
синтезирането на т. нар. ботули-
нов токсин. Той е имал за задача 
да разкрие причините зад масо-
во хранително натравяне от кон-
сумация на колбаси (инфекциоз-
ното заболяване „ботулизъм“). 

През 1920 учени от Кали-
форнийския университет правят 
първи опити да изолират ботули-
новия токсин, което им отнема 
над 20 години. През 1970 започ-
ва използването му за лечение 
на кривогледство. По време на 
терапиите се установява, че то-
ксинът също изглажда и бръчки-
те в зоната между веждите. След 
като е била доказана неговата 
ефективност Американската 
Allergan лицензира лечението и 
брандира продукта си Ботокс.

Ботоксът може да има стра-
нични ефекти. Нито един от тях 
обаче не е постоянен и обик-
новено отшумява в рамките на 
няколко дни. Най-чести са малки 
хематоми, леко зачервяване и 
оток, които преминават бързо. 
След процедурата е желателно 
пациентът да не лежи в продъл-
жение на няколко часа.

Най-сериозното последствие 
от поставянето на ботокс е т.нар. 
„падане на клепача”, което се 
случва в 1% от случаите. Дори и 
да е налице подобна реакция, тя 
не е перманентна.

Q&A

Ако имаме ботокс, можем 
ли да си поставим ваксина?

Да, ако са минали 2 седмици 
след поставянето му

При поставена ваксина, кога 
можем да поставим ботокс - след 
2 седмици.

Кога не се прилага ботокс:
l Не се прилага при бремен-

ност, кърмене, ако все пак е ин-
жектиран, защото пациентката 
не е знаела, че е бременна, не 
се очакват сериозни странична 
ефекти.
l Ако има алергия към актив-

ното вещество или към някоя от 
останалите съставки.
l Ако има проблеми с преглъ-

щането.
l При Мистения гравис, ако 

пациентът кърви лесно, ако има 
инфекция на мястото на прило-
жение, ако има вирусно забо-
ляване, при някои автоимунни 
заболявания.
l Първите промени се отчитат 

на 72-я час. Максималният ефект 
е след 14 дни, а продължителнос-
тта на ефекта е 3- 4-6 месеца при 
релаксиране на мимическите 
мускули и 6 – 9 месеца при тре-
тиране на хиперхидроза.
l Повторно инжектиране 

може да се направи в рамките на 
първите 14 дни при необходимост 

от корекция т. н. ретуш, а след 
това най-рано след 3 месеца.

Непосредствено след аплика-
цията може да има усещане за 
тежест, разпъване или главобо-
лие. Това е нормално и отминава 
бързо с резорбиране на разтво-
ра. Сред най-неприятните стра-
нични ефекти са: птоза на веж-
да, асиметрия, мефисто, двойно 
виждане, алергия, инфекция, 
образуване на антитела, незадо-
волителен ефект.

ВНИМАНИЕ - МИАСТЕ-
НИЯ ГРАВИС

Миастенията гравис (мускул-
на слабост) на определени етапи 
може да бъде явно противопо-
казание за терапия с ботулинов 
токсин поради риск от тежка 
мускулна парализа. С миастения 
гравис първоначално се нару-
шава нервно-мускулната прово-
димост, поради което мускулите 
отслабват сами. Ако Botox също 
засили това състояние, тогава е 
възможна пълна парализа със 
сериозни усложнения - птоза, 
увиснали бузи, ефектът на "во-
съчно лице" и други неприятни 
последици.

В същото време, след при-
ключване на лечението на ми-
астения гравис или с постоянна 
ремисия, може да се разреши 
да се приложи Ботокс в малки 
количества на най-проблемните 
места. 

КОГА НЕ Е 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО 
ПОСТАВЯНЕТО НА 

БОТОКС

При тежки увреждания на 
лицевия нерв, при които Botox 
не може да се инжектира в оп-
ределени точки поради риск от 
влошаване на пациента. Въпре-
ки това, с правилната оценка 
на лезията и адекватен избор 
на точките на прилагане на ле-
карства, могат да се извършват 
процедури;

Когато пациентът приема спе-
циални антитоксични лекарства, 
преминава интензивни програ-
ми за „очистване” на тялото от 
токсини и токсини. В този случай 
приетите лекарства могат да не-
утрализират, включително боту-
линовия токсин;

При ТОРС, настинка с хрема в 
остра фаза с ясно изразен феб-

рилен синдром. Самите инжек-
ции с ботокс могат да причинят 
грипоподобен синдром, а при 
ТОРС той ще се увеличи още 
повече. 

При захарен диабет - няма 
точни данни за това как инжек-
циите на Botox могат да повлия-
ят на кръвната захар и затова в 
такива случаи трябва да се при-
лага повишено внимание;

Не всички антибактериални 
средства действат еднакво при 
взаимодействие с Botox.

Списъкът с лекарства, които 
усилват паралитичните ефекти, 
включва повече от 300 артику-
ла. 

Аминогликозиди - Amikacin, 
Amikabol, Gentamicin, 
Streptomycin, Neomycin, 
Kanamycin, Isofra, Hemacin.
l Линкозамиди - Линкоми-

цин, Клиндамицин.
l Макролиди - Еритромицин, 

Азитромицин, Рокситромицин, 
Кларитромицин, Йозамицин, 
Спирамицин.
l Полимиксини - Полимиксин 

А, Полимиксин М.
l Флуорохиноли - Норфлок-

сацин, Гемифлоксацин, Левоф-
локсацин, Ципрофлоксацин, 
Офлоксацин.

Лекарствата, които увели-
чават мускулната спастичност, 
могат да намалят или неутрали-
зират ефективността на токсина. 
Списък на подобни лекарства:
l Антибиотици от тетра-

циклиновата група - Vidoktsin, 
Doxycycline, Xedocin, Monoclin, 
Rondomycin, Tetracycline, Innolir, 
Minoleksin, Tigacil.
l Антидепресанти, релак-

санти - Амизол, Мапротилин, 
Имипрамин, Пароксетин.
l Витамини от група В 

- Blagomax, Solgar, Vitrum, 
Complivit, Pentavit.
l Хинолинови (4-аминохи-

нолинови) препарати - Delagil, 
Plaquinil.
l Антивирусни - Херпевир, 

Ацикловир, Валтрекс, Фамцик-
ловир.

АНТИТЕЛА СРЕЩУ 
БОТУЛИНОВ ТОКСИН

Когато инжектирането на 
ботулинов токсин се повтаря, 
тялото може да започне да 
произвежда антитела. Пристра-
стяването се проявява на моле-
кулярно ниво: молекулите на бо-
тулиновия токсин са блокирани и 

той или престава да действа, или 
не действа правилно. Световни 
изследвания показват, че при 
около 10% от пациентите анти-
тела срещу Botox се произвеж-
дат за една година, при 22,6% за 
2 години. Ако в продължение на 
много години човек инжектира 
например ботулинов токсин А, 
тогава единственият начин да за-
обиколи проблема е да използва 
ботокс от други компании или да 
го замести с ботулинов токсин В.

МУСКУЛНА АТРОФИЯ

Един от недостатъците на из-
ползването на Botox е възможна 
мускулна атрофия. Ако мускулът 
не се тренира дълго време, тога-
ва според законите на биомеха-
никата той губи силата си. Злоу-
потребата с Ботокс е изпълнена 
с точно такива последици. 

БОТОКСЪТ МОЖЕ ДА 
РАЗКРИЕ МИАСТЕНИЯ 
ГРАВИС ИЛИ ДА ИЗО-

СТРИ ХОДА МУ.

Случва се човек да бъде ин-
жектиран с Botox и резултатът 
не оправда очакванията. Ми-
астенията гравис е автоимунно 
заболяване, което причинява 
мускулна слабост и умора пора-
ди нарушено нервно-мускулно 
предаване. Това заболяване се 
лекува, човек трябва да приема 
лекарства, които подобряват 
нервно-мускулната проводи-
мост, но в този случай ще трябва 
да забравите за Botox, защото 
локално намалява такава про-
водимост.

ХЕРПЕС И БОТОКС СА 
НЕСЪВМЕСТИМИ

Ако пациентът има някакъв 
инфекциозен процес (херпес, 

възпалителни обриви), ще му 
бъде отказана процедурата с 
Ботокс. Първо, това е опасно за 
здравето. Второ, невъзможно 
е да се гарантира планираният 
резултат, тъй като инжекциите 
могат да засилят хода на забо-
ляването или да послужат като 
допълнителна инфекция.

ПРИ ПТОЗА BOTOX ЩЕ 
ИЗОСТРИ ПРОБЛЕМА.

Инжекциите на ботулинов 
токсин могат да бъдат противо-
показани за хора с тежка птоза 
на веждите или челото, просто 
защото лицето може да „плува“ 
надолу, „покривайки“ очите с 
мрачни вежди. Като начало, та-
кива пациенти трябва да кори-
гират ситуацията, например, из-
ползвайки хирургична корекция 
на челото и блефаропластика, и 
затова вече мислят дали е необ-
ходим Botox. Преди да вземете 
решение за инжектиране на 
Botox, струва си да помислите 
за приложимостта на инжекци-
ите: ако бръчките са в статичен 
стадий и в отпуснато състояние 
изглеждат като гънки, пациентът 
очевидно закъсня с ботулинов 
токсин (говорим за жени на въз-
раст 45+ години). В този случай 
опитът за изглаждане на дълбо-
ки бръчки с Botox означава или 
хвърляне на пари.           (Следва) 

След прилагане на ботулинов токсин не е желателно веднага да се практикува дентално лечение

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
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Южен Пакистан - 
великите цивилизации в 
Мохенджо Даро и Харапа

Първата ми среща с ,,покрива 
на света“ или северен Па-
кистан беше преди четири 
години през юни 2018 г. Пре-

сякох северната граница с Китай от 
най-високия проход в света Кунджа-
рап - 4720 м. Последната спирка от 
обиколката беше културната столица 
Лахор, която е по средата на 2000 км 
дългата страна от север на юг.

През ноември 2022г. кацнах в най-
южния град на Пакистан -Карачи, кой-
то е разположен на брега на Арабско 
море, северозападно от устието на р. 
Инд. Този път щях да пътувам на се-
вер, по долината на Инд, за да стигна 
за втори път Лахор. По този път са ос-
танките от древните Мохенджо Даро 
и Харапа, представители на велики 
цивилизации с много неизвестни, 
защото известното е потънало в хи-
лядолетията преди н.е. Трето, второ 
хилядолетие пр. н.е. в региона навли-
зат индоевропейски племена от цен-
трална Азия и степите на южна Русия. 
Поставя се началото на ведическата 
цивилизация. Тя от своя страна полага 
основите на индуизма. 500 г пр. н.е. 
плодородните земи са част от Ахеме-
нидската държава на Дарий Велики. 
200 години са най-богатата съставка 
на персийската империя, с разпрос-
транена арамейска азбука. 326 г. пр. 
н.е. Александър Велики побеждава 
раджа Пор, но битката е от последни-
те, преди да се разпокъса войската 
му. Войниците му се заселват по по-
речието на р. Инд и сглобяват елинис-
тичната и ведически култури. 

След Христа в района има влияние 
на индийци, китайци, перси, парти, 
римляни, хуни. Изреждат се Сасанид-
ско царство, Арабски халифат, Газна-
видска империя, Делхийски султанат. 
През 1526 г. Захиредин Бабур, наслед-
ник на Тимур с произход от днешен 
Узбекистан, става основател на могъ-
щата Моголска империя. Апогеят е по 
времето на Акбар Велики. Обвързва-
нето на моголските първенци с мест-
ните махараджи води до просперитет 
във всички сфери на живота. През 18 
век са под влиянието на европейски 
колониален контрол. Територията на 
Пакистан е част от Британска Индия 

до средата на 19. век. 
На 23.03.1940 г. в бенгалското На-

родно събрание се прокарва резолю-
ция на Мюсюлманската лига, която 
отхвърля възможността за съюз с 
Индия при евентуална независимост. 
Ганди не одобрява разделянето, но 
Мохамад Али Джина окончателно е 
оформил теория за две отделни нации 
и държави. Актът за независимост от 
14. 08. 1947 г. определя независимост-
та на две държави: Пакистан и Индия. 
Източен Пакистан се отделя като Бан-
гладеш през 1971 г. Причина: Генерал-
губернаторът Мохамад Али Джина 
обявява урду за единствен официален 
език. Източен Пакистан въстава, за-
щото говори бенгалски. Дори налага-
нето на военен режим не успокоява 
обстановката и се появява бедната, 
но най-гъсто населена 150-милионна 
държава Бангладеш.

Основателят или великият лидер, 
Мохамад Джина е роден 1876 г. и уми-
ра на 11.09.1948 г. в Карачи. През 60-те 
години в модернистичен стил е проек-
тиран и построен мавзолей в негова 
чест. Превръща се в емблема на града 
и, разбира се, туристическа атракция. 

ЛЮТО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА 
ВСИЧКО - ОТ МИКРОБИ 

ДО ЛЮБОВ

След дълъг полет и безсъние пър-
вият ден е малко размит и на забавен 
кадър. Не можех да разбера дали 
топлината ме събуждаше, или съв-
сем ме приспиваше. От дискомфорта 
и желанието за хладина измъдрих 
глупавия въпрос: ,,Кога валят тук дъ-
ждове?“ ,,От средата на юни до август. 
Сега е ноември.“, с нотка на сарказъм, 
отговори нашият водач. Не само аз, 
но и останалите петима от славната 
ни група авантюристи, бяхме замая-
ни. Поканиха ни в заведение, в което 
ни предложиха закуска, за нас беше 
обяд или по-точно вечеря. Много 
цветни блюда, много пресен хляб, или 
мекици, тънко, тънко изпържени до 
загар, аромати, шум и много салфетки 
за европееца. Майко мила, как извед-
нъж се събудихме със сълзи и сополи 

от лютото!
Запомних правилото: сутрин - люто, 

на обяд - жестоко люто, а вечер - от-
чайващо люто. С пикантен, по-точно 
лют вкус, лекуват всичко - от микроби, 
заболявания, до любов. 

С изтрезняването започна разглеж-
дането на около 30 мил. град с пред-
градията. Карачи е на 12-то място в 
света по брой жители. Най-големият и 
първа столица на Пакистан до 1958г. 
Според мен, най-благотворно влия-
ние за развитието на града е оказала 
британската колонизация. Вкарали за 
ред в хаоса: инфраструктура, учили-
ща, обществени сгради, морско прис-
танище, от 1878 г. функционира желе-
зопътна линия, от 1924 г. имат летище, 
мултиетническо население… 

Е ,имат и другата страна на медала: 
с терористичен акт свалят самолет 
през 1986 г., отвличат и убиват амери-
канския журналист Даниел Пърл 2002 
г., международна търговия с хероин и 
хашиш…

ВРАТАТА НА ИСЛЯМА

С облекчение напуснах Карачи в 
посока Хайдерабад. Първата спирка 
са руините на гр. Banhbore. Кръстопът 
за древния търговски път по устието 
на р. Инд. Средновековен пристани-
щен град и руини на джамия с надпис 
от 727 г. сл. Христа. Наричат града 
вратата на исляма.

Жегата отново ни притисна. Из-
веднъж се сетихме, че багажът ни 
остана в Доха, защото катарските 
авиолинии не успяха да го прикачат. 
Бях с вълнена блуза с дълъг ръкав на 
непоносимата жега. Жоро се скри под 
единствената сянка на самотно дърво 
и не уважи мястото, което се счита за 
най-старото пристанище на провин-
ция Синд. В днешно време Бхамборе 
се намира на 35 км от открито море, 
но може би е бил на брега на морето 
когато Ал. Велики идва тук. 

Със замах се качихме в микро-
бусчето на сянка. Нагледахме се на 
безкрайни села и градчета в бедност 
и много хаос. Като последен обект 
днес се изправихме пред некропола 
Макли. Не бях виждала по-голямо 
погребално място в света. Води се 
най-големият погребален комплекс 
съдържащ повече от 500 000 гробни-
ци, строени в продължение на 400 г., 
между 14 и 18 век, на площ от 15 кв. км. 
Погребалните паметници с изящни 
резби и различни дизайни са на крал-
ски особи, суфийски светци и уважа-
вани учени. Обектът е под закрилата 
на ЮНЕСКО. 

Вечерта в Хайдерабад беше улес-

нена от липсата на багаж. Стаята ми 
беше непосредствено до генератора 
за ток. Без сили за разправяне и с 
тапи за уши сложих край на дългия 
ден. Трети ноември 22г. освен с люто 
и жега ни заля със суфистки песни и 
танци. 

СУФИЗМЪТ - РИТУАЛИ ЗА 
ДУХОВНО ОБУЧЕНИЕ

В Пакистан 80% от населението са 
сунити, 20% са шиити. Изненадаха ме 
със 72 секти в исляма. Любовта към 
песните и танците от ведите и индуси-
те се прелива в суфизма на исляма. 
Арабското суфи в превод означава 
мистик. Известни са още като бедните 
или фукари, от арабското факир. На 
персийски най-разпространеното им 
название е дервиши. Най-общо су-
физмът обхваща ритуали за духовно 
обучение, практикувани от братство, 
ръководено от учител. Широко застъ-
пена е аскетичната практика включва-
ща принципа на непритежание. 

Този, който иска да вярва, приема 
суфизма за религия. Който се учи на 
мъдрост приема учението за филосо-
фия. За този, който разкрива потен-
циала на душата си, суфизмът е мисти-
цизъм. В средата на 9-ти век мистици 
от Багдад създават нова практика с 
музика и рецитиране на поезия/сема/. 
Ортодоксалните мюсюлмани не при-
емат следните аспекти на учението: 
боготворене на светци, поклонение 
пред гробници на светци, практики с 
музика и поезия, приемане на преди-
слямски и неислямски обичаи, фаво-
ризиране на духовен водач. Една от 
малкото грешки на Кемал Ататюрк е 
забраната на дервишкото братство в 
Турция през 1925г. 

ДОКОСВАНЕ ДО 
ВЪТРЕШНАТА СЪЩНОСТ НА 

ЧОВЕКА

Накратко: вечният стремеж за до-
косване на вътрешната същност на чо-
века. По друг начин: опознай себе си 
и ще опознаеш Бог! Най-ярките пред-
ставители на това общество са тради-
ционни учени, които по различен на-
чин са прегърнали суфизма. На първо 
място поставям Джелятин Руми. Мис-
тичен поет, написал 26000 куплета на 
персийски. Вдъхновен е от Шамсадин 
Тебриз. Историците разказват: ,,Руми 
чете една от многото книги пред него. 
Минава Табриз и го пита - какво пра-
виш? Руми отговаря – Моето знание 
не може да бъде разбрано от неуките. 
Следва реакция от Табриз, която се 

състои в изхвърляне на всички книги в 
близкия басейн с вода. Руми се хвър-
ля с всички сили да спасява книгите 
си. С изненада установява, че те са 
сухи. Умоляващо пита – как го постиг-
на? С отговора – това е знание, което 
не може да бъде разбрано от учени-
те. Така започва дългогодишната им 
съвместна работа“. Техните ученици 
се организират по-късно в ордена на 
въртящите се дервиши – суфи, дости-
гащи екстаз чрез танц и музика. Гроб-
ницата на Джелятин Руми е в днешна 
Турция в град Коня. Родното му място 
е тук, малко по на север в земите на 
Афганистан . Роден е през 1207 г. В 
южен Пакистан посетихме гробници-
те на двамата най-известни дервиши. 
Първият - Шах Абдул Латиф Бхитай, го-
ворещ много езици, познаващ много 
религиозни текстове, размишляващ 
върху философски въпроси. 

Обикновено светилищата, украсе-
ни с красиви сини и тюркоазени плоч-
ки, дърворезба и простор, се строят 
от последователи или поклонници. 
Светилището на Латиф е строено от 
владетеля на Синд -Нур, който се убе-
дил в способностите и му станал почи-
тател.  

Още по-известно е името на Лал 
Шахбаз Каландар, отново живял през 
прочутия 13-ти век. Неговият мисти-
цизъм привлича хора от различни ре-
лигии, особено мюсюлмани и индуси. 
Проповядва религиозна толерантност. 
Говори пущу, персийски, турски, араб-
ски, синдхи, санскрит. Общува изклю-
чително лесно. Роден в Иран, минал 
през Узбекистан, Саудитска Арабия  и 
проповядва тук по долината на р. Инд. 
Вечерните му проповеди са комбина-
ция от песни, танци и рецитали. 

ДХАМАЛ И 
ДУХОВЕН ТРАНС

До ден днешен тук се практику-
ва дхамал: ритмичен танц, воден от 
ударните барабани, завършвайки с 
духовен транс. Пробвах се, но трансът 
ми се изплъзна. Очакванията ме про-
валиха и езотериката излетя неясно 
къде. 

По време на годишните празници, 
тук се събират над половин милион 
празнуващи. Светилището, строено 
през 1356 г., е отворено 24 часа. На-
мира се в гр. Sehwan.  

Вече пътуваме към Ларнака. Все 
още си мисля за обединяващата сила 
на песните и танците. Едва ли в това 
бедно общество осъзнато се търси 
духовната сила на живота. Едва ли 
всички изречени думи са изпълнени 
с любов. На едно малко пазарче Ани 

По стъпките на Дарий и Александър Велики

Не съм виждала по голямо гробище. Повече от 500 000 паметника на площ от 15 кв.км.Комплекс Макли. 

Над 700 кръгли кладенци. Много следи от водни съоръжения, а пълноводна-
та Инд е толкова наблизо.Примитивната цивилизация би ползвала водата от 
реката... 
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ДО 28 ФЕВРУАРИ 
КУПЕТЕ 3 ЧЕТКИ ЗА ЗЪБИ 

NORDICS  SILK 12 000 ULTRA SOFT 
И ПОЛУЧЕТЕ 1 БЕЗПЛАТНО!

ТОП ОФЕРТА
3 + 1

ПОРЪЧАЙТЕ 
С ПРОМО КОД „PREMIUMDENT” 

НА WEARENORDICS.COM
ИЛИ НА ТЕЛ. 0887 61 45 41

раздаде 2 кутии вафли на местни 
деца. Тя е висока здрава млада жена, 
но едва устоя да не я съборят на зе-
мята. Питам се, какво може да даде 
гладният човек на себе си и другите 
около него. 

Нервният телефонен разговор на 
гида пренасочи посоката на мислите 
ми. Али се опита да се овладее, но 
ние усетихме тревогата. Мина в обя-
снителен режим: Бившият им минис-
тър-председател – Имран Хан е сва-
лен с вот на недоверие на 10.04.22 
г. Обвинен е в корупция и близки 
отношения с Китай и Русия. По време 
на 4-те си години управление е успял 
да прокара осигурителна система за  
10 000$ на фамилия за лечение в 
частни и държавни болници. В мо-
мента придобивката е запазена в об-
ласт Пущун. През 1992г. 

Имран е направил Пакистан све-
товен шампион по крикет. Възпита-
ник на Оксфорд, женен за красивата 
дъщеря на Голд Смит и любимец на 
народа в момента. Яхнал политиче-
ската метла, повежда недоволните. 

Антиправителствените демонстрации 
заливат и без това многолюдните 
улици. Любезно ни помолиха да не 
излизаме вечерта извън хотела в гр. 
Ларнака. 

Единственото утешение беше нас-
тигналият ни багаж от катарските 
авиолинии. Проверих местоположе-
нието на стаята и си легнах. За мен 
утре ще бъде голям ден. Сестра ме 
още ровеше в писанията за древните 
градове по поречието на Инд. 

КЪМ СЛЕДИТЕ ОТ 
ДАЛЕЧНОТО МИНАЛО

Шумът ми пречеше, а исках да спя. 
То и Мохенджо Даро бе проспал 4 – 6 
– 8 хиляди или повече години… Кой 
и кога ще го събудят?! На 4 ноември, 
под военен конвой, седмината пое-
маме към следите от далечното ми-
нало. Толкова исках да го разгадая, 
дори веднъж се подложих на ритуал 
с отвара от южноамериканска аяуа-
ска – мощен духовен ефект, шанта-

ви физически и лечебни свойства. 
Исках всички отговори на всичките 
въпроси за сътворението и човешко-
то развитие. Смътно си спомням, че 
получих отговорите, но при изтрезня-
ването те излетяха в небитието. 

В края на 19-ти век англичани-
те полагат железопътни коловози 
от Карачи към Лахор. На 160 км 
югоизточно от Лахор британските 
инженери Джон и Уилям Брантън 
строят железопътна гара край поло-
жените коловози. Наоколо е пълно 
със здрави, добре изпечени тухли, 
приличащи на нашите единички, но 
с малко по-големи размери. Тухлите 
излизат из под пясъците в изобилие. 
С очите си видях железопътната 
гара Harappa на два етажа с тухли 
на доста хилядолетия. Александър 
Кънингам определя мястото като 
възможен древен град. Времето е 
1911 г. Така на бял свят изплуват спо-
мени от древната цивилизация на 
Инд, включваща земите на днешен 
Пакистан, западна Индия и северо-
източен Афганистан.

МОХЕНДЖО ДАРО И ХАРАПА 
В ДОЛИНАТА НА ИНД

В справочниците пише ,,една от 
най-старите, големи и древни циви-
лизации“ заедно с Египет и Месопо-
тамия.   От 2600-те населени места 
основни са Мохенджо Даро и Харапа 
в долината на Индус или Инд. Циви-
лизацията притежава пиктографска 
писменост, съставена от 270 пикто-
графски знаци, но те на са разчетени. 
Разкопките на двата града започват 
1921 г. Разкрити са 10 – 20 % с връща-
не на историята незнайно колко хиля-
долетия.

Има една велика мисъл на Алберт 
Айнщайн: ,,Никога не съм правил нито 
едно от моите открития с рационално 
мислене“. На много места по света и 
все по често се сблъскваме с архео-
логически открития от далечното ми-
нало, които се опитваме да обясним 
с мисленето на съвременния човек. 
Най-вероятно пропускаме, не раз-
бираме, даже не се докосваме до 
техния начин на мислене и действие, 

предвид отдалечеността във времето. 
Говоря само за древните цивилиза-
ции. Да ви преразказвам теориите за 
възход и падение на Мохенджо Даро 
в превод – хълм на мъртвите, не е 
необходимо. Климатични промени, 
нашествия от север, срив на търго-
вията, наводнения, епидемии… Няма 
смисъл от догадки, защото все още 
няма фиксирано време. Четох за гру-
па ентусиасти, които медитират между 
руините и директно връщат населено-
то място 10 000 г. пр. н.е. 

От филмите на Мария Арабаджиева 
се изтъкват писания от древни книги, 
които потвърждават повече от 10 000 
г. Мястото се свързва с европейските 
пеласги.

Лично аз отидох да видя разто-
пените тухли до стъкло, които група 
изследователи, определят като яд-
рен взрив най-малко преди 4000 г. 
Намерените скелети в ниската част 
на града (в справочниците пише 37, 
гидът каза 17 на брой) са описани като 
сплескани и радиоактивни. 

(Следва)

Мохенджо Даро Прединдуска цивилизация на мнохо хиляди години. Само легенди и предположения. 

Всички храмове носят спомена на моголите и Узбекистан... Съвременни суфи 
храмове.
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ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 
И РАННИ ОРТОДОНТСКИ ЛЕЧЕНИЯ

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ПРЕВОД НА СУМИ:  
СМАЙЛ ГАЛАКСИ ООД - IBAN BG17 UNCR 7000 1521 1822 82

Редовна регистрация: 
3890 лв. с ДДС 
след 10.03.2023 г.

50% отстъпка за студенти. 20% отстъпка за втори участник от една дентална практика.

Супер ранна регистрация: 
2750 лв. с ДДС 
до 15.02.2023 г.

Ранна регистрация: 
3150 лв. с ДДС 
до 10.03.2023 г.

0889 22 55 01
office@usmivki.com
www.bracescourses.com

КЛЮЧЪТ КЪМ УСПЕХА!

ТЕМИ НА КУРСА:
 ясна взаимовръзка 

между детската 
дентална медицина и 
ортодонтията;
 конкретика в 

протоколите на лечения, 
изискващи терапия, 
протетика и ранни 
ортодонтски лечения;
 прости стъпки с голям лечебен ефект;
 управление на оралната хигиена и 

мотивация на пациентите;
 превенция като фокус при детските и 

ортодонтски лечения;
 специфика на ортодонтския преглед и 

диагностика при растящи пациенти;

 стратегия за 
премахване на вредните 
навици;
 ранни лечения 

чрез прилагане на 
различни ортопедични и 
ортодонтски апарати;
 действия при 

нетипичен растеж на 
постоянни молари и 

други постоянни зъби;
 протокол на действие при травми на 

временни и постоянни зъби при деца;
 подход при серийни екстракции и 

гермектомии на мъдреци;
 комуникация с децата при хирургични 

процедури, които ги плашат най-много.

Д-р МАРА 
МАНЕНТЕ

Д-р АЗУРА 
ДИ ВЕНТУРА

ЗА ЛЕКТОРИТЕ:
 едни от най-активните последователи на 

Алекзандър Дисциплината в Италия;
 с 40 годишен опит и дългосрочна 

проследимост на резултатите;
 едни от най-канените лектори в Италия на 

тема „Психологически подход и комуникация 
с малкия пациент и семейството му“;
 дентални лекари, всеки от които с 

2 специалности, преподаватели в 3 
университета в Италия.

Организатор и водещ: 
Д-р ИВАН ГОРЯЛОВ

Специален гост: 
Д-р ЦВЕТЕЛИНА ДУЧЕВА

Hyperion X9 Pro
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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 9563 ДУШИ!

ПРОДАВА

Продавам апартамент 94м2 със статут 
на дентален кабинет. Самостоятелен вход. 
СОТ. Трифазен ток. Стоматологична ма-
шина ЮС 7М в добро състояние; маслен 
компресор; сух стерелезатор; апарат за по-
чистване на зъбен камък Амдент-могат да 
се закупят и отделно от помещението. гр. 
Варна ;тел. 0888951294.

Продавам панорамен рентгенов апа-
рат "PRO ONE", проявителна машина "DURR 
DENTAL ", оловен параван с прозорче за 
контакти: 0888 376 136

Продавам напълно оборудван работещ 
зъболекарски кабинет в Несебър, отлична 
локация, партер,55 кв. м. тел.0887949717

Продавам чисто нова китайска стома-
тологична машина ( стол + юнит + стол за 
стоматолога + периферия ). Машината из-
общо не е влизала в употреба. Гр. Ловеч. 
Цена 6800 лв. Възможен коментар. За под-
робности и снимки тел: 0896642741

Продавам стоматологичен юнит Ritter, 
стол. Цена по договаряне. Тел. 0879134838

Продавам 80 кв. м. жилищна сграда - 
става едновременно и за кабинет, Княже-
во, ул. Евлия Челеби 43, вх. Б 3; 0878 739 
961, Евгени Кръстев тел. № 0884 324 498 
от гр. София продава: безмаслен въздушен 
компресор 750VA, 35L, цена - 400 лв.

Продавам два зъболекарски кабинета 
в идеален център на гр. Враца - напълно 
оборудвани, съвременна техника. тел. 
0878 45 70 43

Продавам стоматологична машина 
(ЮС-7) в отлично състояние, периферия 
приставки за ел. диагностика и каутериза-
ция. Турбинен наконечник;резервни части. 
Цена:600 лв. 

тел: 0878671036 Д-р Божинова

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

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

Продавам дентална практика в Пазар-
джик, оборудвана и работеща, отлична ло-
кация, 2 кабинета с 2 санитарни възела. За 
контакт - 0888 833194 или sms (след 20h)

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

Продавам пълно оборудване за стома-
тологичен кабинет Тел. 0889 765 295

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

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

Продава се напълно оборудван сто-
матологичен кабинет с рентгенов кугел и 
екран Кабинетът се намира в гр. Пловдив, 
на Събота пазара, на адрес ул."Филип 
Тотю" № 26  /бивш кабинет на д-р М. Ми-
зинов/. Цена: 30 000 евро; За контакти: 
+359893760979 - И.Мизинова или брокер-
ска фирма "Кондор" на  тел. 0896 720 452 
или 0897 777 032.

Продавам стоматологичен стол ЮС 7М. 
Претапициран, в отлично състояние, със 
компресор. гр. Стара Загора, д-р Стоими-
рова – 0889119148

ДАВА ПОД НАЕМ:
Давам под наем смяна в стоматологи-

чен кабинет в гр. София, кв. Красно село 

- 300лв. За контакт: 0898575009 д-р Стой-
нова

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

Дентален център 2 - София отдава 
смени под наем в оборудвани дентални ка-
бинети на партерен етаж в сграда на ДКЦ 
7. Преференции- включени консумативни 
разходи в наемна цена. Справки и инфо за 
огледи на тел. 02/8033953 и 02/8033951- 
сутрин

Давам под наем стоматологичен каби-
нет в жк Люлин. Тел. 0888/713230

ДАВА ПОД НАЕМ смяна в дентален ка-
бинет, в гр. Варна център, до Катедралата. 
За контакт: 0896044266 д-р Симеонова

Давам кабинет под наем, София- цен-
тър, пл. "Лъвов мост", до изхода на метро-
станцията. За контакти: 0887601064

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

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

Давам смяна под наем в кабинет 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 каби-
нет (самостоятелна сграда) със санитарен 
възел, чакалня и самостоятелен вход. Kа-
бинетът е в ЖК „Тракия“ и е работил като 
денонощен. Месечен наем 400 лв. Тел: 
0895443171, 0888217713

Давам под наем кабинет в гр. Асенов-
град 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 контакти: 
0884 72 92 41

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

Предлагам работно място в разрабо-
тен кабинет в гр. Сърница на млад и амби-
циозен колега за работа минимум 3 дни в 
седмицата. Заплащането 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. "Капана", гр. Пловдив 
търси лекар по дентална медицина на про-
цент или под наем. За информация: 0898 
604 763 - д-р Пейчева

Новозъвршил дентален лекар търси 
работа в гр. Пловдив и околността. За кон-
такти: 0886 899 247

Новозавършил лекар по дентална ме-
дицина търси работа в гр. Пловдив и окол-
ността За контакт: 0886 026 105

Новозавършил лекар по дентална 
медицина търси работа в гр. Пловдив или 
областта За контакт: 0896 609 245

Търся стоматолог за работа на про-
цент в град Пловдив. Минимален стаж 1 
година. Тел.0899776601

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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Д-р Петър Чаушев е  
знаменосец на Ботевата чета 
във филма за Христо Ботев

Хората и машини 
стават едно към 2100 г.

УТОЧНЕНИЕ
В бр. 12 на вестника т 2022 г.,  автор на статията на стр. 6 от 

рубриката „Теория и практика“ със заглавие „Особености на 
ендодонтското лечение при пациенти в напреднала възраст“ 
е проф. Владимир Панов.

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

на д-р Борислав Календерски и д-р Денис Абдулов,  като им 
пожелава  здраве, много късмет, лично щастие, истински хора 
до тях , чудесни мигове  , много лични и професионални успе-
хи, дълъг и щастлив живот.

УС на РК на БЗС-Благоевград

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС -гр. Враца честити кръглите годишнини на 

д-р Мариана Иванова и д-р Севдалина Генова,като им желае 
да бъдат здрави, да имат повече поводи за усмивки и още 
много години да се наслаждават на малките, но значими неща 
от живота! 

Игралният филм за Христо Ботев из-
лиза на големия екран на 3 март. 
Режисьор е Максим Генчев, а Деян 

Жеков е в ролята на Ботев. В ролята на 
знаменосеца на Ботевата чета играе зъ-
болекарят д-р Петър Чаушев, Варна. 

Ето какво споделя д-р Петър Чаушев 
за филма: Искам да благодаря лично на 
режисьора Максим Генчев. Той ме пока-
ни. Страхотен филм, показващ истината, 
показващ историята, показващ родолю-
бието на група българи, които са били не-
подвластни на робството, такова каквото 
е било. Тези хора са се опълчили и са из-
воювали свободата с цената на собстве-
ната си кръв. Жестокостите са били много 
по време на робството и по време на техния път те са загубили 
много другари. С възстановки се занимавам от няколко месеца, 
след поканата на режисьора. Аз съм хирург и съм горд, че мога 
да покажа на своите деца какво е било. И благодарение на това 
сега я има България.

Д-Р ПЕТЪР ЧАУШЕВ – 
ДЕНТАЛНА КЛИНИКА Д-Р ЧАУШЕВ
Д-р Петър Чаушев завършва Дентална медицина през 2010г. 

в Медицински Университет – гр. Пловдив.
През 2012г. завършва Здравен мениджмънт в Медицински 

Университет – гр. Пловдив.

Представяме ви

Футуристично

От 2012г. е преподавател в Медицин-
ски Университет – гр. Варна в катедрите 
по Орална и лицево-челюстна хирургия и 
катедрата по пародонтология и дентална 
имплантология във факултета по Дентал-
на медицина в гр. Варна.

През 2012г. д-р П. Чаушев печели 
престижната награда “Мениджър на фа-
милна практика” на АДМБ.

От 2014г. до 2016г. работи в клиниката 
по орална и лицево-челюстна хирургия в 
Универститетска многопрофилна болница 
за активно лечение Света Марина – гр. 
Варна.

2015г. основава водещият в гр. Варна 
център по образна диагностика в орал-

ната и лицево-челюстна хирургия – “Панорама”. Центърът 
разполага с най-съвременната и висококачествена апаратура 
в Европа.

2017г. завършва своята специализация и придобива специ-
алност Орална хирургия.

Член на ITI International team of implantology
Член на Българската асоциация по дентална имплантология.
Лектор в различни форуми по орална хирургия и дентална 

имплатология.
Два пъти годишно посещава Европейски и световни конгре-

си в областта на денталната медицина. Участва в практически 
курсове в Германия, Франция, Швейцария.

Ако не станат киборги, изкуственият интелект ще ги из-
превари много и ще ги пороби, смятат футуристи

През следващите 100 години хората ще станат хи-
бриди с машините, ще имат чипове в мозъка и бионични 
крайници и органи, твърдят водещи световни футуристи. Те 
ще се превърнат в киборги, преди време описани от мили-
ардера визионер Илон Мъск. Жените и мъжете, родени око-
ло 2100 г., ще живеят в напълно различен от нашия свят, ще 
бъдат свързани към интернет и обединени с изкуствения 
интелект.

Мобилните телефони вече няма да са нужни, защото всич-
ко, което хората правят с тях сега, ще върши чип в мозъка 
им. Единствено със силата на мисълта ще може да се търси 
в Гугъл, ще се изпращат съобщения в Уотсап и дори ще се 
контролира персоналният дрон да върши различни задачи, 
описват бъдещето британски и американски медии. Учени 
прогнозират, че остаряването ще бъде почти напълно пре-
одоляно чрез смесица от иновативни лечения и замяна на 
остаряващите части от тялото с бионични. Някои хора добро-
волно ще искат краката им да бъдат ампутирани, за да бъдат 
заменени с много по-мощни и издръжливи роботизирани 
крайници.

Според известния футурист Золтан Ищван, който пише ста-
тии за водещи американски издания като “Ню Йорк таймс” и 
два пъти се е кандидатирал за президент на САЩ, за хората е 
императивно да се слеят с изкуствения интелект. Не е далече 
моментът, когато съществата от плът и кръв ще могат да посе-
щават магазини и супермаркети за телесни части,

с които да се ъпгрейдват, пророкува той. А големите техно-
логични компании вече работят по трансхуманни технологии, 
включително новия мозъчен чип на Илон Мъск – нюралинк. 
Пред британския в. “Сън” Ищван обяснява, че е напълно съ-
гласен с предупрежденията на милиардера за опасностите, 
пред които човечеството е изправено.
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