
Форум
РК на БЗС-Шумен - 
още една стъпка напред
Шумен бе домакин на Националния форум по дентална 
медицина “Мадарски конник” – 2023. Поредното му издание 
се състоя на 10-и и 11 февруари, като официалното откриване 
бе в събота, 11 февруари 2023 г.
Мразовитият ден на началото на първия за годината форум...

стр. 4 Технологии
Дигателните процеси и 
денталната практика
Digital Dent Day Sofia 2022, проведен в Интер Експо Център, бе 
форум посветен на дигиталната стоматология, в който лектори 
бяха доказани международни експерти и практици. 
За пръв път в България лектор бе Rune Fisker, вицепрезидент 
на 3Shape отговарящ за продуктовата стратегия...
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ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

РЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

WWW.BZS.BG

Нов тримесечен срок на 
отлагане за поетапното 

включване на отчитането на 
денталните дейности в НЗИС

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. 

РФДМ „Безистена“ - Ямбол 2023 
На 1 април 2023 г. в гр. Ямбол ще се проведе РФДМ „Безистена“ 
- Ямбол 

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.

ЮЖЕН ПАКИСТАН- 
МАХАБХАРАТА И 
ВЪЗМОЖНИЯ 
„ЯДРЕН ВЗИВ“

СТР. 12

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

Конгрес
XXI научен конгрес на БЗС 
Ендодонтски панел
Наближава 21-вия Научен конгрес на БЗС, който е най-значи-
мото научно събитие на съсловната организация. Тази година 
научната програма ще предложи няколко дискусионни панела.
Представяме Ендодонтския панел с участието на лектори от 
Факултетите по дентална медицина в гр. София и гр. Пловдив.
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КРАДЕНЕ 
НА ЗАНАЯТ
В
ЗЪБОЛЕЧЕНИЕТО

СТР. 13

Световен ден на 
оралното здраве

Важно за вас

МЗ-БЗС

Кратко резюме от срещата прове-
дена в Министерството на здра-
веопазването (МЗ) на 06.02.2023 
на контактната група излъчена от 

БЗС и представители на "Информационно 
обслужване" АД (ИО) АД и поети двустран-
ни ангажименти във връзка с поетапното 
включване на денталните дейности из-
вършвани в лечебните заведения (ЛЗ) и 
сроковете свързани с това, за отчитането 
им от лекарите по дентална медицина 
(ЛДМ) в НЗИС. 

• Договорени са един месец за работа от 
страна на "ИО"АД за привеждане на техни-
ческата част на процеса до готовност и два 
месеца тестови период в лечебни заведе-
ния, изпълнители на дентална помощ.

• Отчитането в НЗИС на изработените 
през май 2023г., по договор с НЗОК ден-
тални дейности (ДД), трябва да е факт пре-
ди същите да се подадат за обработка в 
системата на ПИС от лечебните заведения 
(ЛЗ).

• Това трябва да стане със задължител-
ното одобрение и съгласуване на процеса 
от страна на БЗС.

• НЗИС ще бъде част от глобален евро-
пейски електронен здравен проект

По молба на д-р Н. Шарков бях помолен за 
необходимостта от това, да предоставя за съ-
словния вестник кратко резюме от срещата 
при министър Асен Меджидиев, състояла се 
на 06.02.2023г в МЗ. На същата присъствах 
с колегите от контактната група излъчена от 
БЗС. Тя бе договорена да се случи, в резултат 
на острата реакция и твърдата позиция, изра-
зена от наша страна в писмо и при предишна 
среща при Министъра на Здравеопазването, 
както и от дадената пресконференция, за 
липсата на осигурена техническа готовност 
от страна на фирма "Информационно обслуж-
ване " АД ("ИО" АД), към 01.02.2023г., да се 

изпълни заложения срок (отложен по същата 
причина с Анекс преди три месеца), свързан 
с изискването лечебните заведения (ЛЗ), из-
пълнители на дентални дейности (ДД) по до-
говори с НЗОК да се отчитат в НЗИС. 

ХРОНОЛОГИЯ

На 06.02.2023г. в МЗ се състоя среща по 
покана и в присъствието на д-р Асен Меджи-
диев - министър на здравеопазването с чле-
новете на излъчените Контактни групи от със-
тава на временната работна Комисия на БЗС 
по проблемите с въвеждането на НЗИС: д-р 
Георги Габровски, д-р Георги Сойтариев, 
д-р Бисер Ботев и д-р Олег Гладков, от една 
страна и тези на "Информационно обслуж-
ване "АД, начело с г-н Ивайло Филипов, от 
друга. На същата присъства и председателят 
на Надзорния съвет на НЗОК и зам.-министър 
на здравеопазването, д-р Ал. Златанов. 

Министър Меджидиев изтъкна още в са-
мото начало, че предварително е провел 
с мениджмънта на "ИО"АД разговор, след 
полученото писмо и предходната среща с 
представителите на БЗС и последвала друга 
такава, с Министъра на електронното упра-
вление, относно поредната липса на готов-
ност да стартира залегналото в текстовете 
на две допълнителни споразумения към 
НРД за ДД 2020-2022, отчитане на ЛДМ, 
в НЗИС, по тяхна вина. Това обстоятелство, 
както и уверенията дадени от "ИО" АД, му да-
ват основание да се съобрази с исканията на 
БЗС и да предложи поредно такова отлагане. 

КОНКРЕТНИ 
ДЕЙСТВИЯ

Д-р Меджидиев, държи да бъде заложе-
но с новия тримесечен срок на отлагане, 
декларирането на конкретни действия - 

един месец за работа от страна на "ИО"АД 
за привеждане на техническата част на 
процеса до готовност и два месеца тесто-
ви период, съгласно изискванията залегна-
ли в писмото до него от председателя на 
БЗС, които също са изпратени и до "ИО"АД. 
Разбира се, това трябва да стане с пълното 
съдействие от страна на представителите на 
БЗС и на практика да означава, че отчи-
тането в НЗИС на изработените през май 
2023г., по договор с НЗОК дентални дей-
ности (ДД), трябва да е факт преди същи-
те да се подадат за обработка в системата 
на ПИС от ЛЗ. 

ПОДПИСВАНЕ НА НОВ 
АНЕКС (ДОПЪЛНИТЕЛНО  

СПОРАЗУМЕНИЕ) КЪМ 
НРД 2020-2022

Пред всички се пое ангажимент от страна 
на зам.-министъра и същевременно пред-
седател на НС на НЗОК, д-р Ал Златанов, да 
бъде свикано извънредно заседание на НС 
на НЗОК в тази връзка - нов Анекс/ДС към 
Договора за ДД в НРД 2020-22 с текст, каса-
ещ предложеното от д-р Меджидиев отлага-
не на отчитането ни в НЗИС. 

Тук държа да споделя, че всички ние, от 
присъствалите на срещата членове на БЗС, 
в разговор проведен предварително, се 
обединихме около становището изразено 
от д-р Габровски и допълнено от д-р Сой-
тариев, а именно: "В текста на това ДС, в 
Параграф 29 от ПЗР, да присъства важна 
добавка към изречението, касаещо по-
редното отлагане на отчитането на ДД по 
НРД в НЗИС, която да се ангажира освен 
с техническата готовност, но и със задъл-
жителното одобрение и съгласуване на 
процеса от страна на БЗС". 

На стр. 2 

Световният ден на оралното 
здраве се празнува по цял 
свят всяка година на 20 
Март. Той се организира от 

FDI (Световната дентална федера-
ция) и е най-голямата световна кам-
пания за осведомяване за оралното 
здраве. 

Световният ден на оралното 
здраве е обявен за първи път през 
2007 г. и първоначално се празну-
ва на 12 Септември – рождената 
дата на основателя на Световната 
дентална федерация (FDI) д-р Шарл 
Годон.

През 2013 г., датата се променя 
на 20 Март, за да се избегне припо-
криването със Световния дентален 
конгрес на FDI, който се провежда 
през септември.

Новата дата е избрана, така че 
да символизира: Възрастните тряб-
ва да имат общо 20 естествени зъби 
в края на живота си за да бъдат 
смятани за здрави; Децата трябва 
да имат 20 млечни зъба; Здравите 
възрастни трябва да имат общо 32 
зъба и 0 кариеси. 

Цифровият израз на това може 
да бъде представен като 3/20 сле-
дователно - 20 март 

Над 1,5 млн. зъболекари от над 
120 държави на този ден празнуват 
деня на здравето на устата. 

Оралното здраве оказва влияние 
върху щастието и благосъстоянието 
на хората.

Повече информация можете да 
намерите на: worldoralhealthday.
org. ВКЛЮЧЕТЕ СЕ!
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 # EDITORIAL

Да бъдеш на 
опашката

От стр. 1

От страна на "ИО"АД основни 
изказвания и мнение по въ-
просите изразяваше изпълни-
телния директор - г-н Ивайло 

Филипов. 
- Многократно се изтъкна факта, че 

"ИО"АД е само изпълнител на поръчката 
за изработване на платформата НЗИС, а 
неин собственик е МЗ. 

- Ангажираността по договора зале-
гнала в заданието отправено към тях 
от МЗ, за включването на абсолютно 
всички здравни записи осъществявани 
при лечението на гражданите във всяка 
една от сферите на здравното обслуж-
ване - медицинско, дентално и фарма-
цевтично, независимо от източника на 
финансирането му. Изрично се спомена, 
че не малко граждани в България се об-
служват извън обхвата на ЗЗО, и особе-
но това е застъпено при денталните ле-
кари, както и че "ИО"АД ще разработят, 
съгласно разписаните текстове в дого-
вора им с МЗ и заложените в Закона за 
Здравето текстове, цялостната система 
за отчитане на пълния обем здравни 
записи, включващи и денталните дей-
ности в НЗИС, на ЛДМ работещи в Р 
България. 

- От страна на "ИО" АД, като анга-
жирани да осигурят възможността за 
въвеждането на здравните записи на 
пациентите лекувани и по линия на фи-
нансираните дейности от НЗОК, но и на 
тези с други източници - лични средства 
на гражданите или такива предоставяни 
при ДДЗО от частни здравноосигурител-
ни фондове, от ЛДМ в платформата на 
НЗИС, са готови да се съобразят с жела-
нието ни изразено в писмото до тях, това 
да не става "на момента и в реално вре-
ме, както при личните лекари и лекари-
те-специалисти", а в края на месеца или 
на етапи, според различните диагнози 
и свързаните с тях лечебни дейности, 
като продължителност и резултатите от 
тях. Това условие е изпълнимо, но за-
виси от възложителя на заданието - МЗ. 
В тази връзка "ИО" АД държат да има 
протокол и това наше условие и изис-
кване да бъде разписано между трите 
страни - МЗ, БЗС и "ИО" АД 

- По отношение на желанието ни за 
изписването на номенклатурите на ДД и 
задължителното им съгласуване между 
МЗ и БЗС. 

От "ИО" АД има разбиране, че към 
момента са публично достояние на сай-
та в системата НЗИС разписаните им и 
възложени от МЗ номенклатури на ДД 
(визират се австралийските кодове и 
номенклатури, които фирмата е зава-
рила от предишен изпълнител), които 
са абсолютно неприемливи за БЗС. В 
рамките на 1 месец, съгласно предло-
жения от Министъра срок, те ще имат 
готовност да направят и тук промени в 
частта засягаща отчитането ни в НЗИС 
по НРД, но отново след разписан трис-
транен протокол, за да се съобразят с 
използваните от нас номенклатури до 
момента. 

- Без да се прекъсва процеса, 
"ИО" АД, очаква от БЗС и предоста-
вянето на цялостната номенклатура 
и кодове на ДД , които да залегнат в 
платформата НЗИС и те също да са 
консенсусно разписани, отново чрез 
тристранен протокол. До края на годи-
ната е необходимо да бъдат направени 
тестовете с ЛДМ от различните типове 
ЛЗ - ИП, ГП, СП, ДЦ и ФДМ и по този на-
чин максимално да се изчистят бъдещи 
проблеми с цялостното въвеждане на 
отчитането ни, съгласно сроковете зале-

гнали в нормативната уредба, касаещи 
функционирането на НЗИС - 01.01.2024г. 

От страна на БЗС изказвания, ста-
новища и въпроси имахме всички при-
състващи, и то най-вече по темата със 
сроковете на отчитане и обемите ден-
тални дейности заложени в поетапното 
въвеждане на процесите с реалното 
отчитане на ЛЗ в НЗИС. Акцентите в по-
зицията заявена от всички нас: 

- Срока заложен в предложение-
то на д-р Меджидиев е изпълним, но 
само по отношение на отчитането на 
дейностите от денталната медицина 
в НЗИС, договорени в обхвата на НРД 
2020-2022г. 

- Разбираме напълно, какво задание 
има възложено да изпълни с разработ-
ването на платформата НЗИС, фирма 
"Информационно обслужване" АД, а 
именно всеки гражданин да има реал-
на възможност да се запознае по всяко 
време с това къде, кога и какво лечение 
му е приложено/предписано/извърше-
но, но изрично и неколкократно изтък-
нахме, че в обхвата на горепосочения 
срок това е абсурдно да се случи за ДД 
извън обхвата на НЗОК. 

- Беше потвърдено от страна на кон-
тактната група, че веднъж стартирало 
и изгладено, като процес отчитането в 
НЗИС на дейностите по договор с НЗОК, 
ще се продължи работата по въвежда-
не и отчитане на останалите лечебни 
дейности, осъществявани в пълния им 
обем от ЛДМ в ЛЗ по номенклатури и 
кодове, но след консесусно подписана 
резолюция между БЗС, трите ФДМ и МЗ. 
В полза на цялото съсловие е старта на 
този процес във визирания от норма-
тивната база срок 01.01.2024г. да стане 
без трусове, недоразумения и фрапира-
щи проблеми. БЗС не бяга от отговор-
ност, а напротив от години никой не се 
вслуша в нашите искания за отпадане 
на австралийската кодировка и номен-
клатура, но тя и до момента продължава 
да е факт в заданието на МЗ към ("ИО" 
АД) и "препъни камък" - препятствие, 
което в рамките само на три месеца не 
можем да преодолеем. 

- Времето за тестване на системата 
при изработването на пълния вариант, 
касаещ отчитането на здравните запи-
си от ЛДМ в НЗИС в различните типове 
ЛЗ, включително лечебните дейности, 
извършвани от студентите обучаващи 
се в ФДМ, също е от голямо значение, 
като се има предвид колко дълго може 
да продължи понякога едно дентално 
лечение. 

- Кой и как ще задължи ЛДМ, в 
управляваните от тях ЛЗ, които не 
ползват държавна помощ/субсидия 
или обществен ресурс от бюджета на 
НЗОК, т.е. изцяло поставени като биз-
нес субекти на свободния (кешов) па-
зар, да се ангажират с вменените им 
в същата тази нормативна база свър-
зана с отчитането им в НЗИС, както и 

произтичащите с това допълнителни 
инвестиции? Това е свързано със заку-
пуването на софтуери, компютри, прин-
тери, четци, таблети и т.н и най-вече с 
една административна тежест, която 
ще наложи дори наемането на нарочен 
персонал в ЛЗ да вършат това, което им 
се вменява. 

Министърът изтъкна ,че това е ан-
гажимент на МЗ да задължава, че има 
издадена Наредба № Н-6 , текстове в ЗЗ 
и в крайна сметка, държавата е реши-
ла много отдавна да прави електронно 
здравно пациентско досие. 

Договорено беше в края на среща-
та: 

1. Още в четвъртък 09.02.2023г., в 
офиса на СРК, да се направи поредна-
та среща с контактните групи от стра-
на на БЗС и "ИО"АД. 

2. Да се започне с номенклатурите 
и кодовете по НЗОК, с цел спазване-
то на сроковете в бъдещия Анекс на 
ЛДМ договорни партньори на НЗОК. 

3. Да се предприемат спешни 
действия за уведомяването на Дека-
ните на трите ФДМ, относно изтъкна-
тото от министъра предложение да се 
предоставят от БЗС номенклатурите 
и кодовете на дейностите използ-
вани в денталната медицина, както 
и обстоятелството, че абсолютно 
всички здравни записи на дентално 
лекуваните пациенти ще трябва да 
се отчитат в НЗИС (вкл. и тези ДД из-
вършвани от студентите, под надзора 
на асистентите във факултетите). БЗС 
с нарочно писмо трябва да изпрати 
одобрената консенсусно номенкла-
тура до МЗ и с тристранен протокол 
тя ще бъде утвърдена за имплемен-
тиране в платформата на НЗИС от 
"ИО"АД. Същото договаряне касае и 
сроковете за регистриране на здрав-
ните записи на дентално лекуваните 
пациенти от ЛЗ в НЗИС (извън ДД до-
говаряни по НРД, където се възприе 
това да става в края на отчитания за 
съответния месец период). 

4. Министърът на Здравеопазва-
нето ще държи отговорни и ще му се 
докладва от страна на "ИА"АД за на-
предъка по работата във връзка със 
спазването на сроковете, с които се 
дава поредна отсрочка по проблема 
с отчитането на зъболекарите в НЗИС. 

5. Да не се спира с работата между 
контактните групи след посочения от-
лагателен период, до окончателното 
изработване на цялостната система 
по отчитането на всички дентални 
дейности от ЛЗ на ЛДМ в НЗИС, след 
задължително тестване в отделните 
типове ЛЗ оказващи извънболнична 
дентална помощ. 

Декларираното от страна на Ми-
нистъра и "ИО"АД послание бе: 
"Дайте ни вие своите изисквания по 
отношение на всичко, което касае 
отчитането на дейността ви като зъбо-
лекари в НЗИС и МЗ в лицето "ИА"АД 
ще се съобразят с вашите искания, 
стига да е спазен принципно въпроса 
с прозрачността при регистрирането 
на здравните записи в досиетата на 
гражданите/пациентите". Уведомиха 
ни, че вече има спусната процедура 
от МЗ към "ИО"АД за изработване 
на платформа "европейско здравно 
досие", с цел интеграция с европей-
ските здравни системи, и така НЗИС 
ще бъде част от глобален европейски 
електронен здравен проект. 

Д-р Трифон Антонов 
13 февруари 2023, 01:05

Нов тримесечен срок на 
отлагане за поетапното 

включване на отчитането на 
денталните дейности в НЗИС

МЗ-БЗС

Д-р Трифон Антонов 

Заглавието на редакторската бележка е заимствано от филма със 
заглавие „Да бъдеш Джон Малкович“.

Няма да говорим за цената на билетите (400 лв.) за предста-
влението на световноизвестния американски актьор Джон Мал-

кович, който е от хърватски произход, на сцената на Народния театър 
в София.

Той ще играе в пиесата „В самотата на памуковите полета“ от Бер-
нар-Мари Колтес на режисьора Тимофей Кулябин, заедно с една от най-
популярните литовски актриси – Ингеборга Дапкунайте.

Само ще отбележа, че пиесата е камерна, а ще се играе на голямата 
сцена на Народния театър. Какво ли ще видят и усетят зрителите от 
втори балкон?

Самолетите през миналата година трудно спазваха разписанието си 
и, чакайки доста време вътре в самолета коридор за излитане, прелист-
вам бордното списание на гръцката авиокомпания, която изпълнява 
вечерния полет до Атина. Попадам на текст за същото представление 
на страницата за водещи културни събития. Запомням го, въпреки че 
не харесвам толкова много Джон Малкович, освен във филма „Опасни 
връзки“ по епистоларния роман на дьо Лакло със същото име. Там той 
си партнира с великолепната Глен Клоуз, младата Мишел Пфайфър, 
Ума Търман, Киану Рийвс. Във филма и в романа освен красота, любов, 
страст, омраза има и доста морал и обществена оценка на поведението 
на отделния човек. 

В мрачния зимен ден седя, по случайност, в едно кафене с изглед 
към площада пред театъра. Наблюдавам огромната опашка от хора, 
които чакат за билети за представлението с Джон Малкович (сайтът на 
театъра е блокиран и не работи).

В първия момент не разбирам какво е различното. После си давам 
сметка, че хората чакат на елегантно подредена опашка, с достатъчно 
разстояние помежду си, без да навлизат в личното си пространство. Та-
кава опашка може да бъде видяна навсякъде в цивилизования свят. 
Значи можело. Има промяна в мисленето и действието на българина. 
Колективна промяна.

Коментирам със съседите си по маса констатацията. Те отбелязват 
същото. 

Даже се шегуваме, колко пъти закъснявайки сме намирали мъл-
ниеносно гишето за чекиране на оживено летище по различната, без-
формена, хаотична и наблъскана опашка за самолета за България (за 
хората с размъкнати анцузи не става и дума).

Казват, че трябват две поколения, за да се променят мисловните мо-
дели и моделите на поведение.

Психолозите твърдят, че груповото мислене е антиподът на групо-
вата гениалност. Изследванията им показват, че групи, които допускат 
несъгласията, раждат повече идеи, при това повече добри идеи, откол-
кото групи, които не го правят. 

Как обсъждаме е поне толкова важно, колкото и какво обсъждаме. 
Самото присъствие на алтернативни разбирания, било то грешни или 
не, подобрявало креативността.

Когато опашката за култура е подредена, обаче си мисля, че има 
надежда. Има възможност да подредим различията за общите ни ин-
тереси и благо.

P.S. Текстът е по повод на това, как се коментират изключително ва-
жни за съсловието на лекарите по дентална медицина теми в Интернет.

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

Отзвук от срещата между 
контактната група на 

БЗС и представители на 
МЗ и Информационно 

Обслужване АД
Уважаеми колеги, в допълнение бих искал да ви информирам за след-

ното: 
• На 09/02/2023 в офиса на СРК се състоя упоменатата по-горе среща 

между контактната група на БЗС и представители на МЗ и Информационно 
Обслужване АД. 

На срещата се коментираха номенклатурите за кодировките на състоя-
ние, дентална диагноза и цялостната логика на структуриране на НЗИС.

От страна на контактната група много подробно им демонстрирахме с 
примери защо БЗС не приема използването в НЗИС на австралийската кла-
сификационна система AR-DRG! Тя не съответства нито на традициите, нито 
на преподаването на Дентална медицина в България и ако се наложи упо-
требата й, това ще доведе до хаос в подаването на данни и в отчитането им! 

• Присъстващите на срещата се съгласиха с нас и изразиха готовност да се 
запознаят със съществуващите номенклатури в РБългария, които могат да 
бъдат използвани след съответна обработка и отново ни предложиха в най-
скоро време да им предоставим номенклатури, които да използват. От стра-
на на ИО беше отново подчертано, че НЗИС е създадена с цел да създаде 
здравно досие на пациента и то трябва да се пълни със съдържание от всич-
ки здравни специалисти – лекари, зъболекари, фармацевти, рентгенолози. 

• Срещата завърши с общ протокол и пожелания за успех в общото начи-
нание. 

Д-р Георги Габровски, 
зам.-председател на БЗС
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Пред лекарите по дентална медицина в 
страната стои сериозен проблем и това е 

Националната здравноинформационна система

Настоятелни искания на БЗС за 
разработване на програмния продукт за 

дентални дейности в задължителното 
здравно осигуряване

Новите 
зам.-министри на 

здравеопазването

Пресконференция 

В разговор с д-р Асен Меджиди-
ев, министър на здравеопазва-
нето бе уточнено, че реалните 
преговори между членовете на 

Контактната група на Българския зъбо-
лекарски съюз (БЗС) и представители 
на „Информационно обслужване“ АД за 
разработване на софтуерен продукт за 
дентална помощ за отчитане към НЗОК 
и подаване на данни към НЗИС да за-
почнат на 06.02.2023 г. /понеделник/ 
в 10:30 ч. в кабинета на министъра на 
здравеопазването.

Настоятелните искания на БЗС за 
разработване на програмния продукт 
за дентални дейности в задължителното 
здравно осигуряване са:

- Да не се въвежда Австралийска-
та класификационна система AR-DRG, 
несъответстваща на съществуващата 
класификация на НРД и 80-годишното 
преподаване и практика в денталната 
медицина в Република България, а да 
се използва съществуващата в момента 
такава - чл. 66 от Закона за здравното 
осигуряване;

- Да се запази амбулаторният лист 
на НЗОК във вида, в който съществува 
в момента и да не се предлага въвеж-
дането на отчитане по повърхности на 
кариозните дефекти и лечението им, 
които не отговарят на атрибутите в до-
говореният с НЗОК амбулаторен лист на 
пациента; 

- Платформата на НЗИС трябва да 
бъде въведена само за договорните 
партньори на НЗОК в обема на догово-

рените стойности;
- Използването само на утвърдените 

в договора между БЗС и НЗОК номен-
клатури;

- Спазване на подаване на статуса по 
зъби, а не по повърхности, както е във 
вида, договорен между БЗС и НЗОК;

- Месечно подаване на данни към 
НЗИС и отчитане към НЗОК, поради спе-
цификата на денталното лечение;

- Активно участие на БЗС във всеки 
един етап на разработката на система-
та, чрез официални срещи и навремен-
на кореспонденция между страните;

- Преди официалното въвеждане да 
се осигури тестов период на системата 

първоначално от пилотна група лечеб-
ни заведения от различен тип, предло-
жени от БЗС;

- След официалното въвеждане на 
системата да се осигури гратисен пе-
риод с цел обучение на ЛДМ, сключили 
договор с НЗОК.

Всичко казано по-горе ще бъде оф-
ормено като нарочен Протокол и раз-
писан от представителите на Контакт-
ната група на БЗС, представителите на 
Министерство на здравеопазването и 
отговорните представители на „Инфор-
мационно обслужване“ АД.

Д-р Николай Шарков
Председател на УС на БЗС

Пресконференция на Българския зъболекарски съюз /БЗС/ по повод поведението на 
„Информационно обслужване“ АД, спрямо изработване на софтуер и включването в Националната здравно-

информационна система (НЗИС) на лекарите по дентална медицина, работещи по договор с НЗОК

Д-р Динко Странски е внук на 
проф. д-р Динко Странски, дмн, първият 

ръководител на Катедрата по „Детска 
стоматология“ във ФДМ-София

На 1 февруари т. г. в голямата 
зала на БТА се проведе прес-
конференция на БЗС, която се 
излъчваше и онлайн. 

Участие в нея взеха: д-р Николай 
Шарков – председател на УС на БЗС; 
д-р Борислав Миланов – главен се-
кретар на УС на БЗС; д-р Валентин Па-
влов – зам.-председател на УС на БЗС 
и председател на КДППЗ на БЗС; д-р 
Георги Сойтариев - зам.-председател 
на УС на БЗС и председател на КИПНРД 
по ЗЗО на БЗС; д-р Георги Габровски - 
зам.-председател на УС на БЗС и пред-
седател на КНА на БЗС; д-р Трифон 
Антонов – председател на УС на РК на 
БЗС - Пловдив; д-р Бисер Ботев – пред-
седател на УС на СРК на БЗС

Темата има пряко отношение към 
възможността за получаване на адек-
ватна дентална помощ на гражданите 
на Република България по Национал-
ния рамков договор /НРД/, както и за 
създаване на нормални условия за 
работа на лекарите по дентална меди-
цина.

Така разработваният и предлаган 
формат на дентално пациентско досие 
ще доведе до хаос. Той е опасен за 
денталното здраве на пациентите, кое-
то според СЗО е една от най-важните 
части от общото здраве на хората.

Българският зъболекарски съюз на-
стоява срокът за въвеждането на НЗИС 
за денталните дейности да бъде предо-

говорен и да стартира след подписване 
на Анекс между БЗС и НЗОК.

„С Министерството на здравеопаз-
ването, ние на практика, някакви ог-
ромни проблеми нямаме. Проблемите 
произтичат от факта, че Националната 
здравноинформационна система се 
въвежда, без участието, до преди ме-
сец, на представители на Българския 
зъболекарски съюз. В това няма ни-
каква логика, защото да въведеш един 
програмен продукт, един софтуер, ти 
трябва да знаеш спецификата. Спе-
цификата е огромна между дентална 
медицина и медицината въобще“, каза 
д-р Шарков.

Проблемът е от около две години. 
Разговори са водени от средата на 
2022 г. със служебния кабинет, в посо-
ка, че от „Информационно обслужва-

не“ трябва да потърсят представители 
на БЗС за отстраняване на проблемите, 
каза Николай Шарков.

„Създадохме контактна група и от-

там нататък – пълно мълчание. На 20 
ноември имаше Кръгла маса в Народ-
ното събрание – там ми се обидиха, 
защото от „Информационно обслужва-
не“ заявиха, че работят прекрасно със 
съсловните организации. С нас никой 
не работи“, добави председателят на 
Българския зъболекарски съюз.

„Това недоносче не обслужва лека-
рите по дентална медицина, още по-
малко здравеопазването и най-вече 
ще рефлектира върху пациентите. Това 
го гарантирам и ако не се изработи 
нормален, адекватен продукт, ще се 

случи“, обясни Николай Шарков.
Председателят на Българския зъ-

болекарски съюз изрази надежда, че 
след започналите срещи, ще бъде из-

работен адекватен софтуер, който да е 
в полза на денталните медици и паци-
ентите.

Д-р Б. Миланов, главен секретар на 
БЗС припомни, че в Анекса подписан 
през м. май изрично е посочено, че въ-
веждане на такова отчитане само при 
наличие на техническа възможност за 
неговото изпълнение. Ето защо е чудно 
защо д-р Пенкова, временно изпълня-
ващ длъжността управител на НЗОК е 
изказала мнение в телефонен разго-
вор, че без отчитане чрез НЗИС няма 
да има заплащане. 

По-късно пред БТА тя потвърди, че 
всяка извършена дейност ще бъде за-
платена от НЗОК. Всички тези неясно-
ти, обаче рефлектират върху отноше-
нията с Касата.

Д-р Г. Габровски, зам.-председател 
на БЗС ясно изложи исканията на БЗС, 
като подчерта че е необходим и грати-
сен период след въвеждане на систе-
мата и то в реален срок.

Д-Р Трифон Антонов, председател 
на РК на БЗС-Пловдив говори за уед-
наквяването на отделните нозологични 
единици, както и за грубия превод при-
ложен от чужди системи в НЗИС. Той 
припомни, че дипломите на лекарите 
по дентална медицина се издават от 
три факултета, които трябва да постиг-
нат консенсус по отношение на терми-
нологията и да одобрят това, което е 
заложена в НЗИС.                                  ДМ

УС НА РК НА  
БЗС СОФИЯ ОБЛАСТ
ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 8, АЛ.1 ОТ УСТАВА НА РК СОФИЯ ОБЛАСТ

Уведомява своите членове, че свиква Редовно годишно отчетно Общо 
събрание, което ще се проведе на 22.04.2023 г. (събота) от 10.00 ч. в зала 1 на 
ФДМ София, при следния дневен ред:

1. Отчет на Председателя на УС
2. Отчет на Председателя на Контролната комисия за дейността
3. Отчет на Председателя на Комисия по професионална етика за дейността
4. Други.
Задължителна регистрация на делегатите от 09.30 до 10.00 ч.

Председател на УС на РК София обл.
д-р Сашко Драганов

Катя Ивкова и д-р Динко Странски са новите зам.-министри на здра-
веопазването, назначени от служебния министър-председател Гълъб 
Донев. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Те заменят на постовете им Тома Томов и Лидия Стойкова-Чорбанова.
Катя Ивкова е магистър по „Международни отношения“ в УНСС. От 

2020 г до момента заема длъжността директор на Дирекция „Европей-
ска координация и международно сътрудничество“ в МЗ. В периода 
2015-2017 г е била началник отдел „Международни дейности“ в същото 
ведомство. Преди това е заемала експертни длъжности в дирекции на 
Министерството на здравеопазването. От м. ноември 2020 г. до заема-
нето на поста заместник-министър на здравеопазването е директор на 
дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“, 
като отговаря за координация на европейските въпроси, свързани с ан-
гажиментите на МЗ, произтичащи от членството на България в Европей-
ския съюз, и за координация на двустранното и многостранното здравно 
сътрудничество в рамките на Световната здравна организация, Здравна-
та мрежа на страните от Югоизточна Европа, УНИЦЕФ, НАТО, присъеди-
нителния процес към ОИСР и др.

Г-жа Ивкова владее английски и руски език.
Д-р Динко Странски получава висшето си образование в Медицинския 

университет в София. Притежава и магистърска степен „Мениджмънт на 
общественото здраве“ в Медицинския университет в столицата. Дълги 
години работи в Клиниката по кожни и венерически болести в УМБАЛ 
„Александровска“ ЕАД. От август 2022 г до момента е бил съветник на 
министъра на здравеопазването.

Д-р Динко Странски е внук на проф. д-р Динко Странски, дмн, първи-
ят ръководител на Катедрата по „Детска стоматология“ от 1962г. - 1976г. 
Невероятен ерудит и учен.
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Шумен бе домакин на На-
ционалния форум по 
дентална медицина “Ма-
дарски конник” – 2023. 

Поредното му издание се състоя на 
10-и и 11 февруари, като официалното 
откриване бе в събота, 11 февруари 
2023 г.

Мразовитият ден на началото на 
първия за годината форум на БЗС съ-
бра на едно място представители на 
съсловието на лекарите по дентална 
медицина, изявени лектори и дентал-
ни фирми.

Предложената програма тази го-
дина включваше и теми от така акту-
алната дигитализация на практиките. 
Специален уъркшоп бе посветен на 
дигиталния отпечатък, а присъства-
щите можеха да се запознаят и със 
софтуер за създаване и управление на 
зъботехнически поръчки.

Лекари по дентална медицина 

от Русе, Търговище, Варна, Сливен, 
Пловдив, Ямбол, Разград, София ува-
жиха форума.

Официалното откриване показа 
уважението на колегите към органи-
заторите на форума. Цветята буквал-
но затрупаха д-р Гергана Велинова, 
председател на РК на БЗС-Шумен. 
Единство и стремеж да направят по-

лезен за колегите си форум пролича в 
лицето на организаторите от страна на 
Районната колегия на БЗС-Шумен. За 
успешното провеждане на форума ра-
ботиха безвъзмездно д-р Елка Баева, 
д-р Росица Енчева, д-р Невин Сабри, 
д-р Дамян Енчев, Миглена Георгиева, 
Пламен Пенчев.

Представители на сродните орга-

низации в медицината и фармацията 
също уважиха колегите си при откри-
ването на форума. И не само. Те също 
се включиха в дарителската акция за 
събиране на помощи за пострадалите 
от земетресението в Турция. 

От районната колегия бяха постави-
ли кутия за дарения още при регистра-
цията във фоайето на хотел „Шумен“. 
Бе събрана достойна сума за подпо-

магане на пострадалите от земетресе-
нието. 

Трябва да отбележим, че първата 
колегия, която обяви дарителска ак-
ция бе тази на РК на БЗС-Хасково. Те 
вече предоставиха микробус с даре-
ния до гр. Одрин, който е регионален 
хъб за събиране на помощи. Някои от 
денталните фирми съобщиха, че са се 
включили в дарителските акции, орга-
низирани от Манол Пейков в гр. Плов-
див с помощи не само за Турция, но и 
за Сирия. Писмо до Турската дентална 
асоциация е изпратено и от централа-
та на БЗС.

Откриването на Националния фо-
рум бе вълнуващо и елегантно въве-
дение към същинската част от съби-
тието.

Областният управител проф. Хри-
стов, лично, а кмета на града с поздра-
вителен адрес, както и представители-
те на средни организации и институции 
в здравеопазването поздравиха учас-
тниците. 

Д-р Николай Шарков, председател 

на УС на БЗС поздрави също присъст-
ващите. Интересен щрих в неговото 
изказване бе припомнянето на учас-
тието, което са имали зъболекарите в 
живота на България. Д-р Радой Рачев е 
първият зъболекар в гр. Шумен, участ-
ник във войните за национално обеди-
нение през 1912 - 1928 г.

На откриването присъстваха още 
д-р Б. Миланов, главен секретар на 

БЗС, зам.-председателят на БЗС, д-р Т. 
Кукуванов, председатели на районни 
колегии на БЗС.

ЛЕКЦИОННАТА ЧАСТ
Д-р Йордан Търпоманов, показа как 

да използваме възможностите, които 
новите поколения дентални материа-
ли ни предоставят. Какви са последни-
те тенденции в използването на пред-
варително загретите композиционни 
материали.

Решаване на конкретни клинични 
предизвикателства, с които се сблъск-
ва ежедневно всеки практикуващ ден-
тален лекар.

Проф. Цветан Тончев, ФДМ-Варна 
запозна аудиторията с темата за осте-
онекрозата на челюстите, свързана с 
бисфосфонати и медикаменти.

В лекцията той разглежда въпро-
сите свързани с патологичните със-
тояния в устната кухина и челюстите, 
възникващи при пациенти с онколо-

гични заболявания подложени на ан-
тирезорбтивна терапия и такива, след 
лечение и преболедуване на COVID-19.

Некрозата на челюстните кости е 
заболяване с мултифакторна етиоло-
гия, което е познато от десетилетия 
както в научните среди, така и сред 
практикуващите професионалисти. 
През последните 15 години бяха пуб-
ликувани множество научни съоб-
щения за случаи, при които има ясно 
доказана причинно следствена връзка 
с  приложената антирезорбтивна тера-
пия при пациенти с костни метастази.

Мукормикозата е също добре по-
зната в професионалните среди, но 
през 2020 се появиха научни публи-
кации за етиопатогенетичната връз-
ка на това заболяване с пандемията 
COVID-19.

Бяха представени демонстратив-
ни клинични случаи, като е обърнато 
внимание на клиничния подход, ле-
чебната тактика и резултатите от тях-
ното прилагане. Специално внимание 
е отделено на възможността за масов 
скрининг на описаните патологични 
състояния и първостепенната роля на 
лекаря по дентална медицина за свое-
временни и адекватни мерки за диаг-
ностика и лечение.

Проф. д-р Георги Томов, д.м., ФДМ-
Пловдив задържа вниманието на ауди-
торията до късния следобед с темата: 
Комбинирани заболявания на ендо-
донта и пародонта.

Анатомичната и функционална 
връзка между ендодонта и пародонта 
е предпоставка за съществуването на 
отделна група „гранични“ или комби-
нирани лезии, чиято диагностика и 
лечение често затруднява общопрак-
тикуващия зъболекар. 

В лекцията аудиторията се запозна 
с широкия етиологичния спектър на 
комбинираните заболявания на ендо-
донта и пародонта, тяхната клиника, 
диагностика и лечение. В систематизи-
ран вид бяха представени: новата кла-
сификация на ендо-пародонталните 
лезии, консервативните, хирургични и 
комбинирани подходи и стратегии при 
лечението на пародонталните лезии 
с вторично ендодонтско въвличане, 
ендодонтските лезии с вторично па-
родонтално въвличане, едновременно 
протичащите ендодонтски и пародон-
тални лезии и ятрогенните лезии. 

Лекцията бе богато илюстрирана 
с над 30 клинични случаи на автора. 
Бяха показани и скенограми, направе-
ни с електронен микроскоп.

Организацията на форум с подобен 
мащаб изисква много труд, отдаде-
ност, организационна култура и време. 

В разговор по време на събитието 
с д-р Велинова, председател на РК на 
БЗС-Шумен, сподели, че е добре да се 
работи в тясно сътрудничество с Коми-
сията по квалификация и акредитация 
на БЗС. За колегиите, които са извън 
градовете с факултети по дентална 
медицина е по-трудно да следят насо-
чеността и новостите в академичните 
разработки и кои са хората, които 
работят в дадено специализирано на-
правление. А именно новостите и ино-
вативните техники и материали, които 
се представят на такива форуми при-
вличат колегите. Дори малко късче 
нова информация може да допълни 
и да подреди пъзела от познания за 
всекидневната практика на лекаря по 
дентална медицина. 

Форумният ден завърши с тради-
ционната гала вечеря, организирана 
от РК на БЗС-Шумен.                            ДМ

НФДМ „Мадарски конник“ – Шумен 2023

РК на БЗС-Шумен - 
още една стъпка напред

С признателност за участието на зъболекарите в обществените съдбини бе отбелязана паметта на д-р Радой Рачев, 
първият зъболекар в гр. Шумен, участник във войните за национално обединение през 1912 -1928 г.

Д-р Г. Велинова, председател на РК на БЗС-Шумен

Момент от официалното откриване

Залата с участниците във форума

Проф. Георги Томов, ФДМ-Пловдив
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XXI научен конгрес на БЗС
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.

ЕНДОДОНТСКИ ПАНЕЛ
Наближава 21-вия Научен конгрес на БЗС, който е най-значимото научно събитие на съсловната организация. Тази година научната програма ще предложи няколко дискусионни панела.

В настоящия брой на в. „ДентаМедика“ ви представяме Ендодонтския панел с участието на лектори от Факултетите по дентална медицина в гр. София и гр. Пловдив. 

Доц. д-р Елка Николаева Радева, дм
Дипломира се през 1993 г. в Стоматологичен факултет - София. Има 29 години клиничен и преподава-

телски опит в Катедра Консервативно зъболечение и частна дентална практика. Притежава специалност 
по Терапевтична стоматология (1997) и Обща дентална медицина (2005). През 2012 г. защитава дисертация 
за ОНС „доктор“; от 2015 г. е доцент в катедра по Консервативно зъболечение, ФДМ-София, а от 2017 – 
магистър по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“,  ФОЗ, МУ-София. Научните интереси на доц. Е. 
Радева, дм са в областта на ендодонтията, оперативното зъболечение и естетичната дентална медицина.  
Има над 145 публикации и участия в международни и национални научни форуми. Над 250 цитирания в 
български и чуждестранни научни издания. Ръководител и участник в 11 научни проекта. Автор и съавтор 
в 2 монографии, 2 учебни помагала по ендодонтия на български и английски език, съавтор в 4 учебника 
по фармакология за студенти по дентална медицина и 2 фармакологични справочника. Ръководител на 
двама специализанти. 0т 2020г. е председател на Общото събрание на ФДМ-София, от 2022 г. - Пред-
седател на Българското Научно Дружество по Дентална Медицина, от 2022 г. - Зам. Председател на УС 
на БЗС и председател на комисията по Комуникация. От 2007 г. е член на Факултетния съвет, а от 2020  
- член на Академичния съвет на МУ-София. Има изнесени над 35 лекции в продължаващото обучение на 
лекарите по дентална медицина, както и лекции в Румъния, Германия, Италия, Северна Македония. Член 
е на Българския зъболекарски съюз (БЗС), Българското научно дружество по дентална медицина (БНДДМ), 
Европейското Ендодонтско Общество (ESE).

МНОГОЕТАПНО ЛЕЧЕНИЕ НА 
ЕНДОДОНТСКАТА ИНФЕКЦИЯ – 

КЛИНИЧНИ АСПЕКТИ

ЕНДОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ 
В ЕДНО ПОСЕЩЕНИЕ

ЕНДОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ – 
ГРЕШКИ И УСЛОЖНЕНИЯ

При продължителна ендодонтска инфекция с наличие на фи-
стула, предоперативен оток и болка, голям размер на пери-
апикалната лезия, както и фактори от страна на пациента, е 
показано лечение в няколко посещения. При първото посе-

щение се извършва основната инструментална обработка и иригация 
на кореновите канали, тъй като наличието на бактериален биофилм 
и замърсяващ слой са пречка за ефективното действие на послед-
ваща интраканална дезинфекция. След правилното почистване и 
оформяне на кореновите канали, между посещенията се поставят 
дезинфекционни медикаменти с цел да се постигне намаляване на 
остатъчните микроорганизми и ограничаване на техния растеж. Освен 
това интраканалните медикаменти повлияват възпалението, помагат 
за елиминирането на периапикалния ексудат, предпазват корените 
от резорбция и играят важна роля за предотвратяване на реинфек-
ция в периапикалните тъкани. Облекчаването на болката, липсата на 
перкуторна чувствителност, заздравяването на фистулата, липсата на 
ексудация са клинични признаци за успешно ендодонтско лечение и 
възможност за запазване на зъба в съзъбието.

В литературата няма достатъчно доказателства за наличието на 
значими разлики между лечението в едно посещение или в повече посещения. Необходимо е много вни-
мателно да се прецени съществуващия риск от обостряне и да се предпочете многоетапното лечение при 
лечението на зъби, където рискът от усложнения е повишен.

Лекцията ще се фокусира върху съвременна информация за интраканалните медикаменти, основни ха-
рактеристики и клинични показания за тяхното приложение в многоетапното ендодонтско лечение. Ще 
бъде включена и дискусия, свързана със състоянието на тъканите в апикалната област и възможностите за 
оздравителни процеси.

ДОЦ. Д-Р ЕЛКА
НИКОЛАЕВА РАДЕВА, ДМ

ДОЦ. Д-Р 
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА, ДМ

Д–Р БОГОМИЛ АНДОНОВ, ДМ

Д-Р ДИМИТЪР 
НИКОЛАЕВ КОСТУРКОВ

Доц. Д-р Силвия Димитрова, дм се дипломира през 1996г.във 
Висш медицински институт, Стоматологичен факултет- Пловдив, през 
2001 г. придобива специалност „Терапевтична стоматология, през 
2005 г. „Обща стоматология“ и „Оперативно зъболечение и ендодон-
тия“. През 2014 г. придобива образователна и научна степен „Док-
тор”. През 2018 г. придобива административна длъжност Доцент към 
катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“, ФДМ, МУ Плов-
див. Научните интереси на Доц. Д-р Силвия Димитрова са насочени 
към оперативното зъболечение и ендодонтията. Провежда лекции и 
практически курсове в областта на кариесологията и ендодонтията. 
От 2006 г. и акредитирани лекции по квалификационната програма 
на БЗС. От 2005 г. е лицензиран лектор на Dentsply Maillefer. Активно 
участва в работата на БЗС. Към настоящия момент е Председател  на 
КК на БЗС и член на УС на РК на БЗС-Пловдив. 

Като член на академичния състава на МУ Пловдив заема следните 
длъжности -  Председател на ОС на ФДМ, МУ-Пловдив и Член на Фа-
култетния съвет на ФДМ- МУ- Пловдив, Член на Управителния съвет на 
БНДДМ, Управител на „Център за продължаващо обучение в дентал-
ната медицина“ ЕООД на МУ-Пловдив. 

Доц. Д-р Силвия Димитрова е научен ръководител на двама докто-
ранти. Има участие в редица проекти. Автор е на множество статии в 
национални и чуждестранни списания. 

Д–Р БОГОМИЛ АНДОНОВ, дм завършва висше образование в МУ 
Пловдив ФДМ, 2005 г. През  2012 г. придобива специалност „Опера-
тивно зъболечение и ендодонтия“, МУ Пловдив, ФДМ, До 2010 г рабо-
ти като лекар по дентална медицина в клиника по Дентална медицина 
в гр. Пловдив, а от 2010 г. има собствена дентална практика 

От 2008 г. до 2022 г. – асистент към катедра „Оперативно зъбо-
лечение и ендодонтия“, МУ Пловдив, ФДМ . През 2022 г. – защитен 
дисертационен труд и придобита ОНС „Доктор“. 

Д-р Богомил Андонов е лектор и водещ на практически курсове 
към  Dentsply  Maillefer, AT Dent, както и на дентални форуми, органи-
зирани от БЗС. Ръководител е на национални и международни про-
екти. 

Участва активно в работата на БЗС като член на УС на РК на БЗС 
Пловдив. Научните интереси на Д-р Андонов са свързани с ендодон-
тията, разработване на методи и средства  за повишаване на качест-
вото на ендодонтската практика. Има подадена заявка за патент на 
територията на Република България. Автор и съавтор е на над 15 пъл-
нотекстови статии в национални и международни списания, с голям 
брой цитирания. Член на  Българско Научно Дружество по Дентална 
Медицина – БНДДМ и Съюз на Учените в България – СУБ. 

Научни интереси:
l Проект: Облитерация на кореновите канали 
l Проект: Асептика и антисептика в ендодонтията.
l Проект: Методи и средства за подорбяване на видимостта в опе-

ративното поле при ендодонтско лечение (подадена заявка за одо-
бряване на патент). 

l Проект: Изследване на отношението на студентите по дентална 
медицина за работа в духа на алтруизма и филантропията.

l Проект: Изследване на отношението на студентите по дентална 
медицина от женски пол към половото неравенство и сексуален тор-
моз.

l Проект: Отношение и информираност на студентите по дентална 
медицина по отношение на пациенти в детска възраст, които са обект 
на домашно насилие. 

l Проект: Международен студентски обмен. 

Лектори: ¹ С. Димитрова, ²Б. Андонов

¹ Доцент, катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“, ФДМ, МУ Пловдив
² Лекар по дентална медицина

Д-р Димитър Николаев Костурков
Образование – ФДМ, МУ-София:- 2014г. - магистър лекар по дентална медицина - 2019 – ОНС „Доктор“; 

специализации – Оперативно зъболечение и ендодонтия, 2020 г., ФДМ, МУ-София; месторабота – Ка-
тедра Консервативно Зъболечение, ФДМ, МУ-София; Дентална клиника „Узунов Дентал“; трудов стаж, 
професионален опит и компетенции – 9 г.; лечение на зъбния кариес и неговите усложнения, ендодон-
тия, дентална физиотерапия, дентална фотография, дигитална дентална медицина; научни интереси – в 
областта на оперативното зъболечение и ендодонтията, денталната фотография и дигиталната дентална 
медицина; 30+ публикации у нас и в чужбина; цитирания, проектна дейност – 60+ цитирания; участие в 
7 научни проекта на МУ-София; o придобити научни степени – ОНС „Доктор“ през 2019г.; член-
ство в национални и международни организации – БЗС (делегат); СРК на БЗС (член на контролна ко-
мисия); БНДДМ; Асоциация Sofia Dental Meeting; Inspire Dental Academy; Zeiss international speakers; Kerr 
endodontic speakers; институционални, национални и международни награди – 2017 първа награда за 
най-добър научна разработка от SPIE

Терапевтичният план при лечение на патология с ендодонтски произход включва конкретен клини-
чен протокол, отговарящ на съответната нозологична единица. Стриктното спазване на този прото-
кол създава условия за постигане на предвидими резултати с добра прогноза в краткосрочен и дъл-
госрочен план. Във всеки етап от лечебния процес възникват предпоставки за грешки и усложнения 

от различно естество, които оказват негативен ефект върху изхода от ендодонтската терапия. Причините 
могат да се търсят, както в индивидуалните особености на пациента и обекта на лечение, така и по отно-
шение на лекуващия. Необходимостта от детайлна интерпретация на анамнестичните данни, резултатите 
от клиничните и параклиничните изследвания, както и използваните методи и средства за провеждане на 
лечението, е от ключово значение. 

В лекцията се обсъждат възможните грешки, усложнения и насоки за тяхното преодоляване, свързани 
с етапите на работа в ендодонтското пространство - сепариране на инструмент, създаване на праг, пер-
форация. Подробно е засегната и темата за пропуските в диагностичен план, етапите на възстановяване 
на функцията, както и в необходимостта от детайлна оценка и проследяване на постигнатите резултати от 
лечението. Теоретичната обосновка е подкрепена с подробно представени собствени клинични случаи.

Поведението на лекаря по дентална медицина при възникване на грешки и усложнения по време на 
лечение е определящо за добрия изход от терапията. Клиничният опит и теоретичната подготовка, както 
и добрата информираност на лекуващия по отношение на възможностите за възникване на проблеми при 
следване на лечебния план, ще създадат предпоставки за превенция или решаване на възникналата си-
туация. 

Продължителност: 90 мин.

Лекцията разглежда възможностите на съвременната дентал-
на медицина за осъществяване на ендодонтско лечение в 
едно посещение. Ще бъдат разгледани индикациите, контра-
индикациите и стъпките за едносеансово кореново лечение. 

Ще бъдат представени различни стратегии за обработка на корено-
вите канали чрез изцяло машинен протокол на работа (съвременни 
никел-титаниеви инструменти Kerr, TF-adaptive, Traverse, Zenflex). Ще 
бъдат дискутирани начините за избор на иригационни протоколи. Ще 
бъдат обсъдени различни средства и методи на запълване на корено-
вите канали (студени методи с биоактивни материали; топли методи). В 
лекцията ще бъдат представени възможните усложнения, свързани с 
ендодонтско лечение в едно посещение, начините за справяне с тях и 
превенция.  В лекцията ще бъдат анализирани голям брой съвремен-
ни литературни източници по темата. Лекцията е онагледена с голям 
брой собствени снимков и видео материали и включва видео демон-
страция за провеждане на ендодонтско лечение в едно посещение. 
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Digital Dent Day Sofia 2022, про-
веден в Интер Експо Център, 
бе форум посветен на диги-
талната стоматология, в който 

лектори бяха доказани международни 
експерти и практици. 

За пръв път в България лектор бе 
Rune Fisker, вицепрезидент на 3Shape 
отговарящ за продуктовата стратегия 
и иновациите, който лично представи 
Trios 5 - най-новият златен стандарт 
в дигиталната стоматология, чието 
официално представяне беше на 21 
септември 2022. Това наистина бе нов 
поглед в бъдещето на денталната ме-
дицина.

В Digital Dent Day взеха участие 
международните лектори: Rune Fisker, 
Stefano Negrini, Menno Pot, Germen 
Versteeg.

ИНЖ. МАРТИН ГОРИДКОВ ЗА 
ДИГИТАЛНИТЕ ПРОЦЕСИ  В 

ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА

В САЩ 30-35% от денталните прак-
тики разполагат с интраорални скене-
ри. Имате ли данни за състоянието в 
Европа, а в България?

Да наистина, Г-н Руне Фискар съоб-
щи тези резултати от 30-35% навлизане 
на интраоралните скенери на 3Shape в 
стоматологичните практики в САЩ. Аме-
риканския пазар е твърде конкурентен 
и традиционно е насочен към най-но-
вите дентални технологии, оптимизи-
ращи процедурите и работния процес. 
Скоростта на въвеждане в денталните 
практики е наистина зашеметяваща. 
Източна Европа бележи значителен ръст 
през последните три години, въпреки 
забавянето на процесите по време на 
Ковид кризата. Денталните практики в 
България също могат да се похвалят със 
значителен ръст в дигиталните процеси. 
За съжаление не разполагаме с точни 
данни от пазара. 

Бих могъл да споделя един интерес 
факт: повече от 11 милиона сканирания 
на TRIOS са направени от потребители на 
TRIOS през 2022 г. – като септември по-
стави нов рекорд с 1,3 милиона случая.

Какво е най-важно да знаят лекари-
те по дентална медицина за използва-
нето на интраоралните скенери в ден-
талната практика, според Вас?

На първо място трябва да са много 
добре информирани за възможностите 
и качеството на интраоралните скене-
ри, като задължително трябва да търсят 
контакт с официални представители на 
марките, с помощта на които да напра-
вят тестови сканирания и обстойно да 
коментират възможностите, които пре-
доставят. Този продукт е изключително 
атрактивен в момента и интересите на 
различни производители и инвеститори 
са насочени към този сегмент, като съ-
ответно и качеството варира значително.

Добре известен принцип в high-tech 
индустрията е никога да не се инвестира 
в евтини и непознати марки, а само в до-
казани технологични продукти. Защото 
независимо от качеството, стойността 
е висока и повторна инвестиция излиза 
доста скъпо.

На второ, но не по-малко важно място 
е клиентите да се уверят в следпродаж-
бения сервиз, обслужване и съдействие 
при инсталация и въвеждащо обучение, 
който предлага дистрибутора.

Практически с този тип продукти, на-
шите взаимоотношения с клиентите за-
почват след продажбата и инсталацията 
на апаратурата. 

Дигиталните протези, те ли са бъде-
щето?

Дигиталните протези не са бъдеще, те 
са настояще. Все по-голяма част от зъ-

ботехническите лаборатории адаптират 
работния поток именно към дигитални 
протези. 3D технологиите за принтиране 
и смолите предназначени за тях се по-
добряват буквално със всеки изминал 
месец. Отново обръщам внимание, че 
това са висок клас медицински изделия, 
и само сертифицирани такива могат да 
бъдат използвани за производство на 
дентални протези. Пациентите също е 
редно да се интересуват от качеството 
и да изискват сертификат за медицински 
изделия. 

Изкуствен интелект (AI) срещу чо-
вешки интелект. Как ще бъде използ-
ван той в развитието на дигиталната 
дентална медицина?

Натрупването на все повече инфор-
мация и опит води до подобряване и 
ускоряване на процесите в дигиталния 
работен поток. Изкуствения интелект 
ще опрости и подпомогне значително 
производството на денталните дигитал-
ни центрове и ще доведе до осезаемо 
намаляване на времето за престой на 
пациентите в денталните клиники.

... ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩАТА 
ДИГИТАЛНА СТОМАТОЛОГИЯ 

Руне Фискар (Rune Fisker) e старши 
вицепрезидент в 3Shape. Той е ключов 
създател и двигател на ориентираните 
към решения иновации на 3Shape и из-
пълва своите презентации с конкретни 
CAD/CAM технологични методи и своята 
визия за бъдещата „дигитална стомато-
логия“. 

 
Това първото Ви посещение в Бъл-

гария ли е? 
Не второто, но в София съм за първи 

път.

Епидемията от Ковид-19 доведе до 
ускоряване на процесите на дигитали-
зация в много сектори. Как тя повлия 
върху дигитализацията в денталната 
медицина? За лекарите по дентална 
медицина е важен и друг поглед за ди-

гитализацията. 
Реално се получи една акселерация в 

сектора, която не бе наблюдавана в по-
следните години.

Поръчките на интраорални скенери 
драстично нарасна през 2021 г. Това ще 
продължи и през 2022 г. Проникването 
на тази технология вече достига 30-35% 
в САЩ и на утвърдените пазари. Наблю-
дава се също много бърз растеж в броя 
на случаите на IOS, които стимулират ди-
гитализацията в цялата клиника, лабора-
тории и в работните процеси.

Системата за управление на прак-
тиката ще остане крайъгълен камък на 
дигиталната клиника, но всички големи 
компании за дентални технологии вече 
предлагат или стартират платформи. Въ-
просът е кой е в най-добра позиция да 
спечели?

3D принтерите са другият много тър-
сен артикул в дигитализацията. Истин-
ската промяна носят материалите за 3D 
принтиране. Всеки ден се пускат нови и 

подобрени материали. Задвижвани от 
новите материали за печат, 2022 г. най-
вероятно ще бъде годината, в която ще 
видим 100% 3D отпечатани крайни про-
тези, което със сигурност ще повлияе на 
пазара на конвенционалното протезира-
не. В крайна сметка всички индикации 
имат потенциал да бъдат 3D принтирани 
и основен въпрос е колко дълбоко 3D 
принтерите ще успеят да навлязат?

2021 беше годината, в която AI най-на-
края остави своя отпечатък върху CAD/
CAM. 3Shape Automate, нашето решение, 
което позволява сканираните обекти да 
бъдат качени в облак и след секунди да 
получите готов дизайн на 100% проекти-
ран с помощта на AI. Ще има много пове-
че AI през 2022 г. AI прави компютрите 
по-интелигентни и хората по-бързи във 

всички приложения в цифровата стома-
тология.

Усилията ни да създаваме по-лесни 
за експлоатация уреди, по-лесни за хи-
гиенизиране и за работа.

Какви са отличителните белези на 
интраоралния скенер 3Shape Trios 5, 
който лично представихте за първи 
път в България?

Най-новият продукт на 3Shape пред-
ставя дигиталната стоматология в изця-
ло нова светлина, а именно: Ергономич-
ност от следващо ниво - 30% по-малък 
и 20% по-лек от Trios 4; Сканиране без 
калибриране; Оптимално зареждане на 
батерията и енергоспестяващ режим на 
работа; Нов стандарт в хигиената и кон-
трола на инфекциите.

Живеем в трудно предсказуеми и 
несигурни времена. Влияе ли войната 
в Украйна върху пазара на дентални 
продукти в Европа?

Общо мога да кажа, че се забелязва 
„мека“ рецесия. Има лек спад за послед-
ната половин година, но пазарът е така 
– има спадове и възходи.

Бъдещето на денталната медицина 
по отношение на дигитализацията, би-
хте ли направили прогноза?

Смятам, че съвсем скоро цялата про-
тетична дентална медицина ще бъде из-
цяло дигитализирана. Просто е въпрос 
на време.

ДИГИТАЛНИТЕ ПРОТЕЗИ - 
СЪЗДАВАЙТЕ БЪДЕЩЕТО

Germen Versteeg - зъболекар и зъ-

ботехник, основател на DTL Mediaan. 
DTL Mediaan и Median clinic, дентална 
клиника и лаборатория с пълен набор 
от услуги.

Темата, по която говори е „Дигитал-
ните протези – поучете се от миналото, 
гледайте настоящето и създавайте бъде-
щето”. Той сподели своя личен опит и ни 
преведе през всички разработки около 
дигиталната протеза.

Как се създава най-голямата диги-
тална лаборатория в Нидерландия?

Най-голямото предизвикателство, 
когато създаваш нещо устойчиво е на-
мирането на хора. Смятам, че това е 
най-трудното нещо навсякъде по света 
в днешно време. Образовани хора, до-
бър екип, това е разковничето за всеки 

успех.
Сега дигитализацията ни помага да 

правим нещата с по-малко хора, наис-
тина, но човешкият фактор все още е 
определящ. 

Просто е необходимо да се инвести-
ра, освен в хора и в дигитализацията, 
във всички съвременни оборудвания, 
които ни предоставя пазара с помощта 
на дигиталните технологии.

Бихте ли ни дали повече детайли за 
споменатите от вас по време на лекци-
ята „Магазини за протези“? Как зъбо-
лекарите биха погледнали на това?

В момента имаме три магазина за 
протези на централни локации в търгов-
ски центрове. В съседство има различни 
магазини и докато пазаруваш може да 
се отбиеш. Имаме планове за следва-
щите пет години да отворим общо 25 
магазина в Нидерландия, а по-късно да 
се разширим и на други места в Европа. 

Атмосферата в нашите „магазини“ 
е приятна, пациентите не са в клиника, 
няма страх от посещение при зъболе-
кар, те разглеждат албумите, разговарят 
с персонала. Сканира се всеки пациент, 
изработват се протези с помощта на 
CAD/CAM, пациентът свиква с тях, после 
идва при нас, коригираме и той дори 
може да се откаже, ако не са му удобни 
изработените протези.

Това е аналогично на магазините за 
алайнери в САЩ.

Маркетингът е изключително важен в 
нашия случай. Ние влагаме много сред-
ства в маркетинг, за да достигнем до 
клиентите. Смятам, че допринасяме за 
по-добър живот, особено на възрастните 
хора. Дигиталните технологии ни пома-
гат да скъсим пътя към по-добър живот 
за пациентите.

ДМ

Дигателните процеси и денталната практика

Изкуственият интелект ще опрости и 
подпомогне значително производството 

на денталните дигитални центрове

ТЕХНОЛОГИИ
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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 

РК на БЗС-Смолян

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: Медикал Депо Р и К 
  Тема: Heron  IOS – 3D интраорален скенер
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
  Тема: Протоколи за осеоденсификация с хирургични  
  фрези Densah Versah
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. – 11.15 ч.  –  Презентация – Атлантис
                                     Тема: Новостите при диодните лазери
11.15 ч. – 12.00 ч.  –  Лектор: д-р Димо Даскалов
  Тема: Предизвикателства пред интероралното сканиране за 
  конструкции тип All on 4 / All on 6
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”

РФДМ ВАРНА ДЕНТ 2023 Е АКРЕДИТИРАН ОТ БЗС С 15 КРЕДИТА

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. 

ФЕСТИВАЛЕН И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР, ЗАЛА 4

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).

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 ко-
легите с академична кариера.

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА
10-11 март 2023г. "Дентална Академия Родопи", 
  Pamporovo Convention Centre, организирана от РК на БЗС - Смолян
18-19 март 2023г. "Варна Дент" 2023г., ФК "Варна", зала № 4
21-22 април 2023г. Шести научен конгрес на ФДМ-Пловдив съвместно с 
  РК на БЗС - Пловдив - "Наука и практика-ръка за ръка", ФДМ-Пловдив
11 май 2023г. BaSS
15-17 юни 2023г. 21-ви Научен конгрес на БЗС, Конферентен център гр. Бургас
15-16 септември 2023г. 4-ти традиционен семинар на РК на БЗС - Пловдив, 
  "Тракийска резиденция Старосел"
24-27 септември 2023г.  Световен дентален конгрес на FDI, Сидни
29 септ.-01 окт. 2023г.  НФДМ Банско
05-07 октомври 2023г. София Дентал Мийтинг
13-14 октомври 2023г. НФДМ-Хасково
20-21 октомври 2023г., РФДМ Враца

Д-р Емил Сариев,  
председател на РК на БЗС-Смолян

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. 

До скоро и както казваме тук в Родопите - добре сте ни дошли!
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РК НА БЗС - ЯМБОЛ 
РФДМ „Безистена“ - Ямбол 2023 

Програма
1 април 2023г., гр. Ямбол

8:30 – 9:00 Регистрация
9:00 – 10:30 МИХ и Флуороза – доц. Веселина Кондева
10:30 – 11:15 Директни композитни възстановявания в естетичната зона - 
  Стоян Русев (търговска презентация – Белвезар-Гамадент)
11:15 – 12:45 Медицинският въпросник и информираното съгласие - право, 
  задължение, защита – адв Мария Радева
12:45 – 13:15  Обедна почивка 
13:15 – 13:45  Търговска презентация Янев Дентал 
13:45 – 15:15  Комбинирани заболявания на ендодонта и пародонта – проф. Георги Томов 
15:15 – 16:30  Дентално поведение при пациенти приемащи антикоагуланти 
  и антиагреганти - д-р Атанаска Динкова

За членове на колегията и студенти – вход свободен
За членове на други колегии – 30 лв.

Такса правоучастие може да се заплати и по банков път 
IBAN BG52FINV91501215089575
Първа инвестиционна банка
РК на БЗС Ямбол 
Основание за плащане  - Име и фамилия

За повече информация 0888 112 161 - Д-р Стойчев или на мейл - bzsyambol@abv.bg

РК на БЗС- Ямбол си запазва правото на промени в програмата

РК НА БЗС БУРГАС
Организира лекция

08.04.2023г от 9 часа
Конферентна зала на хотел „България”

ГОСТ ЛЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ПАВЕЛ СТАНИМИРОВ
МЕДИКО-ЛЕГАЛНИ АСПЕКТИ В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА

Теми:
1. Лекарска грешка и принципът на адекватните очаквания. Отговорност на медицинските спе-

циалисти. Самонадеяност и небрежност. Търсене на причинно-следствени връзки.
2. Договорна и деликтна отговорност. Процес на информирано съгласие в денталната меди-

цина. Основни елементи на информираното съгласие – капацитет за вземане на решение, ин-
формация за естеството на проблема; разбиране на информацията, волунтаризъм. Валидност на 
информираното съгласие. Видове съгласие.

3. Разбиране на понятията: грешка, увреждане, нежелано събитие, усложнение, инцидент, не-
внимание, последици, нещастен случай.

4. Процедури за намаляване на риска. Подход за управление очакванията на пациента. Във-
личане на пациента в процеса на вземане на решение. Последователен хипотетичен сценарий 
или проблематично обсъждане. Медицинска документация.

Такса за участие до 31.03.2023г:  за членове на РК Бургас-30 лв.
 за членове на други РК - 50 лв.
Такса за участие след 31.03.2023г:  за членове на РК Бургас - 50 лв.;
 за членове на други РК - 70 лв.
Такса за участие на студенти 20 лв.
Таксата се превежда по банка по сметка на РК на БЗС Бургас:
Банка ДСК
BG16STSA93000027549548
BIC  STSABGSF
Основание: Такса участие 08.04.2023г.
Информация на: 0885333827  Е. Нецова, ssbburgas@abv.bg

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 
НА РК НА БЗС ПЛЕВЕН

Уважаеми колеги,
Редовното Общо събрание на РК на БЗС Плевен ще се проведе на 24.03.2023г. от 12.00 ч. в кон-

ферентната зала на хотел“ Ростов“ при следния проект за дневен ред:
1. Отчет на Председателя на УС на РК на БЗС Плевен 
2. Отчет на Председателя на КК на РК на БЗС Плевен
3. Отчет на Председателя на КПЕ на РК на БЗС Плевен
4. Промени в Устава на РК На БЗС Плевен
5. Разни – актуални проблеми на съсловието
Регистрацията на делегатите на Общото събрание е от 11.45ч.

Д-р Поля Петева – Председател на РК на БЗС  Плевен
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Останалите плакати на български език може да свалите от https://bzs.bg/plakati_svetoven-den-na-oralnoto-zdrave/
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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.

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

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

 Един билетЕдин билет за една дентална 
практика

за студенти 

А П Р И Л
2 0 2 3
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0889 22 55 01
office@usmivki.com
www.bracescourses.com

д-р Иван Горялов
Поставянето на брекети и 
дъги достатъчно условие ли 
е за постигането на отличен 
ортодонтски резултат и 
мечтаната красива усмивка?

д-р Деница Димитрова
Ясни протоколи при 
различните типове 
ортодонтски лечения

д-р Калин Маринов
Ортодонтско лечение и 
естетика по пълен дигитален 
протокол

д-р Радой Димитров
Как дисциплината 
„Алекзандър“ трансформира 
моята практика

д-р Цветелина Дучева
Как да се справите с „трудните“ 
деца в своята практика - 5-те 
ключа за успех в детската 
дентална медицина

Десислава Гайдарова
Информирай, подпиши 
и лекувай! Изрядната 
документация – стъпка към 
доверието и успешното лечение

Ирина и Петър Горялови
Ценообразувайте правилно 
и разговаряйте с грижа към 
пациента

Росица Богданова
Красивата усмивка - чудото в 
моя живот! 
Как се трансформира емоцията 
от разочарование към щастие

МАГИСТРАЛАТА КЪМ СУПЕРУСМИВКИТЕ

М Е Т О Д Ъ Т
 S.M.I.L.E.

* Цените са с включено ДДС 

ДЕНТАЛЕН МАГАЗИН
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Истанбул, Турция

Л Е К Т О Р И :

Курс  с хИрургИчна сесИя на жИво 
върху КонцепцИяТа 

ЗА КОНТАКТИ: София, ул. „Н. Хайтов” 34
Tел.: 02 / 953 35 57, GSM: : 0878 202 196

Защо да участвате:

Участниците ще разберат 
философията на техниката All-on-4 
от различни клинични случаи, 
както и по време на хирургична 
сесия на живо с реален пациент. 
В практическата сесия 
участниците ще имат възможност 
да минат през хирургичния 
протокол върху тренировъчни 
фантоми. 

Dr. Tolga Pekperdahcı 
DDS, PhD

www.ultradental.net

ALL-ON-4 
О Ф Е Р Т А

Купете 50 импланта + 50 надстройки 
Nuvo™ и ще получите:

• 50 броя импланти Nuvo™ (+покривен винт)
• 50 броя  надстройки Nuvo™ по избор (прави/ 

ангулирани)
• % отстъпка 
• Хирургичен сет
• Безплатно участие в имплантологичен курс -  

06-07.04.2023г. в Истанбул с лектори Prof. Dr. Doruk 
Koçyiğit, Dr. Tolga Pekperdahcı, Prof. Dr. Oğuz Ozan 
+ 3 нощувки в 5 звезден хотел - Radisson Blu Hotel 

Istanbul (05.04 - 08.04.2023 г.)
 възможност за настаняване с придружител  

(+1/ 2+1) с допълнително заплащане
+ 2 обяда
+ Гала вечеря
+ Обиколка на забележителности

%+ + + + 

9950 лв. с ДДс

6 - 7
апрИЛ 

2023 Prof. Dr. Ismail Doruk 
Koçyiğit DDS, PhD

Prof. Dr. Oğuz Ozan 
DDS, PhD

основни акценти  
на обучението:

• Рехабилитация на цяла 
зъбна дъга

• Имедиатно имплантиране
• Философия 
• Планиране
• Хирургичен и протетичен 

протокол

етапи на обучението: 

Теория, Практическа сесия, 
Хирургична сесия на живо

#whdentalwerk
                  
video.wh.com

Онлайн  
регистрация:  
wh.com 

Dr. Joseph  
CHOUKROUN
PRF И ОСТЕОИМУНОЛОГИЯ:
последни новости

25 март 2023 г.
София, Гранд Хотел Милениум

Повече информация и записвания:
тел: 02/ 854 95 65; 0884/ 760 876
Такса участие:
600 лв.

Курс на английски.
Осигурен превод.

Certificate №SOF0368441
ИАЛ рег. № IV-P-T I МИ-157 I
03.12.2007

W&H Bulgaria Ltd. 
14 Svilenitsa Str.
1463 Sofia, Bulgaria 
t +359 2 854 95 65
office.bg@wh.com
wh.com

 › Основи на PRF: концепция, съдържание, клинични приложения. Показания: 
управление на меките тъкани, костна аугментация, алвеоларен мениджмънт

 › Последни PRF актуализации и протоколи
 › Приложение на протоколите с концепцията за нискоскоростно центрофугиране (LSCC)
 › Показания и инструкции за употреба: използване на нови инструменти - PomPac, 

PomSwing, PomCol, PomPress
 › Sticky Bone. Подготовка, манипулация - костни присадки и PRF
 › Приложения на PRF при костна аугментация, синус лифт и имедиатно натоварване
 › Биологични фактори за дългосрочен успех: остеоимунология, имунни добавки, 

витамин D, холестерол, биоматериали
 › Ролята на напрежението и натиска във васкуларизацията
 › Причини за неуспех на PRF
 › Биологично управление на меки и твърди тъкани
 › Периимплантит и загуба на кост: физиологичен подход. Превенция и решения
 › Демонстрация

ДЕНТАЛЕН МАГАЗИН
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(продължение от бр. 1)

Същите изследователи посочват 
един откъс от ,,Махабхарата“ – 
индийски епос: ,,Бял горещ дим, 
който бе 1000 пъти по-ярък от 

слънцето се издигна в безкраен блясък и 
превърна града в пепел. Водите кипнаха, 
а коне и бойни колесници бяха изгорени с 
хиляди. Труповете на падналите бяха оса-
катени от горещината до степен, че пове-
че не приличаха на човешки същества. 
Беше ужасно за гледане, никога преди не 
бяхме виждали такова ужасяващо оръ-
жие“. Не видях остъклени тухли. Фактът, 

че повече от 100 години са на открито се 
е отразило на някои структури. 

Страната си има много проблеми за 
разрешаване и се вижда, че не и е до 
Мохенджо Даро и Харапа. В момента 
придвижването на малката ни група про-
дължава да е с военен екскорт. Попитах 
кой ще плаща за това. Разходите за без-
проблемното ни пътуване, предвид проте-
стите в защита на бившия министър-пред-
седател, се поемат от министерството на 
вътрешните работи. 

Вървим умълчани в жегата. Дали е 
било град, или нещо друго. Ясно се виж-
да канализацията. Преброени са 700 
кладенци с идеално кръгла зидария от 
печени тухли. Приличат на нашия в с. Гър-
ло община Брезник, Софийско, за който 
няма датировка. Също имаме в района 
на с. Ковил, Родопите. Ами платото Наска 
в Перу? Няма никакви следи от военни 
действия и защитни съоръжения около 
лабиринта от постройки. Така наречената 
житница, защото е намерено вкаменено 
зрънце от жито, никак не мога да го прие-
ма. Със сигурност никой не може да каже 
точните предназначения на останките от 
нещо голямо и значимо. Всъщност, всеки 
археолог, или любител може да изгради 
теория, след това изследователите мъл-
чат. 

Най-старият керамичен съд е на 18 000 
г., открит в пещера в Хуан, южен Китай. В 
източна Азия от късния палеолит наход-
ките са на 15000 – 16000 г. Въглеродното 
датиране е насочено към седиментния 
слой, в който е открита керамиката. Най-
лесно е с чисти проби, като въглен, семе-
на и костни находки. Слоевете от пепел, 
глина и чакъл правят анализите трудни. 
Изотопният анализ открива следи от ор-
ганични вещества от вътрешната страна 
на керамиката. Не открих в материалите 
за Мохенджо Даро в кои центрове са пра-
вени изследванията, или може би това 
тепърва предстои. 

За да ни освежи от топлото време и 
многото неизвестни, Али ни разказа не-
гов случай, тук между руините: Румънска 
група. 88-годишна туристка в групата. 
Тя се опитала да преодолее жегата, но в 
един момент се отказала и помолила да 
се прибере в началната точка, за да из-
чака групата. Когато групата свършва с 
тура и се прибира, няма следа от бабич-
ката. Притеснен, Али се връща да търси. 
Върви бързо, като си мисли да я види от 
далеч. Но уви, не! След час започва по 
старателно търсене. След още време я 
намира заспала под един храст /то такива 
почти нямаше/, на сянка и леко проветри-
во на иначе 40-градусовата жега. Събуж-

да я грубо с молба да тръгне. Тя му дава 
$ 100 и настойчиво говори на румънски. 
Али продължава с още по груб тон на ан-
глийски. Бабата вади $ 200 и продължа-
ва на румънски. Али тълкува ситуацията 
като молба от нейна страна да си отспи 
срещу определена сума и изчакване. Тъй 
като няма разбирателство, той се връща 
при групата, за да се върне отново при 
бабата с англоговорящ румънец. Оказва 
се, че жената иска да си плати, за да бъде 
извозена до автобуса с количка… Голям 
смях! Накрая на пътуването потърпев-
шата подарява красиво подвързан пакет 

на Али. Той разпакетира старателно и 
открива добре подвързана румънска по-
езия. Отново смях! Али обобщи: макар че 
говоря 9-10 езика, така или иначе не се 
разбрахме.  

В СТРАНАТА СЕ  
ГОВОРЯТ 74 ЕЗИКА

Вече бяхме забелязали, че с различ-
ните хора говори по различен начин. 
Зяпнахме, като обясни, че в страната се 
говорят 74 езика. Официални са урду и 
английски. Пред нас отново с военната 
кола сме се насочили към гр. Sukkur. 
Първо към светилището на Масум Шах с 
26-метрово минаре от 1607 г. Кейт, Борето 

и аз не се катерихме по минарето и седна-
ли на прохлада в уредения двор размиш-
лявахме върху философията на живота. 
Придружаващият ни военен от конвоя 
клатеше глава в знак на съгласие. Све-
тилището е добре подържано и запазено, 
защото градчето е оживено пристанище 
по поречието на р. Инд. Тук през 1932 г. е 
завършен един от най-големите световни 
проекти за напояване – баражът Sukkur.  
Дълъг 1524 м, направен от жълт камък и 
стомана, напоява 40 000 кв. км. земедел-
ска земя през своите седем канали. Ня-
кои от тях са по-големи от Суецкия! 

През 1889 г. се строи първият мост 
пресичащ реката – Lansdowne. Мостът е 
построен с два големи пилона, а не с по-
редица от стълбове. Авангарден дизайн 
на металната конструкция. Когато съоръ-
жението било пред пуск, се взело реше-
ние първо да мине влак. На затворника 
Джемал Али се паднала честта. Подкарал 
той влака и се озовал на другия бряг. 
Разбира се последвало помилване и ос-
вобождаване. Когато го видяла, жена му 
с провлачен глас изляла: Ооо, Джамал! 
Явно е била много гласовита, защото до 
ден днешен го пеят в песен, разказваща 
историята. Музикалните способности на 
гида веднага нагласиха ритмите и за на-
шите уши.

Е, така е. колонизаторите са взели, но 

и са дали. Ако трябва днес да се строят 
тези съоръжения, доста ще се затруднят. 
Доста време строят магистралата между 
Исламабад и Лахор. Завършена е 1996 г. 
На юг тя трябва да свърже Лахор с Кара-
чи, също предвижда се отсечка до Пеше-
вар. 

По магистралната отсечка към гр. 
Бахавалпур отново пътна блокада. Али 
вложи цялото си старание да убеди де-
монстрантите колко големи приятели сме 
на пакистанския народ и колко държим на 
Имран. Минахме на косъм от стремител-
но организиращата се блокада от коли и 
хора. Светът, в който живеем и пътуваме, 
става все по-заплашителен и негостопри-
емен. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 
НА ЖИВОТА, ОКОЛО 65 Г.

За да ни разсее, гидът разказваше: 
Основен разход за страната е внесеният 
петрол от Саудитска Арабия. Изнасят хи-
малайска сол, медицински инструменти, 
ориз, манго, тендарини и памук. Здраве-
опазването е в лошо състояние. Отделят 
се много пари, но потъват по трасето 
преди да стигнат до предназначението 
си. Силно разпространени са сърдечни-
те заболявания, диабет, хепатит, ракови. 
Продължителността на живота е ниска, 
около 65 г, на толкова се и пенсионират. 
Държавните заплати са около $ 400. За 
най-бедните се осигуряват учебници и 
палатки при наводненията около Инд. 
Момчета и момичета се стремят към 
военни училища, където всичко е без-
платно. След завършване се осигурява 
държавна работа. Пакистан със своите 
245 милиона население има осмите по 
големина въоръжени сили в света. Съ-
юзник е на Китай и САЩ. Членка на ООН 
и Г-20. Единствената мюсюлманска яд-
рена сила. 

Пети и шести ноември освен блокади 
и беседи разгледахме известните форт 
Деравар в пустинята Холистан и Уч Ша-
риф с гробниците на Биби Джавинди. 

КРЕПОСТ 
НА ВЕЛИКАНИТЕ

Деравар възниква в 9 век след Хр. 
С високи 30 м стени, обикалящи 1500 
м около крепостта. Превратностите на 
съдбата го водят в ръцете на последния 
владетел Наваб Садек, роден тук през 
1904 г. Наличието на наследници със 
съвременните им гробници още повече 
затруднява реставриране и запазване на 
останките от сграда, просъществувала 
повече от 1000 г. До 12 век град Уч е из-
вестен като Деогарх /Крепост на велика-
ните/. От 12. до 17-ти век Уч е метрополис 
за мюсюлмански суфи учени избягали 
от преследване от по северните страни. 
Гробницата на Биби Джаванди, правнуч-
ка на светец, се счита за най-важното и 
богато украсено място в града. Завърше-
ната осмоъгълна форма, украсена в тюр-
коазено синьо на фона на залеза, беше 
много впечатляваща. Приблизителната и 
датировка е от 1494 г. В много лошо със-
тояние, а все още има шансове за въз-
връщане на блясък и красота, но надали! 

Спим в гр. Мултан, но преди това ве-
черен пазар. Добре, че мъжете се отка-
заха! Все едно се отива на война. Блъс-
каница, шум и пазарене. Имат всичко за 
ядене, земите около трите големи реки 
раждат целогодишно и всичко. Друго-
то за съжаление е от Китай. Изнасят за 
стотинки висококачествения си памук, а 
внасят скъпа китайска синтетика. Пара-
доксите на живота. 

РАЗКОВНИЧЕТО НА ЗАПАДНИЯ 
УСПЕХ - СИЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Тук корупцията е потопила 22-те 
управляващи фамилии досега, вклю-
чително и Беназир Бхуто, за която поне 
малко знаехме. Протестът на хората, 
поддържащи Имран, е точно срещу 
тази корупция. А как се обединяват 74 
племена с различни езици, нрави, оби-
чаи… Хора разни, разни идеали!

На 7 ноември пътуваме от Мултан 
към Лахор по обиколен път, за да из-
бегнем протестите. Али продължава да 
разказва. Бяхме се договорили за две 
теми: Дълголетието в Хундза. Долината 
е в северната планинска част на стра-
ната с преобладаващи 6, 7, 8-хиляд-
ници от хималайски върхове наоколо. 
Дълги зими с много сняг. Черешови и 
най-вече кайсиеви градини. Водата, 
която пият идва директно от топящите 
се езици на ледниците. Все още живеят 
около 100 години. В предишното пъту-
ване, на въпроса ми -  ,, На колко годи-
ни си дядо?“ – един възрастен от Хунд-
за отговори - ,,Имам внуци и правнуци.“  

ДЪЛГОЛЕТИЕТО В ХУНДЗА И 
ЗЛАТНА ВОДА ЗА КОЛЕДА

Чела съм много материали за отно-
шението на кайсията към дълголетието. 
Още помня вкуса му, присъстващ във 
всички ястия. В последните изследва-
ния на немските учени, се появяват 
нови фактори, касаещи дълголетието. 
Водите, които се стичат от топящите се 
ледници, се оказват с голямо златно 
съдържание и богат минерален състав. 
Без грам преработка водата се пие и 
напоява кайсиевите градини. За Колед-
ните празници в Германия се доставя 
лимитирана серия вода от Пакистан-
ските Хималаи. Нещо като златна водна 
Коледа! Съдържанието и предназначе-
нието на златото в човешкия органи-
зъм също спада към загадките. Втората 
тема касаеше малките деца, които ни 
се усмихваха с прекомерен черен грим 
по детските физиономии.

Али беше непреклонен - ,,Black 
protected against bed eye!”. За нас беше 
изключително странно бебета със сил-
но подчертани с черен молив очи. Съ-
щото важи за сгради, коли, предмети… 
Ами против уроки! Утвърждаването 
на нещо положително се подкрепя с 
Mashallah! И ние се включихме в упо-
требата му за всичко. По-добре с въз-
клицанието, отколкото без него! 

И така неусетно стигнахме до Хара-
па. Малко разкрита площ, на която се 
откроява отношението към водата и 
водоснабдяването. Нямах търпение да 
видя как англичаните преди 100 г. са 
издигнали двуетажнa ж.п. гара с тух-
ли на хилядолетия, консервирани под 
пясъците. Измазаната в бяло сграда и 
надписа Harappa по-скоро ми говореха 
за азиатска съвременност, отколкото 
пъзел от археологическа находка. 

ГРОБНИЦАТА НА СВЕТЕЦА НУР 
ПРИЛИЧА НА ДЕМИР БАБА ТЕКЕ

Неизвестните и въпросите са същите 
като в по-разкрития Мохенджо Даро. Тук 
ми направи впечатление гробницата на 
светеца Нур. Прилича на светилището 
на Демир Баба до гр. Исперих. Моно-
литният камък на саркофага е още по 
-голям, цели 9 м. Що за великан лежи 
тук? Отговор не получих. В 12 милионния 
Лахор съм за втори път. Пакистанската 
културна столица. Археологическите 
обекти са от времето на наследниците на 
Тамерлан и Чингиз хан. Великите Моголи 
са: Бабур Заевоевателя, Хумаюн, Акбар, 
Джахангир, Шах Джахан, Аурангзеб и 
Бахдур първи. 200 години строителство 
и просперитет. Делхи, Агра като техни 
столици, блясъкът на Тадж Махал, съвър-
шенството на персийската художествена 
школа, която се е сляла с моголската по 

Южен Пакистан - Махабхарата и 
възможния „ядрен взив“

По стъпките на Дарий и Александър Велики

Един от най-големите баражи по света- Sukkur, построен от англичаните/1932г/ 
и напояващ 40 000 кв. км. през седем канали. 

Пакистанска визитна картичка от цветните им камиони, с които са известни по 
цял свят!

В археологическия музей, пред находка на повече от 8000 г. Склуптрът е познавал клетките,които са перфектни, а ми-
кроскопът на колко годинки е?
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времето на Хумаюн. Докосване до ла-
хорската крепост, езерата и градините 
на Джахангир, частният дворец на Шах 
Джахан - великият строител. Огледал-
ната му зала с изключителния декор от 
стенописи по стените и таваните е меко 
казано зашеметяващо. 

Моголите са последната обединява-
ща сила в Индия преди европейската 
инвазия. През 1859 г. британците устано-
вяват своята власт.

МИКРОСКОП И  
КЛЕТКИ НА 8000 ГОДИНИ

За престоя по дни няма да разказвам. 
Обектите са много и всеки се вълнува 
от различни неща. За мен отново, както 
преди 4 години тук в Лахор, най-много 
адреналин изръсих в националния архе-
ологически музей. Още с пристъпването 
цялата ни група се насочи към отдела с 
древни артефакти. Отново поканихме 
уредника на музея да разкаже повече 
факти, но чухме само общи и неуточнени 
неща. Отново заставаме пред каменен 
или мраморен постамент, добре поли-
ран. Изобразена е матка със спермато-
зоид в шийката насочен към яйцеклетка-
та. Предният път ми казаха ,че находката 
е минимум на 8000 г. и идва от древен 
храм, където и до днес жените се по-
кланят с молба за деца. Микроскопът е 
толкова млад, а изписаните клетки и са 
толкова ясни, точни и познати на древ-
ния склуптор. 

Защо сме забравили своето минало? 
Защо сме го затрили по някакъв начин? 
Рационалното мислене съвсем ни зако-
пава.

На 12.11. поемам към солните мини 
Khewra, Пенджаб. Винаги когато съм 
купувала хималайска сол, съм приема-
ла ,че тя е индийска. Истината е друга. 
От установяването на Пакистан като 
самостоятелна държава управлявалите 
22 фамилии са продавали на Индия т.н. 
хималайска сол само за 2 стотинки на кг. 
Индия е удряла печата и е изнасяла сол-
та, като индийска хималайска, разбира 
се с много по-висока цена. Освен това 
мините не са в Хималаите, а в Предхима-
лаите. Сваленият през април т.г. минис-
тър-председател е прекъснал порочния 
кръг. Най-после върху пакетите пише Па-
кистан и цената е в полза на държавата. 

ДОКАМБРИЙСКА КАМЕННА СОЛ

Преди милиарди години плиткото 
море по тези земи изсъхва, за да об-

разува това находище от докамбрий-
ска каменна сол. Преди 800 милиона 
години тектонични размествания я 
доближават до лицето на Земята. Ин-
тересното е, че Хималаите са най-мла-
дите планини и са оформени преди 55 
милиона години. Е, още от неуточнени-
те факти…

Експлоатацията на мината започва 
по времето на моголите. Мината има 17 
нива. Пет са над земята и 11 под нея. От 
2002 г. е отворено за туристи, но те са 
рядкост. В мината работят 1000 души. 
Има резерв за 700 г. напред. Втора по 
големина в света. Първата е в Полша. 

Най ценното в хималайската сол са 
желязото в червенеещата и магнезият 
в розовеещата. Богатото минерално 
съдържание лекува всички заболява-
ния на дихателния апарат, от синуси до 
бели дробове. В мината има лечебница 
за белодробни заболявания. Болните 
лежат и дишат богатия на минерали 
въздух. Показаха ни и синтетична сол, 
обогатена и с неприятен черен цвят. 

Продължихме към 1,5 милионната 
столица, Исламабад. Модерен, със зе-
лени площи, с една от най-големите 
джамии в света, с прекрасни музеи. 
Най-интересният лъч беше от столи-
цата към Пешевар. Град с 2,5 милиона 
жители и само на 50 км от Афганистан. 
Тук вече основната етническа група 
са пущини. В Пакистан живеят 20% 
пущини, или около 25 милиона. В Пе-
шавар са 85%, а в Афганистан от общо 
45 милиона, 30 милиона са пущини. 
Изключително смели. Готови да дадат 
живота си за приятел, но станеш ли им 
враг, си загубен. Така ги описва и Грег 
Мортенсън, а неговите книги са били 
напътстващи за американските войни-
ци. Никой никога не ги е завладявал. 
От номадско време, така до днес. Не са 
успели Александър Велики, америка-
нци, руснаци. Американците са дошли 
със супероръжия, а си отишли оставяй-
ки всичко. 

ГРЕГ МОРТЕНСЪН 
И ИРАНСКИТЕ ЕВРЕИ

Пущините са ирански евреи. Не 
зная точно какво означава това, но ще 
го разуча. А защо са толкова зеленоо-
ки? На един пазар за нар се загледах 
в едно момче, застанало до сестра ми. 
Май неговите очи бяха по-зелени от 
тези на сестра ми. Виждала съм същите 
очи и долината Хундза. 

Пешавар е многолюден шумен, ухае 
на подправки, на печена царевица и аг-
нешко, на фона на червените сергии с 
нар и манго. Имат си всичко. Да, бяхме 

под охрана, но навсякъде ни се радва-
ха и за безброй пъти ни питаха дали ни 
харесва в Пакистан. Колко пъти взаим-
но си разменихме „Mashallah!“.

НЕЩО КАТО 
ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ

Успях да вляза в нещо като зъбо-
лекарски кабинет, може и зъботе-
хническа лаборатория да е било. Бях 
толкова развълнувана, толкова снимки 
си направихме, че забравих да уточня. 
Светът е токова шарен! 

Спомних си онзи момент в Индия, 
когато екстрахирах зъб на улицата, в 
нещо като подвижно зъболекарско 
приспособление. Тогава бях с ,,Без 
багаж“. Филмът на Биляна Траянова 
беше историко-географско-езотерико-
романтично-весел. 

Времето за обяд, макар и с агнешки 
шишчета, го считам за голям пропуск. 
Не винаги може да попаднеш в такъв 
мравуняк от хора, но с ясни пътеки. Да 
не говорим за пазара с бижута! Естест-
вени скъпоценни камъни, 21-каратово 
злато и липса на време за пазарене. 
Борис отдавна не го бях виждала ядо-
сан. Бързаше, защото и блокадите на 
пътя настъпваха. Пълно щастие няма, 
но ние сме от почти щастливите! От 
бързането шаловете ни изпопадаха, но 
никой не ни направи забележка, иначе 
тук жените са забулени. Забулени и ра-
ботещи.

В следващи програми този град 
отново ще бъде включен. Близостта 
с истинския Афганистан му придава 

особена тръпка. Слагам дясна ръка на 
сърцето си, както те го правят и благо-
дарим на Пешавар, за това, че макар и 
за малко ни се разкри в пълна емоция 
по афганистански. 

Афганистан и Пакистан граничат с 
Китай. Много вода от реки, плодове, 
зеленчуци, древни цивилизации, веди, 
хинду, будизъм, перси, парси, гърци, 
ислям…Винаги са били нападани от за-
пад и северозапад, последно от англи-
чаните. Никога не са нападани от Китай 
от изток. Дали това е път към Китай от 
всички които са се опитали? 

В Пешавар младите пущини ни раз-
казаха как залагат на образование, 
а не на оръжие. Това е като птицата 
феникс в края на пътуването. Не бива 
да преставаме да вярваме, че светът 
ще стане по добро място за живеене. 
Нали същото демонстрира и церемо-
нията по сваляне на пакистанското и 
индийско знаме на границата Wagah. 
Ежедневното тържество от 1985 г. на-
сам демонстрира разбирателство и 
взаимоуважение. През последните го-
дини и други близкоизточни държави 
обособиха подобни тържествени це-
ремонии. По добре празник, отколкото 
война! Войната води до разруха и руи-
ни. Мимолетността на човешкия живот 
изисква свобода и творчески полет. 
Може би така ще определим кои сме, 
кои е пътят на развитието ни и какво 
ни очаква? Пътуването е малка част от 
устрема на полета.  

Д-р Нева Читалова, 
заклет пътешественик, 

любител на древни цивилизации

Край на държавните изпи-
ти. И четирите взех с от-
личен. С почти 10 месеца 
яко четене. Осигурих си 

време, като разточих изпитите. 
Два – в първата майска сесия, 
два – в последната, поправител-
на, през следващия февруари. 
Не мислех за късане и поправки 
и поех уж премерен риск. Само-
надеян Скокльо. Но се оказа с 
покритие.

С диплома и самочувствие 
на многознайко започнах да 
лекувам зъби в кабинета в Плач-
ковци. Набързо ми се изясни, че 
има разлика между знаенето и 
моженето. Започнах да попадам 
в „дупки“ от пропилени прак-
тически упражнения при „до-
бронамерени“ асистенти, които 
лесно харесваха направеното и 
ме стимулираха с „карай, карай“ 
вместо с взискателен „тормоз‘“ 
да ме научат на добър занаят.

Ежедневната практика ме 
„тръскаше“ през „дупките“ на 
липсващия опит – какво, кога 
и как да се прави. Хубавото 
беше, че го осъзнавах. И „мно-
гознайкото“ тръгна да „купува“ 
занаят. От големи зъболекари 
независимо от специалността 
им. Те можеха и правеха всич-
ко в професията, от кариес до 
протези. Добрият им опит беше 
плод и на природна интелигент-

ност. Един от тях беше д-р Ма-
слинков, асистент в Катедрата по 
детска стоматология, а по-късно 
доцент и неин ръководител. От-
зивчив, широко скроен интели-
гент и бохем. Не беше ми водил 
упражнения, но като студент ме 
ощастливи с една пломба. За 
него с уважение се говореше, че 
всичко… му е зъболекар.

Пишех въпросите си в един 
тефтер. И отивах ли в София – 
при Маслинков. Най-често му 
досаждах по време на упражне-
ния, които водеше в 22 училище. 
Дебнех да се освободи, питах и 
записвах в тефтера ценните му 
отговори – „сдъвкан“ полезен 
занаят.

В Габрово големият зъбо-
лекар беше д-р Герасимов. 
Лекуваше и партийна, и адми-
нистративна номенклатура с 
доказано можене и самочувст-
вие. Затворен, не допускаше 
лесно до себе си.

Съпругата му, също зъболе-
кар, решава да използва връз-
ките му с част от „каймака“ на 
обществото по онова време 
– месарите, за да снабдява 
семейството с хубаво месо. 
Пазаруването обаче е обреме-
няващо задължение за мъжа. 
Отива уважаваният зъболе-
кар при месарите – негови 
пациенти, и нарежда: „Слагаш 
ми кокали и калпаво тлъсто 

месо“. „Ама д-р Герасимов?“
„Нали ме чу добре? Защото 

пак ще ми седнеш на сто- ла.“ 
Разочарованието на жена му е 
голямо, но ефектът е постигнат. 
Следва „спасителното“ заклю-
чение, че не е за него тази ра-
бота.

Герасимов имаше голяма 
частна практика. Търсен, скъп 
и безкомпромисен зъболекар. 
Сяда на стола му нов пациент. 
Преглежда го внимателно и 
обяснява:„Имаш толкова зъби 
за вадене, толкова за пломби-
ране, после трябва да се сложи 
мост/протеза… Общата цена 
– толкова. Ако решиш, даваш 

половината за капаро и започ-
ваме. Ако не – търсиш друг 
зъболекар“. Няма „оправи ми 
зъба, че ме боли“. Предлагаше 
цялостно лечение, което не все-
ки можеше да си разреши.

Герасимов имаше специал-
ност ортопедична стоматология. 
Беше шеф на отделението в 
Габровската стоматологична по-
ликлиника. Чудесен специалист. 
Самовзискателен и взискате-
лен. В кабинета му монтираха 
първата турбина. Изпиляваше 
безупречно зъбите за коронки 
и мостове. Работеше с много оп-
итна и всеотдайна сестра, отлич-
но обучена да му помага. Беше 
едър и необщителен, една идея 
грандоман. Влиза баба. Той ѝ по-
ставя в устата подредените зъби 
за бъдещите протези. „Не може 
ли да са малко по-дребни и бели, 
ба?“ „Тоз месец сме отворили ка-
шон с едри жълти. Ако искаш, 
чакай кашон с дребни бели.“ По-
вече приказки на пазара.

Рядко ставаше от бюрото, на 
което обикновено имаше чаша 
с питие. Сестрата е настанила 
на стола пациент. От зъботе-
хническата лаборатория са из-
пратили коронки. Трябва да се 
нагласят върху зъбите и да се 
вземе мярка за мост. Сестрата 
почиства зъбите и коронките. 
Шефът се надига от стола, взема 

едната коронка и я поставя на 
зъба. Ако е точна, ляга добре 
и влиза около милиметър под 
венеца. Ако не – отпечатък и се 
изработва отново в лаборатори-
ята. Така – до девет пъти. Няма 
допълнително пилене на зъб, 
на неточната коронка. Докторът 
си е свършил безупречно рабо-
тата. Който не е – да повтаря. 
Това можеше да си го разреши 
само уважаван авторитет. Той не 
беше само началник на лабора-
торията, но и учител, и приятел 
на зъботехниците. Сутрин преди 
работа отиваше да ги контроли-
ра, вечер след работа се черпе-
ше с тях.

Кабинетът на Герасимов и 
ортодонтският, в който идвах 
всеки четвъртък от Плачковци 
да специализирам, бяха един 
до друг. С мен беше и тефтерът 
с новоизникналите през седми-
цата въпроси. Всяка седмица се 
примъквах с тефтера в кабинета 
на Герасимов. Чувствах се при-
вилегирован, че ме допуска до 
себе си и с готовност ми отгова-
ря. Как да пъхна големия диск 
на сепаратора между послед-
ните два долни задни зъба на 
Миньо от Горни Плачковци, като 
му е малка устата, бузите яки? 
„Ще сложиш диска на обратен 
наконечник и ще дърпаш силно 
бузата с огледалото.“ Сдъвкан 

занаят.
В един момент оцених и голя-

мата личност Стамат Герасимов. 
Между главния лекар на Полик-
линиката и повечето шефове на 
отделения имаше сериозни дря-
зги. Всеки със своята правота и 
кусури. Водещият опозиционер 
беше Герасимов. Успя да отстра-
ни главния лекар, на когото аз 
бях твърде задължен. Той ме 
проучи, хареса и взе в Габров-
ски окръг на разпределението. 
Изпълни и обещанието си да ми 
осигури специализация по ор-
тодонтия. Започнах я в първия 
месец след постъпването ми на 
работа в Плачковци. На шестия 
месец ме прати на тримесечен 
курс. Явно беше оценил мерака 
ми и убедено го стимулираше. 
За допуснатото „безредие“ в 
развитието на кадрите получи 
партийно наказание. Бях видял 
само добрини и не можех да се 
включа в общия хор на критици-
те му. Притеснявах се за отноше-
нията ми с Герасимов, на които 
държах. Ето защо Скокльото убе-
дено пое риска, отиде при него 
и коректно и откровено си свали 
картите. Голямата личност оцени 
коректността. Не промени отно-
шението си към Скокльото, кой-
то се учеше не само на занаят, 
но и на мъжкарско поведение.

Проф. В. Мутафчиев

Крадене на занаят
Нова книга

На гости при колега в Пешевар.

На границата Wagah между Пакис-
тан и Индия. Мъже великани!
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СпонСор:

w w w . u l t r a d e n t a l . n e t

Защо имаме нужда от  
GBR в имплантологията – 
съвременни подходи

Dr. Hassan Maghaireh

Такса:
Лекция: 250,00 лв. без ДДс

Лекция и уъркшоп:  
450,00 лв. без ДДс

Място на провеждане:
София,

Интер Експо Център, 
зала "Витоша"
БУЛМЕДИКА/

БУЛДЕнТАЛ/ДЕрМА & 
ЕСТЕТИКА 

1 юни 2023 г.

Ултрадентал      София, ул. „н. Хайтов” 34, тел.: 02/953 35 57, GSM: : 0878 108 346

09:00-11:30 

лекция: Защо имаме нужда от GBR 
в имплан то ло гията – съвременни 
подходи

13:30-16:00 

Уъркшоп: присадки в алвеоли за 
подобрява не на протези рането и 
възстановяването с им план ти

Kурсът има за цел да запознае участниците 
с по дроб ния протокол за запазване на 
алвеолата след екс тракция, обхващайки 
множество инди кации. 

СПеЦИалнО 
ПредлОЖенИе:

5 бр. Cerabone (1cc) 

+ 5 бр.  
Jason Membrane  
(15x20 mm) 

+ БЕЗпЛАТно 
поСЕЩЕнИЕ  
в лекция и уъркшоп

П р а К т И Ч е С К И  К У р С :

п р о г р А М А :

A
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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 пълно оборудване за 
стоматологичен кабинет.Дентален стол 
и машина АDONIS-S. Дентална машина 
A-dec с периферия W& H. Компресор 
JUN-AIR.Автоклав MELAtronic 17. Дес-
тилатор MELAdest 65. Инструментари-
ум.За информация 0888465549, д-р 
Петрова,гр.Бургас

Продавам нова неупотребявана, 
неразопакована УЛТРАЗВУКОВА ВАНА. 
Рентгенов апарат Philips тел:0889/305 
537

Продавам апартамент 94м2 със 
статут на дентален кабинет. Самосто-
ятелен вход.СОТ. Трифазен ток. Сто-
матологична машина ЮС 7М в добро 
състояние; маслен компресор;сух 
стерилизатор; апарат за почистване 
на зъбен камък. Амдент-могат да се 
закупят и отделно от помещението. гр. 
Варна; тел. 0888951294

Продавам Пълно оборудване за 
стоматологичен кабинет 0887/393140

Продажба Сух стерилизатор 
0887/393140

Продавам нова турбина с вграден 
генератор за лед светлина и пуш бутон, 
марка Coxo, за борден шлаух, цена 
300лв, гр.София, 0878778012.

Продавам помощен стол за сто-
матолога/сестрата, с широка седалка, 
цвят синьо-лилав, на колелца, с меха-
низъм за регулиране на височината, 
цена 150лв., гр. София, 0878778012.

Продавам партерно помещение 
140 кв.м с паркомясто в гр. София 
тел.0894873787

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

Продавам нова турбина с вграден 
генератор за лед светлина и пуш бу-
тон, марка Coxo,за борден шлаух,цена 
300лв,гр.София,0878778012.

Продавам помощен стол за стома-
толога/сестрата,с широка седалка,цвят 
синьо-лилав ,на колелца,с механизъм 
за регулиране на височината,цена 
150лв., гр.София, 0878778012.

Продавам дългогодишна дентал-
на практика в гр. София ж.к. Бъкстон. 
С всички разрешителни, апаратура, 
инструменти и консумативи без поме-
щението. За контакти: 0888259346 Д-р 
Стратиева.

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

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

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

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

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

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

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

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

Продава се напълно оборудван 
стоматологичен кабинет с рентгенов 
кугел и екран Кабинетът се намира в 
гр. Пловдив, на Събота пазара, на ад-
рес ул."Филип Тотю" № 26  / бивш каби-
нет на д-р М. Мизинов /. Цена: 30 000 
евро; За контакти: +359893760979 - И. 
Мизинова 

ДАВА ПОД НАЕМ

ДАВА ПОД НАЕМ смяна в разра-
ботен кабинет, в гр. Варна център, до 
Катедралата. За контакт: 0896044266 
д-р Симеонова

Отдават се 2 стоматологични каби-
нета-нови и оборудвани + чакалня раз-
положени в дентален център на 2 етаж 
с работеща зъботехническа лаборато-
рия на етажа. Сградата е нова, тухлена 
и е разположена в централната част на 
гр. Варна на ул. Бенковска и ул. Коста 
Тюлев .За контакт 0876/112-412

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

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

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

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

Давам под наем стоматологичен 
кабинет (самостоятелна сграда) със 
санитарен възел, чакалня и самосто-
ятелен вход. Kабинетът е в ЖК „Тра-
кия“ и е работил като денонощен. 
Месечен наем 400 лв. Тел: 0895443171, 
0888217713

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

Отдавам под наем стоматологичен 
кабинет в близост до градската гради-
на в гр. Пловдив, обзаведен с всичко 
необходимо. За връзка 0897504353, 
0896336418.

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 разра-
ботен кабинет в гр. Сърница на млад 
и амбициозен колега за работа мини-
мум 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 процент или под наем. За 
информация: 0898 604 763 - д-р Пей-
чева

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

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

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

Пенсионирана санитарка търси 
почасова работа за почистване на ка-
бинети / офиси в рамките на гр. Плов-
див Телефон за контакт: 0885 055 219 
– г-жа Емилия Даийска

Търся проявителна машина за се-
кторни рентгенови снимки. За контак-
ти: 0883 333 078

Дентална клиника гр. Варна 
ж.к.Вл. Варненчик,търси да назначи 
лекар ОРТОДОНТ. Осигурява пациен-
ти, 1 - 2 пъти месечно. Тел. 0885588807

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

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

на д-р Надежда Вецова и д-р Ташина Хайтова,  като им поже-
лава  здраве, много късмет, лично щастие, истински хора до 
тях , чудесни мигове, много лични и професионални успехи, 
дълъг и щастлив живот.

УС на РК на БЗС-Благоевград

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

д-р Жанета Боянова, д-р Даринка Петрова и д-р Гергана Каше-
ва 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!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС Кърджали честити кръглата годишнина 

на д-р Веселина Тодорова Стойчева, като и пожелава много 
здраве, много късмет, лично щастие, чудесни мигове с лю-
бимите хора около себе си и много лични и професионални 
успехи.

УС на РК на БЗС- Кърджали

Стресът в ежедневието ни води 
до повишен риск от развитие на 
различни заболявания, но също 
така влияе и на хранителните 

ни навици. Често прибягваме до готови 
хранителни продукти и изделия, които 
съдържат високи количества сол. Това, 
от своя страна, може да е свързано как-
то с повишен сърдечносъдов риск, така 
и с повишено задържане на течности и 
нарушен баланс на телесното тегло.

От друга страна, високата консума-
ция на сол може да бъде свързана с 
повишени нива на стрес в ежедневие-
то. Излишъкът от натрий в организма 
води до увеличаване на стресовите 
хормони. Това е показало проучване, 
проведено от Университета в Едимбург. 
Световната здравна организация - СЗО 
препоръчва на ден да се консумират 
по-малко от 5 грама сол, но по-голяма-
та част от населението в световен ма-
щаб консумира между 9 и 12 грама на 

ден, което е двойно количество. 
Прекомерната консумация на 
сол благоприятства развитието на 
хипертония, но също така увелича-
ва риска от инфаркт, инсулт и съдова 
деменция.

Ефектът на солта върху сърдечносъ-
довото здраве е задълбочено проучен, 
но не е било установено влиянието на 
солта върху емоционалното здраве и 
поведението. Учените от Университета 
в Едимбург са проследили влиянието 
на прекомерната консумация на сол 
при лабораторни модели. Установено 
е, че солта не само е увеличавала се-
крецията на стресови хормони, но ос-
вен това значително е влошавала отго-
вора към стресови ситуации в околната 
среда. Високата консумация на сол е 
свързана и с повишена активност на 
някои гени, които отговярат за синте-
зата на протеини в мозъка, които имат 
значение за отговора на организма 

спрямо стреса.
Определени са два типа стрес - поло-

жителен, който е свързан с отделяне на 
хормони, които подобряват мускулната, 
сърдечната и мозъчната дейност - това 
е така нареченият еустрес; докато не-
гативният стрес - дистресът затруднява 
функциите на организма и е свързан с 
повишен риск от развитие на множество 
заболявания. Учените са установили, че 
прекомерната консумация на сол уве-
личава нивата на стресовите хормони 
без ясна причина за това. Солта проме-
ня начина, по който мозъкът се справя 
със стресовите ситуации и по този начин 
влияе и на поведението.

Високата 
консумация на сол 
говори за повишени 
нива на стрес

Антидепресанти увеличават 
антибиотичната резистентност 

Проучване, проведено от университета на Куинсланд, 
Австралия, предполага, че редица често предписва-
ни антидепресанти могат да повишат устойчивостта 
на бактериите към антибиотични лекарства.

Публикувано в изданието на Националната академия на 
науките на САЩ на 23 януари, проучването изследва излага-
нето на бактерията Escherichia coli (E. coli) на петте най-често 
предписвани антидепресанти в клинично значими концен-
трации – това са сертралин (Zoloft), есциталопрам (Ципра-
лекс, Lexapro), бупропион (Welbutrin, Zyban), дулоксетин (Ду-
лодет, Cymbalta) и агомелатин (Valdoxan).

Цзянхуа Го, ръководител на изследователския екип и про-
фесор от университета на Куинсланд, каза, че чрез измерва-
не на развитието на резистентност към множество антибио-
тици и оценка на бактериалната устойчивост след излагане, 
екипът му установил, че бактериите E. coli развиват повише-
на резистентност към множество класове антибиотици.

„Всички тествани лекарства са в състояние да предизви-
кат появата на антибиотична резистентност. Сертралинът и 
дулоксетинът обаче имат най-силно въздействие върху бак-
териалната резистентност към антибиотици сред лекарства-

та, които тествахме“, каза Го.
Експертът отбеляза, че потенциалната причина за това 

обстоятелство може да бъде оксидативният стрес в бакте-
риите, предизвикан от антидепресантите, тъй като силната 
окислителна способност на тези лекарства може да накара 
бактериите да активират своите защитни и антиокислителни 
реакции, каза той.

Го също призова за повече изследвания, за да се оцени 
дали антидепресантите могат да повлияят на чревния мик-
робиом на хората, които ги приемат и да причинят инфекция.

РЕГИСТЪР НА БЗС 
Във връзка с по-добрата работа с регистъра на БЗС и подо-

бряване на комуникацията 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 удосто-
верения за актуално членство, ще изискват актуален имейл 
адрес от всички колеги, като своевременно ще нанесат коре-
кция, където е необходимо.
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