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ПОЛША – 
НЕОЧАКВАНО 
ПЪТУВАНЕ
НА ЕКС

ИЗВЪН КАБИНЕТА

 

ИЗВЪНРЕДЕН
КОНГРЕС НА БЗС

Извънредният конгрес на БЗС ще се състои на 25 и 26 януари 
2019 г. в гр. София, парк-хотел „Москва“.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 
„МАДАРСКИ КОННИК“

С решение на УС на РК на БЗС-Шумен, следващият НФДМ 
„Мадарски конник“ ще се проведе от 8 до 10 февруари 2019 г.

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА ВАРНА ДЕНТ

На 23 и 24 март 2019 г. в гр. Варна, хотел „Черно море“ ще се 
проведе Регионалният форум по дентална медицина „Варна дент“.

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

„ПАНОРАМА“ 2019 Г.
На 29, 30, 31 март 2019 година в гр. Плевен ще се проведе поре-

ден Регионален форум по дентална медицина „Панорама“.

ВТОРИ НАУЧЕН КОНГРЕС „НАУКА 
И ПРАКТИКА – РЪКА ЗА РЪКА“

На 12 и 13.04.2019 г. на територията на Факултета по дентал-
на медицина в гр. Пловдив ще се проведе Втори Научен конгрес 
на ФДМ – Пловдив, съвместно с РК на БЗС – Пловдив „Наука и 
практика – ръка за ръка”.

КОНГРЕС НА BASS - 2019
24-ият конгрес на BaSS - 2019 ще се проведе от 9 до 11 май 2019 

г. в Тирана, Албания.

НФДМ ВЪВ ВЕЛИНГРАД - 2019
Следващото издание на форума през 2019 г. ще бъде на 3 - 5 май 

2019 г. Запазете си датата.

XIX НАУЧЕН 
КОНГРЕС НА БЗС - 2019 Г.

Управителният съвет на БЗС взе решение следващият Научен 
конгрес на БЗС да се състои на 6, 7 и 8 юни в гр. Поморие, гранд 
хотел „Поморие“.

Конгресът ще бъде съпроводен от дентално-медицинска из-
ложба  и богата съпътстваща програма.

Срок за подаване на резюмета за орални презентации и посте-
ри - 24 февруари 2019 г.

ТРАДИЦИОНЕН СЕМИНАР НА РК 
НА БЗС – ПЛОВДИВ

На 28.09.2019 г. в гр. Хисаря ще се проведе 12-ият традиционен 
семинар на РК на БЗС – Пловдив. Запазете си датата.

СТР. 8

НАНОЧАСТИЦИ 
В 
ДЕНТАЛНАТА 
ПРАКТИКА

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

СТР. 5

НОВО НАЧАЛО 
ЗА НАУЧНИТЕ 
КОНГРЕСИ  
НА БЗС

ФОРУМ

СТР. 14

През 2019 г. ще се 
навършат 10 годи-
ни от началото на 

Национална програма за 
профилактика на орални-
те заболявания при децата. 
Министерството на здра-
веопазването и БЗС се гор-
деят основателно с нея и с 
постигнатите резултати. На 
6 декември, Никулден, в хо-
тел „Сенс“ в столицата бе 
проведен годишният форум 
за 2018 г. по програмата. 
Традиционно на проявата се 
събират представители на 
различни институции, свър-
зани със здравеопазването 
и образованието на децата, 
изтъкнати преподаватели 
от факултетите по дентална 
медицина в София и Плов-
див, ръководители на БЗС, 
членове на Националния 
координационен съвет и ре-
гионални координатори на 
програмата, както и предста-
вители на водещите медии.

Програмата е на Минис-
терството на здравеопазва-
нето, подкрепяно от Минис-
терството на образованието 
и науката, а всяка година 
Българският зъболекарски 
съюз представя и информи-
ра обществото и институци-

ите за развитието, резулта-
тите и достиженията й.

Д-р Николай Шарков, 
председател на Национал-
ния координационен съвет 
на програмата, откри фору-
ма, като представи много-
бройните участници в него. 
Тази година сред гостите 
бяха: д-р Даниела Даритко-
ва, председател на Комисия-
та по здравеопазване на НС, 
зам.-министър в Министер-
ството на здравеопазването, 
Светлана Йорданова, реги-
оналният директор в МОН, 
Марияна Георгиева, Цв. Ко-
лева от Столична община. 

Д-р Шарков представи с 
няколко думи и проф. Ма-
рия Куклева, проф. Милена 
Пенева, проф. Мая Рашкова, 
доц. Кондева, д-р Светослав 
Гачев, д-р Тодор Кукуванов, 
д-р Ирена Божидарова, д-р 
Виктория Жекова, както и 
главния секретар на БЗС, 
д-р Борислав Миланов. Той 
поздрави и участващите в 
срещата регионални коор-
динатори по програмата. 
Специални поздравителни 
адреси имаше и от страна на 
зам.-министър Таня Бойчева 
и от Ваня Кастрева.

С кратки лекции, или по-

скоро беседи, бяха предста-
вени различните аспекти на 
профилактиката на оралните 
заболявания при децата.

ПРОФ. МАРИЯ 
КУКЛЕВА, ДМ, ДМН, 

ЗАМ.-РЕКТОР 

по учебна дейност, ръ-
ководител катедра „Дет-
ска дентална медицина”, 
Медицински университет 
– Пловдив и национален 
координатор на НППОЗД, 
синтезирано представи съ-
временните аспекти на хи-
гиената в профилактиката 
на оралните заболявания. 
Тя обърна специално вни-
мание на профилактиката в 
ранната детска възраст. Спо-
ред проф. Мария Куклева 
грижите за зъбното здраве 
трябва да започнат още от 
първия ден на раждането. Тя 
развенча мита, че на ново-
родените трябва да се дава 
само кърма. „Някои медици 
не препоръчват кърмачетата 
да пият вода, но ние, лека-
рите по дентална медицина, 
препоръчваме след всяко 
хранене на децата да се да-
ват по няколко глътки вода. 
Пиенето на вода е универ-

салното почистващо сред-
ство“. 

В края на първата годи-
на на детето е добре да се 
даде и първата четка за зъби, 
подходяща за възрастта. В 
края на втората година де-
тето трябва да е запознато 
с елементарните умения за 
почистване на устата. В ран-
ното детство се формират 
навици, валидни за цял жи-
вот по отношение на орална-
та хигиена.

Има специална директива 
на ЕК, задължаваща лека-
рите по дентална медицина 
да консултират пациентите 
по отношение на профилак-
тиката на оралните заболя-
вания. В Европа има доста-
тъчно опит при миенето на 
зъби под контрол на препо-
давателите още в детските 
градини.

Трябва де се отбележи, че 
лица, които не могат да жа-
бурят, не трябва да използ-
ват флуорсъдържащи проду-
кти за хигиена. В юношеска 
възраст е необходимо да се 
извърши ремотивация на 
подрастващите по отноше-
ние на оралната хигиена.

На стр.2

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  
ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА 

ОРАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ 
ДЕЦАТА ОТ 0 ДО 18 ГОДИНИ В 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Очакваният резултат от Националната програма е всяко  

второ дете на 6 г. да няма кариес

Проф. Милена Пенева, зам.-мистър Св. Йорданова, д-р Н. Шарков, д-р Д. Дариткова, проф. Мария Куклева,  
проф. А. Белчева, д-р Б. Миланов, д-р И. Божидарова и участници в срещата
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  
ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОРАЛНИТЕ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦАТА ОТ 0 ДО 
18 ГОДИНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Очакваният резултат от Националната програма е всяко второ дете на 6 г. да няма кариес
От стр.1

ПРОФ. АНИ БЕЛЧЕВА ДМ, 
ЗАМ.-ДЕКАН 

НА ФДМ – ПЛОВДИВ

 от катедра „Детска дентална ме-
дицина“ представи „Сравнително 
епидемиологично проучване на 
зъбния кариес в областите Плов-
див и Смолян“. Съществува голяма 
разлика по отношение на зъбния 
кариес в двете области, подчерта 
проф. Белчева. В Смолян-област 
и Смолян-град заболеваемостта от 

кариес при децата, според епиде-
миологичното проучване, е по-ви-
сока. Лекарите по дентална меди-
цина в Смолян са свършили много 
работа в тази връзка, въпреки че 
имаха проблеми при отчитането 
със Здравната каса. Представени-
те данни са част от дисертационен 
труд на базата на статистическа 
обработка.

Бяха представени данни и пре-
поръки на СЗО, според които при 
12-годишните DMFT не трябва да е 
повече от 3. В Смолян-град DMFT 
е 3,77 и по-висок от препоръчания 
от СЗО. В Пловдив-град нивата са 
1,57, а при Пловдив-област – 2,91. 

„Това, което наблюдаваме, е, че 
през 2016 година без кариес са 
били 16.7% от шестгодишните, а 
към момента техният брой е дос-
тигнал 34%. Така се доближаваме 
до препоръките на СЗО, според 
които 50 на сто от децата на 6 г. 
трябва да са без кариес“. 

В Пловдив при децата до 6 г. на 
16% са поставени силанти. Тук 
трябва да се отбележи, че освен 
поставянето на силанти са пре-
доставени информация, съвети, 
препоръчан е хранителен режим. 
Рисковите фактори при 6-годиш-
ните са оралната хигиена, а при 
12-годишните са важни хигиената 
и местоживеенето. При 18-годиш-
ните основен рисков фактор за раз-
витието на кариес е хигиената.

ПРОФ. МИЛЕНА ПЕНЕВА 
ДМ, ДМН – НАЦИОНАЛЕН 
КОНСУЛТАНТ ПО ДЕТСКА 

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, 

ръководител катедра „Детска 
дентална медицина“, ФДМ към 
МУ – София, разгледа темата: 
„Храната – страж и риск за орал-
ното здраве“. Храната е важен 
елемент от оралното здраве и про-
филактика, особено във възрастта 

до 11 години. Добре е да се спазва 
съотношението на белтъци, мазни-
ни и въглехидрати 1:1:3, като не-
заменимите аминокиселини (АК) 
се набавят само от животинските 
белтъци. 

Зъбният кариес е поведенческо 
заболяване, подчерта проф. Ми-
лена Пенева. Тя разказа колко е 
важно родителите да напомнят на 
децата си, че храните с въглехидра-
ти вредят на зъбите. И препоръча 
лесен метод за справяне със слад-
ките изкушения. Той се състои в 
това, че ако се намали специално 

броят на междинните хранения, 
проблемът може да бъде контроли-
ран по-успешно.

Сред най-трудните за повлиява-
не фактори е социалният, но вся-
ко едно общество променя този 
фактор. Промоцията но оралното 
здраве е нов раздел и част от На-
ционалната програма е именно да 
се въздейства на рисковите среди 
чрез промяна на поведението. 

ПРОФ. МАЯ РАШКОВА, 
ЗАМ.-ДЕКАН НА ФДМ, 

ДМ, ДМН, ФДМ КЪМ МУ – 
СОФИЯ

разгледа темата за парадонтал-
ното здраве – как и кога се зараж-
да агресивната за пародонта среда 
в детска възраст? Според нея при 
профилактичните прегледи, когато 
лдм обърнат внимание и на венци-
те, този риск може да бъде сведен 
до минимум. Защото този вид бо-
лестни процеси често протичат 
без ясно изразена симптоматика. 
Като извод проф. Рашкова посочи, 
че възрастта 9 –12 – 13 г. е особе-

но решаваща за пародонталните 
заболявания. Професионалистите 
знаят, че има система за бърз скри-
нинг, която може да съпътства все-
ки преглед на дете за наличие на 
пародонтални проблеми.

Д-Р ВИКТОРИЯ ЖЕКОВА, 
РЪКОВОДИТЕЛ НА 
КАМПАНИЯТА ПО 
ПОСТАВЯНЕТО НА 

СИЛАНТИ 

на първите постоянни дъвкател-
ни зъби при деца във възрастовата 
група 5 – 8 години, представи дан-
ни за 2018 г. в рамките на програ-
мата. Тя разгледа силанизацията 
като конкретна дейност. Първата 
цел е да се ограничи зъбният ка-
риес при 5 – 8- годишните чрез 
силанизация на първите молари. 
Втората е да се повиши информи-
раността на самите деца. За първи 
път тази година обучение е прове-
дено във Варна. Тази година във 
Варна се наблюдават подобрени 
показатели по програмата. Някои 
от по-малките населени места са 
с подобрени показатели, като Смо-
лян се е придвижил с три места 
напред, напредък се наблюдава във 
Видин, Шумен и Ямбол.

Наблюдава се 70 – 75% редукция 
на зъбния кариес в сравнение с не-
силанизираните зъби. Очакваният 
резултат от Националната про-
грама е всяко второ дете на 6 г. да 
няма кариес. До 70% от 12-годиш-
ните деца, обхванати от програма-
та, да са със здрави постоянни зъби 
и 70% от деца на 18 г. да нямат из-
вадени постоянни зъби. 

Анкетираните 1000 родители са 

посочили, че по време на посе-
щението при лекаря по дентална 
медицина за силанизация са нау-
чили и за други зъбни проблеми на 
децата си, а 72% от родителите са 
заявили, че след това посещение са 
променили навиците на децата си 
по отношение на оралната хигиена 
и опазването на зъбите. 

Високото ниво на удовлетворе-
ност доказва колко смислена ра-
бота е свършена за тези години и 
колко полезна е програмата за си-
ланизацията, посочи д-р Шарков, 
който беше модератор по време на 
форума. 

По думите на д-р Шарков ев-
ропейската дентална общност се 
възхищава на страната ни за На-
ционалната програма за дентално 
здраве, която се оказва и една от 
най-успешните програми на Ми-
нистерство на здравеопазването.

Д-Р СВЕТОСЛАВ ГАЧЕВ 
ПРЕДСТАВИ ПИЛОТНО 

ИЗСЛЕДВАНЕ 

на ефективността от силанизи-
рането на първите постоянни мо-
лари като част от Националната 
програма, която е и програма на 
Министерството на здравеопазва-
нето.

Д-р Гачев подчерта, че МЗ има 
нова моделна политика и програ-
мата за орална профилактика е 
една от 12-те профилактични про-
грами на министерството, но про-
грама с отлични резултати. Чрез 
тази програма на практика се из-
вършва едно изпреварващо моде-
лиране.

Сред основните характеристики 
на програмата са: достоверност, 
проверяемост (1:33), ремотивация, 
калибрираност на екипите, кои-
то всяка година се обучават, пре-
доставяне на извадки. Основният 
извод, който се налага, е, че при 
силанизиране редукцията на кари-
еса е70 – 75% и здравите зъби на 
децата показват изключителната 
ефективност на силанизацията.

Годишно под 1% от бюджета на 
НЗОК се използва за дентална по-
мощ. С програмата се постига 90% 
ефективно здраве, като са поставе-
ни над 400 000 силанта и това води 
до спестяване на бъдещи средства, 
свързани с индивидуалното здра-
ве на всеки. Крайният резултат е 
свързан с по-високо качество на 
живот и реализация на всеки бъл-
гарски гражданин. 

Профилактиката на оралните 
заболявания и повишаването на 
здравната култура имат огромно 
стратегическо значение и резулта-
тите от нея ще бъдат видими в обо-
зримо бъдеще.

Вторият период на Национална-
та програма ще продължи до 2020 
г. 

Д-Р БОРИСЛАВ МИЛАНОВ, 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА БЗС,

разказа за проведените кръгли 
маси по програмата при пълни 

зали в различни области на стра-
ната, като подчерта, че е нараснала 
културата на информираност, про-
грамата е очаквана и няма недо-
волни от прилагането й родители. 
Проведени са 80 кръгли маси във 
всички областни градове на стра-
ната по темата за зъбното здраве 
от началото на програмата. Той 
изрично подчерта и подкрепата на 
целия Управителен съвет на БЗС за 
успешното реализиране на Нацио-
налната програма за профилактика 
на оралните заболявания.

В края на годишния форум д-р 
Н. Шарков отговори на много-
бройните въпроси на журналисти-
те от водещите медии.                                           

ДМ

Залата с участниците

Проф. Ани Белчева, ФДМ – Пловдив

Д-р Светослав Гачев

Малката госпожица, мотивира-
на за орална хигиена, е дъщеря 
на д-р Е. Калфова. Снимката е 
предоставена от РК на БЗС-Ха-
сково.
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БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
РАЙОННА КОЛЕГИЯ ВАРНА

ПРОГРАМА НА РФДМ ВАРНА ДЕНТ 2019
23-24.МАРТ 2019

ХОТЕЛ „ЧЕРНО МОРЕ” - ЗАЛА”ЧЕРНО МОРЕ”

23 МАРТ 2019

09.00-10.00 – РЕГИСТРАЦИЯ
10.00-10.30 – ОТКРИВАНЕ
10.30-12.00 – ЛЕКЦИЯ: 
 ЛЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЦВЕТАН ТОНЧЕВ Д.М.
 ТЕМА:”ЗАБОЛЯВАНИЯ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ И ШИЯТА – РОЛЯТА 
 НА ЛЕКАРЯ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РАННО ЛЕЧЕНИЕ”
12.00-13.30 – ЛЕКЦИЯ:
 ЛЕКТОР: Д-Р РОСЕН ВЕНЕЛИНОВ
 ТЕМА:” РЕЛЕЧЕНИЕТО В ЕЖЕДНЕВНАТА ПРАКТИКА- ЛЕСНО, БЪРЗО УСПЕШНО”  
13.30-14.30 – ОБЕДНА ПОЧИВКА
14.30-15.00 – ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
15.00-16.30 – ЛЕКЦИЯ:
 ЛЕКТОРИ: ДОЦ.Д-Р ДИМИТЪР ФИЛЧЕВ, ДОЦ.Д-Р КАМЕН КОЦИЛКОВ Д.М., 
 Д-Р СТАНИСЛАВА  ШУЛЕВА
 ТЕМА:”СЪВРЕМЕННАТА ПАРОДОНТОЛОГИЯ –
 КОНЦЕПЦИИ, ВЪЗМОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВИ”
16.30-17.00 – ДИСКУСИЯ ПО ЛЕКЦИЯТА

23 МАРТ 2019

19.00 – ОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ Х-Л „ЧЕРНО МОРЕ”, Р-Т”ПАНОРАМА” 

24 МАРТ 2019

09.30-10.00 – РЕГИСТРАЦИЯ
10.00-10.30 – ПРЕЗЕНТАЦИЯ
10.30-12.00 – ЛЕКЦИЯ: 
 ЛЕКТОР: Д-Р  БОРИСЛАВ  ЦАНЕВСКИ
 ТЕМА:”ДОСТЪПНАТА  ЕНДОДОНТИЯ – 
 ФАКТОРИ ОТ  ОТ  ЗНАЧЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ  НА УСПЕХА”
12.00-12.30 – ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
12.30-13.30 – ОБЕДНА ПОЧИВКА 
13.30-15.00 – ЛЕКЦИЯ: 
 ЛЕКТОР: ДОЦ.Д-Р ДАНИЕЛА ИЛИЕВА-КОЛЕВА
 ТЕМА:”РАЗЛИКАТА, КОЯТО ПРАВИ РАЗЛИКАТА”
15.00-15.30 – ПРЕЗЕНТАЦИЯ
15.00-17.00 – ЛЕКЦИЯ:
 ЛЕКТОР: ПРОФ.Д-Р МЕТОДИ АБАДЖИЕВ Д.М.
 ТЕМА:”СНЕМАЕМИ  И  НЕСНЕМАЕМИ  ИМЕДИАТНИ  
 КОНСТРУКЦИИ ВЪРХУ  ИМПЛАНТИ”
17.00-17.30 – ЗАКРИВАНЕ НА РФДМ  ВАРНА ДЕНТ 2019

КОНТАКТИ: 052 / 601 055

ПРИДРУЖАВАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ 

22.03.2019 /ПЕТЪК/
ХОТЕЛ „ЧЕРНО МОРЕ“ - ЗАЛА“ОДЕСОС“ - ЧАС: 13.00 - 17.00
ПРАКТИЧЕСКИ КУРС: АДАПТИВНАТА ТЕХНОЛОГИЯ, ИМИТИРАЩА СЪВЪРШЕНСТВОТО НА 

ПРИРОДАТА В ПОМОЩ НА ДИРЕКТНИТЕ И ИНДИРЕКТНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ПРИ ДЪВКАТЕЛ-
НИ ЗЪБИ

ВОДЕЩ: ПРОФ.Д-Р РАДОСВЕТА ВАСИЛЕВА
ТЕЛЕФОН ЗА ЗАПИСВАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ: 0888925569

22.03.2019/ПЕТЪК/
ХОТЕЛ „ЧЕРНО МОРЕ“ - ЗАЛА“ВАРНА“ - ЧАС: 13.00 - 17.00
ПРАКТИЧЕСКИ КУРС - ФИРМА ПАТРИЦИЯ: ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ. ИЗБОР НА ПОДХОДЯЩ 

ИНСТРУМЕНТАРИУМ. ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ИЗОЛАЦИЯ НА ТРУДНИ СЛУЧАИ.
ВОДЕЩ: Д-Р МАРИЕТА ДОЧЕВА
ТЕЛЕФОН ЗА ЗАПИСВАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ: ЗАБЕЛ БЕДИКЯН 0887408331

Организаторите на РФДМ Варна Дент 2019 си запазват правото за промени в обявената програма

ПРОГРАМА НА НФДМ 
„МАДАРСКИ КОННИК“ 

08.02-10.02.2019 - www.shumendentalforum.org 

НФДМ Шумен е акредитиран с 13 кредитни точки

08.02.2019г. ПЕТЪК

8.00 - 14.00 ч. Регистрация

Съпътстваща програма

9.00 - 12.00 ч. Затваряне на разстояния между фронталните зъби чрез 
директни и индиректни техники. Минимално – инвазивни концепции - д-р 
Райчев, Дентатехника

Уъркшоп: Свободен достъп на ЛДМ, платили такса участие
13.00 - 13.15 ч. Презентация Берлин Хеми ООД
13.15 - 14.30 ч. Отпечатъчни материали. Техники на отпечатване - д-р 

Мариета Дочева, Дентатехника
14.30 - 15.30 ч. Ортодонтия за общопрактикуващия лекар по Дентална 

медицина - д-р Мазор, МУ Израел 
15.30 - 16.30 ч. Съвременни методи за терапия на инфекциите в устна-

та кухина Раст 300 - д-р Банчев 
16.30 - 17.30 ч. Биокерамики в ендодонтията-практическа работа на 

екстрахирани зъби - проф. д-р Нешка Манчорова, дм
17.30 - 18.30 ч. Критични точки при дезинфекция и почистване в дент. 

практика. Минимализиране на риска от заразяване на лекар и пациент - 
Иванов, Илиева, Костов

09.02.2019г. СЪБОТА

Лекционна програма

8.00-9.00 ч. - Регистрация
9.00-9.30 ч. - Официално откриване –Гранд хотел Шумен
9.30-9.45 ч. - Търговска презентация - Атлантис
9.45-11.15ч - Приложение на DENT@LIGN дигитални алайнери в ден-

талната практика – ключ към естетично, ускорено и предсказуемо лечение 
- Доц. Мирослава Динкова

11.15-11.30 ч. - Търговска презентация-Линея Трейдинг
11.30-13.00 ч. - Биокерамики в ендодонтията-проф.Нешка Манчорова
13.00-13.15 ч. - Търговска презентация - Лакалут
13.15-14.15 ч. - Обедна почивка.
14.15-14.30 ч. - Търговска презентация – Нобел Фарма
14.30-16.00 ч. - Взeмане на решение за екстракция или лечение на силно 

компроментирани зъби-Д-р Полина Велчева, МУ Варна
16.00-16.15 ч. - Търговска презентация- Гестор Козметик
16.15-17.45 ч. - Проблеми и решения при индиректните възстановява-

ния – да циментираме или да свържем – Д-р Радослав Аспарухов, GS
20.00-02.00 ч.- Гала вечеря /дрескод-официален/ куверт – 40 лв.
Такса участие - 30 лв.; за членове на РК- Шумен - 20 лв.; студенти – 10 лв.
Регистрации на сайта: www.shumendentalforum.org  
Контакти: К. Николова (секретар) - 0897 343 331; д-р Баева - 0887 

790 277; д-р Велинова - 0888 565 691; д-р Енчев - 0899 837 897

Във връзка с разисквани-
ята по точка от Дневния 
ред на УС на БЗС, про-

веден на 14.12.2018 г., след за-
дълбочена дискусия бяха поети 
ангажименти от председателя 
на БЗС да се потърсят контакти 
с представители на МЗ и да бъ-
дат обсъдени абсолютно всички 
възможности относно прилагане 
на Наредба № 1 от 09.02.2015 г. 
за изискванията към дейностите 
по събиране и третиране на от-
падъците на територията на ле-
чебните и здравните заведения, 

отнасяща се до амалгам сепара-
торите и тяхното приложение. 
На 20.12.2018 г. бе проведена сре-
ща, на която бяха уточнени усло-
вията и действия от страна на 
лекарите по дентална медицина 
по приложението на Наредбата, а 
именно:

1. Всички, които работят с 
амалгама, свалят амалгамени 
обтурации и екстрахират зъби 
с амалгама, са длъжни да из-
пълнят разпорежданията на 
Наредба № 1.

2. Колегите, в чиито практи-
ки не се работи с амалгама, не 
се свалят амалгамени обтура-
ции и не се екстрахират зъби 
с амалгамени обтурации, по-
пълват нарочна Декларация 
с всички атрибути заложени в 
нея.

3. Попълнената Декларация 
се връчва на служителите от 
РЗИ, извършващи контрол по 
спазване на всички норматив-
ни актове, при проверка в съот-
ветната практика.

4. При промяна на тези об-

стоятелства лекаря по ден-
тална медицина е длъжен да 
информира органите на РЗИ в 
14-дневен срок.

5. Лечебните заведения, които 
работят с дентална амалгама, с 
наличието на повече от 1 дента-
лен юнит могат да определят с 
вътрешна заповед мястото, обо-
рудвано с амалгам сепаратор, в 
което ще се извършват манипу-
лациите свързани с амалгамата 
като материал.

Създадена е образец на Де-

кларация, съгласувана с Минис-
терство на здравеопазването, за 
тези, които не използват амал-
гамата, не свалят амалгаме-
на обтурация и не екстрахират 
зъби с наличието на амалгама. 
Моля, председателите на РК на 
БЗС да информират светкавично 
своите членове за постигнатото 
по този казус.

С уважение:
Д-р Николай Шарков, 

Председател на УС на БЗС 
Д-р Борислав Миланов, Гла-

вен секретар на УС на БЗС

УСЛОВИЯ И ДЕЙСТВИЯ ОТ СТРАНА НА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА НАРЕДБА№ 1 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА 
КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНИТЕ И ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, ОТНАСЯЩА 

СЕ ДО АМАЛГАМ СЕПАРАТОРИТЕ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ
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XIX 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 Поморие.

проф. д-р 
Владимир 
Емануилов Панов, 
дмнПроф. д-р Ю. 

Каменова, доктор, 
DDG, HDG,SAABI 
при катедрата по 
протетична дентална 
медицина, Факултет 
по дентална медици-
на, МУ - гр. София 

ОБЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 
И ОРАЛНО ЗДРАВЕ

НОВИ АСПЕКТИ НА ЛАЗЕРНОТО 
АСИСТИРАНЕ В ПРОТЕТИЧНАТА 

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Денталната медицина не е изолирана дисциплина, а част от 
общата медицина. Патологичните процеси в устата са с 
подобна характеристика като в другите системи и органи 

и съществува взаимна зависимост и двустранно влияние. 
Общото заболяване често дава отражение върху състоянието 

на твърдите и меките тъкани в устата, но и промененото орално 
състояние влияе на общото състояние. Множество процеси (фи-
зиологични и патологични) в другите части на тялото изменят 
обичайните характеристики на оралната кухина, повлиявайки 
съзъбието, гингивата, езика, мукозата, слюнката, оралната екоси-
стема и др. В денталната и общата медицина могат да се използ-
ват едни и същи сурогатни маркери. 

Устната кухина и физиологичното й съдържимо са лесно дос-
тъпни за изследване, поради неинвазивно колекциониране на 
слюнката, зъбната плака, орална флора, епителни клетки. Из-
следването не е свързано с неприятни и рискови манипулации, 
каквито са взимането на кръв, гастроскопия, биопсия. 

Изучаването на оралната патологията, характеризирането на 
съставките на устната кухина ще допринесе за по-добро разби-
ране и опознаване на протичащите процеси, ще подобри както 
денталната, така и общата диагностика и терапия. Това е и сте-
межът на съврменнената орална медицика – подобряване общото 
здраве на индивида.

Взаимоотношенията между лазерното лъчение и човешкия ор-
ганизъм са каскадни в резултат на процеси на осцилация, които 
се провокират по метода на Турболентната Лазерна Медицина 
(ТЛМ). Въпросът за ефективността на ТЛМ в случаите на хро-
нични функционални нарушения на дъвкателния апарат е все 
още дискутабилен. 

Основна задача на презентацията е да се направи ревю на кли-
нични случаи, решени с различни видове оклузална терапия, 
съчетана с ТЛМ. Поради тези практически потребности, ние 
съсредоточихме  нашите научни изследвания върху изучаване 
на биоенергетичния ефект на ТЛМ с новия диагностичен апарат 
Акуграф (Acugraph), САЩ. Акуграф в момента се използва от 
клиницистите в световен мащаб с две цели - осъществяване на 
съвременен визуализиран диагностичен процес и за оценка на те-
рапевтичната ефективност на приложения лечебен метод..

Обект на клиничното изследване бяха 600 души с хронична 
травма от оклузия. Съгласно новата парадигма на ТЛМ, основана 
на доказателствен материал пациентите бяха селектирани съо-
бразно определена категория компенсаторен модел. При услови-
ята на нашето клинико- практично изследване, категорията пред-
ставляваше популация от пациенти, обединени като специфичен 
модел и обединяваше пациенти. 

Резултатите ще бъдат представени в следния ред: ТЛМ за ле-
чение на травма от оклузия, системни заболявания на ЦНС и 
невралгии, малоклузии, МФДФБС, оклузални дисхармонии, ос-
теолиза и прогресивна костна загуба, подвижност на зъбите и 
тяхното шиниране. ТЛМ за целите на пълна рехабилитация на 
дъвкателния апарат.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ 
НА ПОСТЕРИ И ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Резюметата трябва да отговарят на следните из-
исквания:

1. Резюметата се представят на български и англий-
ски език 

2. Текст –  неформатиран, с един интервал между-
редово разстояние, шрифт Times New Roman, размер 
12, Word.

3. Обем на резюмето до 250 думи.
4. Резюмето да съдържа:

Заглавие – с главни букви без сричкопренасяне
Автори – инициали, фамилно име, без научни сте-

пени и звания, името на представящия автор да бъде 
подчертано

Институция , университет, клиника, град; ако 
участват автори от различни институции, принадлеж-
ността им се отбелязва със *.

Текстът на резюмето да съдържа: Въведение, 
Цел, Материали и методи, Резултати,  Заключение/
Изводи и Ключови думи (не повече от 5)

В резюмето да не се включват снимки, таблици и 
диаграми

5. Представяне на резюметата: на  е-mail адрес: 
office@bzs.bg 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
ПОСТЕРИ/ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ:

1.Резюме на български език
2.Въведение
3.Цел
4.Материал и методи
5.Резултати и обсъждане
6.Заключение/Изводи

Размери на постерите: 70 X 90 см.
Време за представяне на постерите - до 3 мин.
Време за представяне на презентации - до 10 мин.

СРОКОВЕ
Срок за подаване на резюметата: 24.02.2019 г. 

Забележки: 
Препоръчително е заглавията да бъдат до 7 думи 

без предлозите.
Допуска се представяне на клинични случаи. Пред-

ставянето им се подчинява на посочените по-горе 
изисквания. Научният комитет си запазва правото да 
промени формата на представяне. 

Научният комитет си запазва правото да изисква от 
авторите корекции на подадените резюмета в 7-дне-
вен срок. Научният комитет ограничава правото до 3 
участия в научната програма.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В XIX 
НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС

06-08 юни 2019 г., гр. Поморие

XIX Научен конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС) ще се 
проведе на 06–08 юни 2019 г. в гр. Поморие, съпроводен от тради-
ционната голяма Дентална медицинска изложба.

Конгресът е включен в продължаващото обучение (CE) на Светов-
ната дентална федерация (FDI).

В научната програма на Конгреса лекции ще изнесат изявени лекто-
ри от България и чужбина. 

За пореден път ще има и секция Орални презентации и секция По-
стери.

УЧАСТИЕ В XIX НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС - 
06-08 ЮНИ 2019 г., ГР. ПОМОРИЕ

Срок за регистрация за участие в XIX Научен конгрес на БЗС:
до 31-ви май 2019 г.

• Конгресна такса за редовни членове на БЗС - 110 лв. Таксата 
включва участие в гала коктейл на 06.06.2019 г. (пропускателен режим 
с бадж). Таксата не включва куверт за галавечеря.

• Конгресна такса след 31.05.2019 г.  - 140 лв.
• Конгресна такса за студенти и докторанти – 50% от таксата право-

участие. Таксата не включва куверт за галавечеря!
• Стойност на куверт за галавечеря – 60 лв. Краен срок за приемане 

на заявки - 22.05.2019 г.
Събира се от районните колегии (РК) заедно с таксата правоучас-

тие, като изрично в поименните списъци се отбелязват платилите ку-
верта за галавечеря!

Такса правоучастие и куверт за галавечеря се събират от РК на БЗС 
и се правят поименни списъци на участниците.

NB! НЯМА ДА ИМА КОНГРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ
И ПРОДАЖБА НА КУВЕРТИ НА МЯСТО!

Организационният комитет си запазва правото за промени в кон-
гресната програма и изложбата в последния момент!

ПРОФ. Д-Р ЮЛИЯ ЕМИЛОВА КАМЕНОВА, ДОКТОР; Катедра „Протетична 
дентална медицина“, Факултет по дентална медицина, Медицински университет – София

Висше образование - Стоматологичен факултет, София - 1983 г. От 2004 г. -  доцент в 
Катедрата по протетична дентална медицина, ФДМ – София Председател е на Българ-
ската Академия  по лазерна дентална медицина – БАЛДМ; Активен член и гост лектор 
в SOLA, Виена, Австрия; Активен член, преподавател, гост – лектор член на борда на 
Европейската дивизия на WFLD, Брюксел; Гост - лектор в европейския университет за ма-
гистърска степен по лазерна терапия; (EMDOLA: Лиеж, Ница, Аахен) - НИЛО ниво; 2004 
г. – Активен член и гост лектор в ALD - награда, ALD – победител; 2004 г. – Стандартно 
ниво на владеене – Лазери в стоматологията; 2004 г. – Медицински университет спечелен 
грант - Сребърна Панацея; 2007 г. – Напреднало ниво на владеене на лазерите.     От 2013 
г. - професор в Катедрата по протетична дентална медицина, ФДМ – София.    Почетен 
директор на IBC, Кеймбридж, Великобритания. Научен дипломат за България – ABI, USA. 
Над 100 публикации и участия в научни форуми, 1 ръководство. Участие в ред. колегии: сп. 
„Дентална медицина”. Членство в професионални организации: БЗС и БНСД

ПРОФ. Д-Р ВЛАДИМИР ПАНОВ, ДМН е роден през 1976 година в София. През 
2001г. завършва дентална медицина в МУ-София. От същата година до днес работи в 
индивидуална практика за първична дентална помощ. От 2005 г. до 2009 г. е докторант в 
БАН – институт по „Експериментална патология и паразитология“. Специализира в Па-
риж, Hôpital Saint-Vincent-de-Paul през 2006 г. дентално лечение под обща анестезия. От 
2009 г. е редовен асистент в катедра по „Консервативно зъболечение и детска дентална 
медицина“ във ФДМ при МУ-Варна. От юни 2013 г. е редовен доцент в МУ-Варна. През 
същата година става ръководител на катедра по „Оперативно зъболечение и орална па-
тология“, която ръководи до момента. От юли 2014 г. до октомври 2016 г. е pъководител 
на катедра  „Детска дентална медицина“, ФДМ, МУ-Варна. Защитава дисертация за 
ОНС „Доктор“ по научна специалност „Терапевтична стоматология“ през 2010 година и 
Дисертационен труд за придобиване на научна степен „Доктор на медицинските науки“ 
през 2016. От април 2017 година е професор.

Води лекционен курс на студенти по Дентална медицина – българо- и англоезично обуче-
ние по дисциплините: Орална патология, Консервативно зъболечение, Дентална алерголо-
гия. Ръководител на десет докторанта, като седем от тях са придобили образователна 
и научна степен „Доктор„, а един – академичната длъжност „Доцент“, както и на един 
завършил специализант. Има признати специалности по „Дентална клиничнта алерго-
логия“, както и по „Оперативно зъболечение и ендодонтия“. Носител на  почетен знак 
„SIGNUM LAUDIS PRO SCIENMERITIS“ за най-успешна научна разработка в област ден-
тална медицина за 2012 и 2013 година. Съучередител и заместник-председател на „БЪЛ-
ГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ОРАЛНА МЕДИЦИНА“. Има над 100 публикации, участва в 
съставянето на 9 учебника, 3 монографии. Импакт фактор от публикации и участия над 
32, цитирания – над 180,  финансирани научни проекти – 6.

XIX НАУЧЕН КОНГРЕС 
НА БЪЛГАРСКИ 

ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
06-08 юни 2019 г. гр. Поморие

Част от програмата за продължаващо обучение на FDI



БРОЙ 1, ЯНУАРИ 2019 5

ДЕНТАЛНА АКАДЕМИЯ 
РОДОПИ 2019 Г.

ПРОГРАМА
08.03.2019 г. /ПЕТЪК/

14:30 – Настаняване в хотел „Снежанка“
19:00 – Вечеря по случай 8-ми Март с много цветя за дамите 

09.03.2019 г. /СЪБОТА/
Конферентна зала в х-л „Перелик“
09:00 – 09:30 -  Регистрация
09:30 – 10:30 –  Съвременна класификация на пародонталните заболявания - 
  Д-р Ваня Липчева
10:30 – 10:45 –  Кафе пауза
10:45 – 12:00 –  Диагностика и прогноза на пародонталните заболявания - 
  Д-р Ваня Липчева
12:00 – 13:00 – Обедна почивка
13:00 – 14:15 –  Инициална терапия (нехирургично лечение) в пародонтологията - 
  Д-р Седеф Рахвалиева
14:15 – 14:30 –  Кафе пауза
14:30 – 15:30 –  Поддържаща пародонтална терапия - Д-р Седеф Рахвалиева
15:30 – 16:00 –  Кафе пауза
16:00 – 17:30 –  Фотодокументация, снимки по време на хирургия, архивиране, 
  проследяване на пародонтални случаи - Д-р Бояна Бянова
19:30 –  Официална вечеря в ресторанта на х-л „Снежанка“ – куверт 50 лв.
20:30 –  Раздаване на номерата за ски състезанието 
  /ресторанта на х-л „Снежанка“/

10.03.2019 г. /НЕДЕЛЯ/ - Ски писта Стената, Пампорово
09:30 – 11:30 –  Ски състезание
12:00 –  Награждаване 
12:30 –  Освобождаване на хотела

*Такса участие в Лекционната програма: 80 лв /заплаща се на място при регистрация/
*Записване за лекционната програма и ски състезанието: Таня Николова 0879 828 108
Резервации за хотел Снежанка: 0887 082050 и 0885 105030; 
reservation@ehotels-bg.com

ПРОГРАМА НА РЕГИОНАЛЕН 
ФОРУМ „ПАНОРАМА“, ГР. ПЛЕВЕН

Съпътстваща програма на РФ „Панорама“ за 29.03.2019 година

10.00 – 16.00 часа –  Практически курс “Ендодонтия – от А до Я“ – 
   Конферентна зала №1, х-л „Балкан“
   Водещ: д-р Емил Сариев, фирма Патриция 
16.00 – 18.00 часа –  Студентски игри в Конферентна зала 2, х-л “Балкан“
12.00 – 18.00 часа –  Регистрация в х-л „Балкан“
12.00 – 18.00 часа – Dental Shopping Day – зала „Магнум“, 
   2-ра Клинична база към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“

Основна програма на РФ „Панорама“ за 30.03.2019 година

8.00 – 9.00 часа –  Регистрация в зала “Магнум“, 2-ра Клинична база към 
   УМБАЛ „Д-р Георги Странски“
9.00 – 9.30 часа –  Откриване на РФДМ “Панорама“
9.30 – 10.00 часа –  Търговска презентация
10.00 – 11.30 часа – “СУПЕРЛУМИНИСЦЕНТНИ КЛЪСТЕРНИ 
   УСТРОЙСТВА И НИСКОИНТЕНЗИТЕТНИ ЛАЗЕРИ ПРИ 
   ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНИТЕ ЗАБОЛЯВЯНИЯ”, 
   д-р Савина Ненчева-Свещарова
11.30 – 12.00 часа –  Търговска презентация
12.00 – 13.00 часа –  Обедна почивка
13.30 – 13.30 часа –  Търговска презентация
13.30 – 15.00 часа – “Endorestodontics – симбиоза между различните етапи на 
   ендодонтското лечение“, Д-р Миле Чурлинов
15.00 – 15.30 часа –  Търговска презентация
15.30 – 18.00 часа – “Зъбната ерозия – скритото предизвикателство в 
   ежедневната практика“, проф. д-р Христо Кисов

Съпътстваща програма на РФДМ „Панорама“ за 30.03.2019 година

18.30 – 19.30* часа –  Благотворителна футболна среща 
   „Младостта срещу Опита“
*Срещата ще бъде проведена само при предварително записали се два състава по 6 

човека. 

20.00 часа –   Галавечеря в ресторант „Централ“ ( куверт 50 лева )

Съпътстваща програма на РФ „Панорама“ за 31.03.2019 година

9.00 – 16.00 часа –  „Технология на глас-влакната в денталната медицина“, 
   Конферентна зала №1, х-л „Балкан“
   Водещ: д-р Радослав Аспарухов, фирма Дента Техника
10.00 – 12.00 часа –  Визита в Музей на виното*, местност “Kайлъка“

*Провеждането на мероприятието ще е само при група от 10 и повече човека
** РК на БЗС – Плевен запазва право на промяна в програмата
Таксата за участие на Регионален форум „Панорама“, гр. Плевен, е 30 лева за 

колеги от РК на БЗС – Плевен и 50 лева за всички останали. За студенти таксата за 
участие е 10 лева.

Тел. за информация и записване: 0877 891084, 
офис на РК на БЗС-Плевен: тел./факс: 064 / 802 469, e-mail: pleven@bzs.bg

Години наред най-голя-
мото научно, а защо не 
и социално средище на 

БЗС, бе гр. Бургас с провеж-
дания в него традиционен 
Научен конгрес на БЗС през 
юни. Конгресът съчетава в 
себе си не само богата науч-
на програма с международ-
но участие на лектори, но и 
много практически курсове, 

най-голямата дентално-ме-
дицинска изложба и въз-
можност за срещи с колеги 
и обмен на професионална 
информация от първо лице.

За първи път Научният 
конгрес ще се проведе в гр. 
Поморие, гранд хотел „По-
морие“, на самия морски 
бряг. Условията за провеж-
дане са на ново равнище, а 
залата за изложбата наис-
тина ще предложи отлични 
условия на фирмите учас-
тници. 

Гранд хотел „Поморие“ 
предлага петзвездно прежи-
вяване с лечебна поморий-
ска кал, голям спа център с 
лечебни масажи и атрактив-
но заобикалящо простан-
ство.

Промяната на мястото е 

продиктувана от провеж-
дащата се реконструкция и 
реновация на хотел „Бъл-
гария“ в гр. Бургас, където 
бяха ситуирани голяма част 
от настаняването и дейност-
та на конгреса, както и на 
търсенето на оптимални ус-
ловия за провеждането на 
най-голямата научна проява 
на БЗС. А това е наистина 

задача с повишена трудност, 
както за ръководството на 
БЗС, така и за домакините от 
РК на БЗС – Бургас. 

НА 20 КМ ОТ 
БУРГАС

Поморие е град „на 20 км 
от Бургас“, както се пее в ед-
ноименната песен, въпреки 
че с новия път разстоянието 
реално е по-малко, а пътува-
нето – комфортно. 

Градът е основан като гръц-
ка колония с името Анхиало 
в края на V в. пр. Хр. Голяма 
част от жителите му били 
траки. В наши дни все още 
част от населението на града 
говори свободно на гръцки 

език. Нещо обичайно в мест-
ните заведения е да се слуша 
гръцка музика рембетико. От 
самото си основаване, чак 
до началото на миналия век, 
градът е от най-важните чер-
номорски градове по българ-
ските земи. Особено голям 
разцвет достига по време на 
римското владичество. Тога-
ва градът става епископски 
център и сече собствени мо-
нети. По това време е силно 
разпространен и култът към 
нимфите, това са така наре-
чените „анхиалски нимфи“ 
– според местните хора това 
са три момичета, които на-
селявали планините, горите 
и реките. Били считани за 
богини – закрилници на из-
ворите. Този култ е свързан с 
разположените в близост ми-
нерални бани – Аква калиде 
– днешните Бургаски мине-
рални бани, които в миналото 
били наричани Анхиалски. 
Градът е бил посещаван лич-
но от владелите на Римската 
империя, като за посещение-
то на император Диоклециан 
на 28 октомври 294 г. били 
устроени пищни тържества.

От III – IV в. е Тракийската 
куполна гробница – хероон, 
открита в покрайнините на 
днешно Поморие. Поморие 
е третият по големина град 
на българското Черноморие 
след Варна и Бургас. Градът 
е родно място на известния 
български художник Дечко 
Стоев. Там е живял и творил 
един от най-великите бъл-
гарски поети – Пейо Яворов. 
Уникални исторически и 
културни паметници днес са 
Тракийската куполна гробни-
ца, музейният обект „Стари 
анхиалски солници“, църк-
вите „Свето Преображение 

Господне“ и „Св. Рождество 
Богородично“, манастирът 
“Св. Георги Победоносец“ 
и архитектурният резерват 
„Стари поморийски къщи“. 
Забележителност на града 
е аязмото в манастира „Св. 
Георги Победоносец“. Спо-
ред историята там са зарове-
ни част от мощите на Свети 
Георги, а изворът над тях е с 
лековита вода. 

И ОЩЕ 
ПОЛЗИ

Още от миналото районът 
на Поморие е бил прочут с 

лечебните свойства на калта, 
добивана при производството 
на сол в Поморийското езеро. 
Известни са и лечебните ка-
чества на минералната вода в 
града. Особено характерно е 
бавното изстиване на морска-
та вода. Сутрин, преди изгрев 
слънце, въздухът е богат на 
озон и отрицателни йони, на 
ултравиолетови лъчи и йод, 
отделен в газообразно със-
тояние от морските водорас-
ли.

През 2002 г. на брега на 
Поморийското езеро е открит 
Музей на солта, който пред-
ставя развитието на този тол-
кова важен за града и региона 

отрасъл както в миналото, 
така и днес. Това е единстве-
ното място в България, в 
което са запазени действащи 
солници по старинна тех-
нология. Едновременно с 
добива на сол се получава и 
поморийската луга, лекуваща 
заболявания на опорно-дви-
гателната система и кожата. 
В експозицията на музея има 
богат снимков материал, ори-
гинални инструменти и дру-
ги експонати. Едновременно 
с това посетителите могат да 
се разходят из действащите 
солници, както и да се въз-
ползват а място от лечебната 
кал.

В близост до морския бряг, 
на източния край на Помо-
рие, се намира резерват „Ста-
ри поморийски къщи“. Сгра-
дите представят характерната 
архитектура на черноморски-
те къщи. Разхождайки се из 
Поморие, не пропускайте да 
влезете в някои от христи-
янските храмове – манастир 
„Свети Георги Победоно-
сец“, църквата „Свето Пре-
ображение Господне“ – най-
старата постройка в града, 
храм „Св. Рождество Богоро-
дично“ и др.

ДМ

НОВО НАЧАЛО ЗА НАУЧНИТЕ 
КОНГРЕСИ НА БЗС

Срещнете се лично и с рембетико, „анхиалските нимфи”, хероона и поморийската луга

Центърът на Поморие

Гранд хотел „Поморие“
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Д-р Панов, бихте ли се пред-
ставили – насоченост на 
практиката, интереси в 

денталната медицина и извън 
нея, хоби?

Д-р Павел Панов: Завършил съм 
Стоматология през 1998 г. в Стома-
тологичен факултет на МА в Со-
фия. През следващата година отво-
рих практиката си „Панов Дентал“ 
с 2 стола и 10 г. работих там. През 
2008 г. преместих практиката си на 
сегашното й място, в помещение, 
изградено за целта. Разполагаме с 
три кабинета, чакалня, рецепция и 
помощни помещения. През 2018 г. 
отворих център за обучение (Mind 
Factory) на зъболекари и медицин-
ски сестри за малки групи, който 
се намира в непосредствена бли-
зост до клиниката.

От самото начало след завършва-
нето си интересите са ми били във 
възстановяването на зъбите, проте-
тиката, директните и индиректните 
възстановявания, пародонтология-
та и по-късно в имплантологията. 
Сега смея да твърдя, че практиката 
ни е с ясна протетична насоченост 
и най-често лекуваните случаи от 
мен и екипа ми са цялостни ком-
плексни лечения, при които е не-
обходимо да се включат повече 
специалисти и да има задълбочен 
лечебен план. Разбира се, сега все 
по-често използваме съвременни 
дигитални технологии и смятам,че 
в близко бъдеще денталната ме-
дицина ще се развие много в тази 

насока.
Интересите и хобитата ми извън 

професията са ските, фотография-
та и ветроходството. Цялото ми се-
мейство кара ски и всяка зима има-
ме ски ваканция. Плаването с яхта 
е една от най-добрите и зареждащи 
почивки според мен.

Защо участвате в различни 
дентални конкурси? Каква е Ва-
шата мотивация за такива учас-
тия? Какво Ви носят те?

Участието ми в различни ден-
тални конкурси е разбираемо. В 
конкурса „Усмивка на годината“ 
започнах да участвам, защото това 
е конкурс, който показва различни 
клинични решения на различни 
клинични случаи от различни кли-
ницисти. Участието в такъв кон-
курс ме кара да бъда все по преци-
зен в документирането на случаите 
си, все по задълбочен в анализа и 
манипулациите, които се налага да 
извърша, както и проследяването 
на резултата от лечението в годи-
ните напред. Това налага постоян-
но да обновяваме протоколите, по 
които работим, и да се развиваме. 
Победата не е най-важната. В слу-
чаите, които участват в конкурса, 
можем да видим прекрасната рабо-
та на колегите ни и да се поучим 
от тях. По-скоро приемам този кон-
курс като един голям study club.

През 2018 г. участвах и спечелих 
конкурса „Мениджър на дентал-
на практика“. Реших да участвам 
в него, защото ние, зъболекарите, 
сме принудени да бъдем и управи-
тели на собствените си практики. 
За това обаче не учим в универси-
тета и трябва сами да се справяме 
с предизвикателствата на менидж-
мънта. А именно тук можем да 

мечтаем как да развием практиката 
си и да превърнем голяма част от 
мечтите си в реалност. Всъщност 
само от нас зависи с каква насо-
ченост ще е практиката ни, в кой 
сегмент ще бъде позиционирана, 
какъв екип от хора ще работят в 
нея и какво ще е бъдещето й. Зато-
ва тази награда ми е толкова скъпа. 
Тя е израз на 20-годишните ми уси-
лия в една посока.

Имате интересен и, бих си 
позволила да кажа, различен по 
облик сайт на практиката. Как 
го поддържате и как използвате 
съвременните технологии и въз-
можности за комуникация с па-
циенти и колеги?

Да. Работихме 2 години, за да 
създадем новия си сайт. Искахме 
да изглежда различно, да е близък 
до потребителите, да е разбираем и 
естетически добре оформен. Също 
така целта ни беше да е интеракти-
вен. Мисля, че се справихме добре. 
Поне ние го харесваме. Сайтът ни 
се поддържа от една софтуерна 
компания, която го и създаде. Ра-
ботим в близко сътрудничество с 
тях и се стараем да го обновяваме 
редовно. 

Често в едно лечение работим в 
колаборация с други специалисти. 
С тях имаме еднакви протоколи за 
фото-, рентгенова и параклинична 
документация. Така за един случай 
е много лесно да споделим помеж-
ду си виртуално чрез различни 
платформи цялата информация. 

Работим с онлайн календар и 
чрез него имаме ежедневни напом-
няния за връзка със всеки пациент, 
лаборатория, колега или партньор. 
По този начин се стараем да сме 
доста добре организирани и да ня-
маме пропуски в комуникацията 
си.

Обучението по дентална меди-
цина след завършване на образо-
ванието. Как би трябвало да се 
провежда то и кой би бил добри-
ят вариант за него?

Според мен, след като завършим 
университета, всеки от нас трябва 
да се замисли в каква област би ис-
кал да се развива. За мен това беше 
протетиката. Започнах да посеща-
вам лекции и практически курсове 

в страната и най-вече в чужбина. 
Исках да видя и да разбера какво 
правят колегите ни по света. В те-
чение на обучението възникват все 
нови и нови въпроси, на които чо-
век започва да търси отговор и той 
те води до нови курсове и лекции 
и т.н. Докато в един момент не за-
почнем да гледаме на професията 
като цяло, като едно общо, като 
на един цялостен организъм, а не 
като на изолирана специалност – 
ендодонтия, протетика, пародон-
тология… Това е моментът, в кой-
то започваш да разбираш защо се 
случват определени неща в устата 
на хората. Това е моят път. Мисля, 
че в едно обучение трябва да има 
много практически упражнения, 
тренировки на определени техни-
ки. Това бе и една от причините да 
създам гореспоменатия център за 
обучение.

Как поддържате професионал-
ната си квалификация самият 
Вие?

Най-вече чрез лекции и курсове 
на определени теми, които ме ин-
тересуват, и чрез множество тре-
нировки на определени техники.

Смятате ли, че професионал-
ната общност на лекарите по 
дентална медицина в България 
е добре обособена? Какво би по-
могнало за нейното по-добро 
разпознаване и авторитет в об-
ществото?

Да, мисля,че общността на зъ-
болекарите е сравнително добре 
обособена. Може би не е толко-
ва популярна в обществото. Ако 
важността на професията ни се 
популяризира по-добре, тогава и 
общността ни би заела по-висока 
позиция. Мисля, че не трябва да 
сме завистливи един към друг, а да 
сме обединени – вътре в общност-
та ни.

Какво е важно за добрата ат-
мосфера в екипа?

Да сме обединени, да се отнася-
ме внимателно и с разбиране по-
между си и да живеем като едно 
голямо семейство – тъй като по-
вечето време изкарваме заедно на 
работа. Да няма интриги – те раз-
валят добрия климат.                  ДМ

ТРЯБВА ДА ГЛЕДАМЕ НА 
ПРОФЕСИЯТА КАТО ЦЯЛО, А НЕ КАТО 

НА ИЗОЛИРАНА СПЕЦИАЛНОСТ
Това, което наблюдавам през последните години в клиничната ни дейност,

е все по-честото изтриване за съзъбието в ранна възраст. И това е сериозен проблем
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Наночастиците съществуват 
свободно в природата или 
се произвеждат от чове-

ка. Широко използвани са в еже-
дневния живот, напр. влагат се в 
козметични средства като слънце-
защитни кремове във вид на нано-
частици цинков оксид.  

Наночастиците се добавят 
умишлено в някои дентални про-
дукти с цел подобряване на физич-
ните свойства на материала. В до-
пълнение, наночастиците могат да 
бъдат странични продукти от про-
цесите на смилане на пълнителите 
и по този начин да влязат в състава 
на редица дентални материали по 
случайност.

Зъботехниците вдишват прах, 
съдържащ наночастици, по време 
на работа. 

Лекарят по дентална медицина 
също е изложен на въздействието 
на прах, съдържащ наночастици 
вследствие на финиране и поли-
ране на денталните материали, 
без значение дали наночастици са 
вложени първоначално в състава 
на използваните материали, или 
не.  Белите дробове са основния 
целеви орган. Последната оцен-
ка на риска показва, че рискът за 
здравето на денталния персонал 
след вдишване на наночастици във 
вид на прах е нисък. Няма данни 
за ефектите от дългосрочното из-
лагане на дентални наночастици 
на лекаря по дентална медицина. 
Въпреки излагането на наночасти-
ци в продължение на много десе-
тилетия, няма данни за повишена 
честота на белодробни заболява-
ния сред работещите в тази сфера.

Пациентите са изложени на съ-
щия, съдържащ наночастици, прах 

но в много по-малка степен в срав-
нение с денталния персонал. По-
следната оценка на риска показа, 
че рискът за здравето на пациен-
тите както при вдишване на нано-
частици, така и при поглъщане в 
следствие на изтриване на възста-
новяванията е нисък. Наличната 
информация е ограничена, особе-
но по отношение на ефекта на на-
ночастиците от дентални материа-
ли върху уязвими групи пациенти, 
като тези, страдащи от астма или 
хронична обструктивна белодроб-
на болест. 

Скорошни проучвания предпо-
лагат, ще общият риск от тита-
ниеви наночастици попаднали в 
костта вследствие на поставяне на 
имплантати носят, нисък риск от 
усложнения.  

Напоследък наночастиците са 

станали обект на обществен и 
научен интерес. Националните и 
международните агенции се за-
нимават с наночастици и тяхната 
безопасност, тъй като те могат да 
причинят неблагоприятни ефекти 
поради размера си и вероятно по-
ради химическия си състав.

ЦЕЛ
Тази резолюция на FDI покри-

ва ефектите от наночастиците, 
получени от или съдържащите се 
в денталните материали, върху 
здравето на пациентите и здравния 
персонал и околната среда. 

ДЕФИНИЦИИ
За целите на настоящия доку-

мент за наночастица се приема 
такава с външни размери в диапа-
зона 1 nm-100 nm.

ОСНОВНИ 
ПОЛОЖЕНИЯ
Ефективното орално здравео-

пазване трябва да се основава на 
високо качество и безопасност. 
Тъй като наночастиците в дентал-
ната медицина са станали обект на 
безпокойство, структурите на FDI 
са анализирали най-новите данни 
по този въпрос и предлгат насоки 
за защита на пациентите, дентал-
ния персонал и опазване на окол-
ната среда

ПОЛИТИКА
FDI подкрепя следните мерки:
1. FDI се съгласява да промоти-

ра научни разработки, изследващи 
ефекта от вдишване/поглъщане и 
излагане на тъкани и клетки на на-
ночастици от дентални материали  

2. Работещите в зъботехнически 
лаборатории трябва да спазват съ-
ответните национални /междуна-
родни разпоредби за здравослов-
ни и безопасни условия на труд. 
В страни, където няма регулации, 
трябва да се положат усилия за на-
маляване на рисковете чрез носене 
на филтриращи маски и осигуря-
ване на ефективна локална вен-
тилация в лабораторията. Капсул-
ните системи прах/ течност могат 
допълнително да намалят експози-
цията на прах.

3. За да се намали евентуалният 
риск за практикуващите лекари 
по дентална медицина както и на 
техните служители и пациенти, 
количеството генериран прах от 
наночастици трябва да се сведе до 
минимум. За целта се препоръчват 
следните мерки: 

Пресъздаването на адекватен 
релеф преди финалното полиме-

ризиране на обтурацията може 
чувствително да намали количе-
ството на отнетия материал във 
фазата на ажустиране и полиране. 

Използването на водно охлаж-
дане и аспирация във фазата на 
ажустиране и полиране, когато е 
възможно.

Ефективна локална вентилация 
на помещението, евентуално обо-
рудвана с пречиствателен филтър.  

Капсулните системи прах / теч-
ност могат допълнително да нама-
лят експозицията на прах 

Хирургичните маски, както и 
противопраховите филтърни мас-
ки, редуцират вдишването на на-
ночастици. Трябва да се подсигури 
плътно прилягане на маската. 

4. Наличните данни за възмож-
ни нежелани реакции, получени 
вследствие излагането на нано-
частици, вложени в и получени в 
следствие на изпиляване на  ден-
тални материали и влиянието им 
върху околната среда, са оскъдни 
и са необходими повече изследва-
ния. При разработването на ден-
тални материали и методите им на 
приложение трябва да се наблегне 
на минимизирането на излагането 
на наночастици.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Инструкциите, включени в този 

документ се базират на научните 
доказателства, налични към мо-
мента. Те могат да се интерпре-
тират в контекста на културните 
особености и социо-икономиче-
ските константи на конкретната 
държава. 

Превод: д-р Й. Йонкова

НАНОЧАСТИЦИ В 
ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА

Живакът е широко раз-
пространен замърси-
тел на околната среда, 

който в определени форми пред-
ставлява заплаха за екосистемите. 
Денталната амалгама е доказал се 
във времето и клиничната прак-
тика възстановителен материал, 
но тя представлява източник на 
живачно замърсяване, макар и от 
малък мащаб. Професионалното 
съсловие признава необходимост-
та от ускоряване на намаляването 
на употребата на живак, вклю-
чително на дентална амалгама и 
безопасното управление на живач-
ните отпадъци. Изместването на 
фокуса към превенцията на кари-
еса и текущото проучване и разра-
ботване на нови дентални възста-
новителни материали с подобрени 
качества, безопасност, дълголетие 
и адхезивни свойства благоприят-
стват постепенното намаляване на 
употребата на дентална амалгама.

ЦЕЛ
През 2013 г. беше приета Кон-

венцията от Минамата за живака, 
която залага постепенното нама-
ляване употребата на дентална 
амалгама за ресторативни про-
цедури. Конвенцията е ратифи-
цирана през 2017 г., което налага 
стратегическо планиране и дейст-
вие, за да се намали нуждата от 
употребата на денталната амалга-

ма. Акцентът е поставен и върху 
съсредоточаването  на учебните 
планове на факултетите по дентал-
на медицина върху превенцията и 
преподаването на алтернативни 
възстановителни материали и тех-
ники, включително и прилагането 
на минимално инвазивен подход, 
където е възможно. 

ДЕФИНИЦИИ
l Конвенцията от Минамата за 

живака: Глобален договор за за-
щита на човешкото здраве и окол-
ната среда от неблагоприятните 
последици от живака.
l Намаляване на използване-

то на дентална амалгама (phase 
down): задачата да се намали упо-
требата на дентална амалгама по-
средством добра профилактика, 
промоция на здравето и изследва-
не на нови  възстановителни ма-
териали и техники - поддържане 
или подобряване на адекватните 
клинични мерки.  

ПРИНЦИПИ
FDI и нейните партньори (най-

вече Националните Дентални 
Асоциации) подкрепят Световната 
Здравна Асоциация в кампания-
та ѝ за намаляване употребата ма 
дентална амалгама чрез засилва-
не на превенцията и разработка 
и проучване на нови възстанови-
телни материали. Зъболечението 

трябва да гарантира, че зъбните 
възстановителни материали про-
дължават да се използват по безо-
пасен и ефективен начин както за 
пациента, така и за околната среда.

ПОЛИТИКИ
FDI подкрепя постепенното на-

маляване употребата на дентална 
амалгама чрез засилен акцент вър-
ху превенцията и изследванията. 
Тези мерки следва да бъдат при-
дружени от подходящо поднасяне 
по време на обучението на други 
възстановителни материали и тех-
ники както в университетите, така 
и в курсовете за продължаващо 
обучение

Всички лечебни решения следва 

да се основават на най-стабилните 
налични научни доказателства, да 
са в най-добрия интерес на паци-
ента, да съответстват на клинична 
преценка на практикуващия ле-
кар, като същевременно не засягат 
околната среда.

FDI подкрепя следните меро-
приятия за намаляване на употрте-
бата на дентална амалгама:
l Изместване на фокуса към 

превенция и промоция на орално-
то здраве.
l Повишена научноизследо-

вателска дейност в областта на 
разработването на качествени 
възстановителни материали, не-
съдържащи живак, включително 
тяхното потенциално въздействие 

върху околната среда.
l Насърчаване на най-добрите 

практики за опазване на околната 
среда от амалгамени отпадъци, 
включително употребата на кап-
сулни форми.
l Да се редуцира и по възмож-

ност да се изключи приложението 
на денталната амалгама в следни-
те случаи: 
l лезии, които са подходящи за 

възстановяване с други материали, 
особено първични лезии и при ле-
чение на млади пациенти;
l пациенти, страдащи от спе-

цифични заболявания като тежко 
бъбречно заболяване; пациенти с 
алергични реакции към амалгама 
или (ерозивни) лихеноидни кон-
тактни лезии в устната лигавица;
l  с изключение на случаите, в 

които практикуващият лекар по 
дентална медицина счете употре-
бата на амалгама за наложително 
предвид специфичните нужди на 
пациента. Тази политика може да 
се приложи различно в различните 
държави.

Инструкциите, включени в този 
документ, се базират на научните 
доказателства, налични към мо-
мента. Те могат да се интерпре-
тират в контекста на културните 
особености и социо-икономиче-
ските константи на конкретната 
държава. 

Превод: д-р Й. Йонкова

НАМАЛЯВАНЕ УПОТРЕБАТА НА 
ДЕНТАЛНА АМАЛГАМА

Одобрено от Общото Събрание на FDI, проведено през септември, 2018 в Буенос Айрес, Аржентина
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Изминалата 2018 година ще 
отбележим с една силно 
положителна новина от 

Министерство на здравеопазва-
нето – в Наредбата за изменение 
и допълнение на Наредба № 3 от 
2018 г. за определяне на пакета от 
здравни дейности, гарантиран от 
бюджета на Националната здрав-
ноосигурителна каса (обн., ДВ, бр. 
76 от 2018 г.) и конкретно в АПР 
№18 (Оперативни процедури в об-
ластта на ушите, носа и гърлото и 
лицево-челюстната област с малък 
обем и сложност), бяха направени 
допълнения от 15 основни про-
цедури, които са изцяло в домена 
на специалността „Орална хирур-
гия“, но досега не бяха включени 
в списъка на процедурите, които 
специалистите по „Орална хирур-
гия“ можеха да изпълняват. 

Това ограничаваше дейността 
на лекарите по дентална меди-
цина – специалисти по „Орална 
хирургия“, от възможността да 
практикуват пълния обем на спе-
циалността си и да предоставят 
медицински услуги, които са стро-
го специфични и са изцяло и само 
в техните компетенции. Затрудня-
ваше се и учебно-преподавателска-
та дейност със студенти и специа-
лизанти, както и професионалното 
развитие на кадрите като цяло. 

В АПР №18 към настоящи-
те кодове, които специалистите 
по „Орална хирургия“ могат да 
изпълняват (21.81, 24.11, 24.32, 
25.01, 25.02, 25.51, 25.91, 25.92, 

25.93, 25.94, 25.99, 26.0, 26.11, 
26.12, 26.41, 27.21, 27.22, 27.23, 
27.24, 27.51, и 86.04), бяха до-
бавени следните процедури: 
 

1. 23.73 апикоектомия
2. 24.2 ГИНГИВОПЛАСТИКА 
3. 24.31 ексцизия на лезия или 

тъкан на венеца
4. 24.39 други операции на ве-

нец - Премахване (ексцизия ) на 
епулиди

5. 24.4 ЕКСЦИЗИЯ НА ЗЪБНИ 
ЛЕЗИИ ОТ ЧЕЛЮСТТА 

6. 24.5 АЛВЕОЛОПЛАСТИКА
7. 26.21 МАРСУПИАЛИЗАЦИЯ 

НА КИСТА НА СЛЮНЧЕНА 
ЖЛЕЗА

8. 26.29 ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ НА 
ЛЕЗИЯ НА СЛЮНЧЕНА ЖЛЕЗА

9.  26.42  затваряне на слюнчена 

фистула
10. 26.49 други възстановявания 

и пластични операции на слюнче-
ни жлези или пътища

11. 26.91 СОНДИРАНЕ НА 
СЛЮНЧЕН ПРОТОК

12. 26.99 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ 
НА СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ ИЛИ 
ПЪТИЩА

13. 27.41 лабиална френектомия
14. 27.52  ШЕВ НА РАЗКЪСВА-

НЕ НА ДРУГИ ЧАСТИ НА УСТА-
ТА

15. 27.61  ШЕВ НА РАЗКЪСВА-
НЕ НА НЕБЦЕТО

Измененията и допълненията 
са изцяло в съответствие с квали-
фикационната характеристика на 
регулираната професия „лекар по 
дентална медицина“ и на специ-
алността „Орална хирургия“, така, 
както са определени компетенции-
те на лекарите по дентална меди-
цина в чл. 34, ал. 3 на Директива 
2005/36/EО на Европейския пар-
ламент и Съвета и на съответните 
български нормативни актове, в 
които са транспонирани. Чрез на-
стоящите изменения и допълнения 
в Наредба №3 е осигурено пълно-
ценното участие на специалистите 
по „Орална хирургия“ в следващи-
те Национални рамкови договори в 
частта за болнично лечение, което 
отговаря в най-голяма степен на 
обществения интерес и на потре-
бителите за предоставянето на 
квалифицирана и ресурсно обезпе-
чена медицинска помощ на заболя-
ванията на устната кухина и челю-

стите. Тези оперативни процедури 
не са в обема на други медицински 
специалности, тъй като за реали-
зирането им се изискват компетен-
ции и практически умения, които 
се придобиват единствено и само 
чрез обучение по професионално-
то направление „Дентална меди-
цина“. 

След утвърждаването от Ми-
нистъра на здравеопазването на 
Актуализираната програма за 
придобиване на специалност по 
„Орална хирургия“ от 27.07.2017 
година, която беше изготвена в 
съответствие с най-съвременните 
стандарти и образователни про-
грами на Европейската федера-

ция на специалистите по орална 
хирургия (EFOSS), на Германия, 
Франция и Великобритания, това 
е третият значим нормативен акт 
на МЗ и консултантския му екип за 
последните две години, чрез който 
недвусмислено и решително се за-
щитават обемът и правата на спе-
циалността и на професията.

Това е и поредната стъпка за ут-
върждаване на просперитета и ин-
тересите на съсловието ни в един-
ство с утвърдените Европейски 
практики. 

Доц. Д-р Васил Свещаров, д.м.
Национален консултант по 

„Орална хирургия“

НОВИ 15 ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ, КОИТО 
СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО „ОРАЛНА ХИРУРГИЯ“ 
МОГАТ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ПО АМБУЛАТОРНА 

ПРОЦЕДУРА №18 ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ 

Място на провеждане: 
Гранд хотел Пловдив

Повече за програмата на курсовете и снимки на www.bracescourses.com

* Капацитет: 
   20 човека

ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА “АЛЕКЗАНДЪР” ЗА 2019 Г., 
организирани от д-р Иван Горялов

1 ниво

Директно и инди-
ректно залепяне 

на брекети и пръс-
тени, лигиране на 

дъги

Ортодонтски 
анализ, диагноза 

и план на лечение

Лечение на клас 2 
дълбока захапка
при подрастващ 

пациент

Екстракционна 
лечение

Лечение на клас 3 
отворена захапка
при подрастващ 

пациент

2 ниво  3 ниво  4 ниво  5 ниво  

7, 8, 9 август3, 4, 5 юни6 - 7 март 14, 15, 16 октомври29 - 30 януари 

Пакетна цена на 5-те нива, заплатени до 11.01.2019 г. - 10% отстъпка

За повече информация, цени и записване е 
необходимо да се обадите на телефон 0889 41 04 42
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гр. София, бул. Андрей Ляпчев 66; тел.: 02/ 975 30 87, 02/ 876 32 77 
goran.mitevski@dentatechnica.com

www.dentatechnica.com

3 366 лв.

533 лв.

Амалгам сепаратор  
за свързване

1 704 лв.

Дренажна система  
за свързване към амалгам 

сепаратор
Предлагаме цялостна концепция 

за привеждане на вашия дентален 
юнит към изискванията на 

наредбата за събиране  
и третиране на отпадъците.

Свържете се с  
нашите специалисти! 

за съдействие: 
0885 731 460

Всички цени са с включен ДДС

Аспирационна система 
Turbo Jet 1 
Много популярен модел аспирационна  
система за един юнит с възможност 
за монтиране на Амалгам сепартор. 

Технически характеристики:
• Термозащита на мотора
• Изходна мощност 0.42 kW
• Въздушен поток 650 l/min
• Висока скорост на освобождаване на 

течността, благодарение на центрофуга.
• Ниво на шум: 52 dB
• Размери: Ш/Д/В 540/ 350/ 360
• Тегло: 22 кг.

tip 
support

terminal

spittoon

с амалгам  
сепаратор

2 646 лв.

без амалгам  
сепаратор

W&H Bulgaria Ltd.
91 Pirin Str., office № 6
1680 Sofia, Bulgaria

t + 359 2 854 95 65
f + 359 2 854 95 90
office.bg@wh.com, wh.com

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

ПОДАРЪК!
Резервен ротор

Със серията RC W&H предлага висококачествени инструменти с отлично 
съотношение цена/ производителност. Турбини, произведени в Австрия,  
с гаранция 12 месеца и високото качество на W&H. 

Турбини RC-95 BC/ 
RC-95 RM
> без светлина
> единичен спрей
> 11 W
> пуш бутон
> хигиенна глава
> за BC и RM куплиране
> гаранция: 12 месеца

Made in
AUSTRIA

RC СЕ ЗАВРЪЩА!

Офертата важи за периода от
01 декември 2018 г. до 28 февруари 2019 г.

385 лв.

20181214_AD_RC Promo_130x190mm.indd   1 14.12.2018   10:42:55

20 ГОДИНИ SYNEA  
С 20 % ОТСТЪПКА.
Турбини Synea Vision
TK-100 L/ TK-98 L/ TK-97 L
> 5x LED+
> 5-флексен спрей
> керамични лагери
> покритие, устойчиво  

на надраскване
> 26 W / 24 W/ 21 W
> размер на главата: 

13 mm/11,5 mm/10 mm
> гаранция: 24 месеца

Наконечници Synea Vision 
> със светлина
> 1:1/ 2:1/ 1:5
> покритие, устойчиво  

на надраскване
> интегриран спрей
> гаранция: 36 месеца

1 785 лв.
2 230 лв.

WK-99 LT

1 210 лв.
1 515 лв.

WK-56 LT

-20% 

1 795 лв.
2 245 лв.

2 100 лв.
2 633 лв.

1:5

1:1

1 325 лв.
1 660 лв.

WK-66 LT
2:1

W&H Bulgaria Ltd.
91 Pirin Str., office № 6
1680 Sofia, Bulgaria

t + 359 2 854 95 65
f + 359 2 854 95 90
office.bg@wh.com, wh.com

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

Промоцията важи за цялата серия  
Synea Vision. Цените са с включен ДДС. 

Офертата важи за периода от
01 декември 2018 г. до 28 февруари 2019 г.

20181214_AD_Synea Promo_130x190mm.indd   1 14.12.2018   10:42:33
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И нека за по-пряко да „ми-
нем“ през Полша (Шекспир, 
„Хамлет“, последно дейст-

вие). През вековете мнозина наисти-
на са се опитали да минат през Пол-
ша на път за Русия, за Скандинавия 
или пък за Германия. Тежка истори-
ческа съдба за държава почти в цен-
търа на Европа, граничеща с могъщи 
съседи. Във Варшава все още личат 
силно белезите на Втората световна 
война. До Министерството на здра-
веопазването има паметна плоча на 
400 ранени, избити от немците в 
катедралата, съществувала на това 
място. Първият убит е свещеникът 
на катедралата, който се е опитал да 
защити хората.

Днес обаче Полша е сред първи-
те по икономически растеж в стара 
Европа, с голям прираст и младо 
население. Грижата на държавата 
за семействата с деца е очевидна. За 
всяко родено дете се дава помощ от 
300 до 500 евро на месец. Обичайно 
е шофьорът на автобус да свали път-
ник с колело, завързано с коланите 
за безопасност, за да качи майка с 
детска количка, както и да й помог-
не да закрепи безопасно детето. В 
различните аспекти на обществения 
живот има организация, замисъл и 
прецизна реализация. Влиянието 
на немската икономика в страната е 

осезаемо.
Жизненият стандарт е по-висок 

от българския с около 20 – 30%, 
респективно и цените. Данъчното 
облагане – също. Дигитализацията 
на всички обществени сфери е факт. 
Без дебитна или кредитна карта дори 
разплащането в прекрасно организи-
рания градски транспорт е проблем. 
Приемат се разплащания в евро и в 
злоти, като трябва предварително да 
уточните как искате да платите.

Имаме седмица, за да разгледаме 
Варшава, Краков и солната мина Ве-
личка. Съзнателно пропускаме кон-
цлагера Аушвиц, един от големите 
туристически обекти. Там входът за 
българи е безплатен, като жест към 
страната ни, спасила своите евреи от 
депортация.

Полша е изненадващо добра ту-
ристическа дестинация, въпреки че 
не е сред най-популярните маршру-
ти. Цените и редът за влизане в обек-
тите за посещения за европейски. 
Добре е да направите предварителна 
резервация за всички места, които 
смятате да посетите. Цените на би-
летите за посещение варират от 10 – 
12 до 48 евро на човек. За да имате 
желан час за посещение, е добре да 
направите резервация поне месец 
преди това. Това е особено важно 
за центъра „Коперник“ във Варша-

ва, солната мина със спа Величка до 
Краков, дворецът Виланов във Вар-
шава. В Деня на националния флаг 
през май входовете са безплатни, но 
пък и опашките са големи.

В добрите места за хранене също е 
задължителна резервация.

В Полша има пълна доминация на 
няколко имена: Фредерик Шопен, 
папа Йоан Павел II, Лех Валенса 
(Солидарност) и Мария Кюри. 

Летището на столицата носи име-
то на Шопен. То е модерно с отлично 
обозначаване, но тъй като е огромно, 
въпреки лентите за придвижване, 
може да отнеме време отиването до 
по-далечен гейт. В него е помислено 
за всичко – от вода за пиене от спе-
циални чешми до атрактивни кътове 
за децата. 

В Полша е разрешено използване-
то на Убер таксита и този начин на 
придвижване е евтин, сигурен и ефи-
касен. Полските консулства в Украй-
на издават годишно близо 900 000 
визи на украинци, които работят 

в големия съсед. Те са предимно в 
обслужващата сфера, включително 
Убер. Разнасянето на храна с вело-
сипеди е поверено на индусите и на 
азиатците като цяло. Глобализацията 
в Полша е в пълно действие, но като 
че ли протекционистичната полити-
ка за местните производства е по-яс-
но изразена, отколкото у нас.

Тъй като центърът на Варшава е 
бил напълно разрушен по време на 
войната, не бива да очаквате автен-
тичност. Старе место с паметника на 
русалка, символ на града, е добро на-
чало за старт на туристическата оби-
колка. Не пропускайте двореца, му-
зеите на Мария Склодовска-Кюри, 
на Адам Мицкевиц, на фармацията, 
многобройните катедрали и църк-
ви с възможност да се насладите 
на органов концерт. Изключително 
интересен е центърът „Коперник“ и 
намиращите се наблизо Варшавски 
университет и Национална библио-
тека, решена в стил на висящите гра-
дини на Семирамида. 

Климатът във Варшава не е сред 
най-добрите. Равнинният ландшафт 
позволява на ветровете от север да 
нахлуват безпрепятствено по тече-
нието на река Висла. Така и при тем-
пература над 20 градуса, при вятър 
усещането за хлад е осезаемо. Най-
добро време за посещение е от май 

до септември.
Специално внимание си заслужа-

ва дворецът Виланов, разположен на 
около 45 минути път от центъра на 
града. През лятото градините му са 
достоен конкурент на Версай, но в 
по-малък мащаб, а през зимата в тях 
се организират фестивали на светли-
ната. Последното влизане е в 15.30 
ч., защото разглеждането на двореца 
отнема няколко часа.

Минавайки през дипломатичския 
квартал на Варшава, по прекрасна 
алея с вековни дървета, се достига 
до паметниците на Шопен и Лист, 
разположени в парка Кралски Ла-
зенки. Прекрасно място с множество 
обекти за посещение, дворци, излож-
бени зали, музей на каретите, изклю-
чително атрактивен с редки видове 
природо-научен музей, разположен в 
замък от XVIII в.

Сред забързания градски център 
на Варшава е запазена къщата му-

зей Фредерик Шопен, в която той е 
дошъл със семейството си само на 
няколко месеца. Тя е прекрасна за 
посещение и тук любителите на му-
зиката могат да се насладят на една 
оригинална инетрактивна експози-
ция, да се потопят в света на музи-
ката, да се откъснат поне за малко от 
всичко и да спрат времето. Сърцето 
на Шопен е погребано в катедралата 
Свети кръст, най-големия католиче-
ски храм в центъра на града.

Други интересни места във Вар-
шава са музеят на неона, музеят на 
Варшавското въстание, художестве-
ната галерия.

Истинското ни откритие за мен, а 
предполагам и за туристите от цял 
свят, бе Краков, столица на Малопо-
лша.

Изключително запазен стар цен-
тър, носещ неповторима атмосфера 
от Средновековието, музеи с редки 
картини на Леонардо и Рембранд, 
Йегелонския университет от XII век 

и разбира се, Вавелския хълм с крал-
ския замък, Сандомирската кула, 
пещерата с дракона, Вавелската ка-
тедрала с гробницата на полските 
крале. Тук е и еврейският квартал 
Казимеш, където е сниман филмът 
на Спилбърг „Списъкът на Шин-
длер“. Вечер атмосферата в града 
е повече от приказна с храна и за 
тялото, и за душата. Многобройни-
те отлични ресторанти приютяват 
туристи от цял свят, но преди това 
си струва да се чуе службата в Ма-
риацката катедрала (църквата на 
Света Дева Мария), чийто изписан 
със звезди купол може да те пренася 
където пожелаеш.

На 12 км от Краков се намира про-
чутата солна мина Величка, в която 
се добива сол от 900 години. Там в 
приказното царство на кристали-
те има изумителни зали, храмове, 
скулптури, подземни езера и едно 
уникално преживяване за туристите.

За издържалите изпитанието на 
подземното пътуване се предлага в 
чаша от солен кристал водка „Со-
биески“, червен етикет. Помните я, 
нали? По време на прехода в Бълга-
рия, в условия на продължаващ де-
фицит и продукти на цар Киро, тя бе 
трудна за фалшифициране.

От времето на Ян Собиески до 
наши дни Полша върви своя труден 
път, белязана от миналото. В момен-
та тя е една добре развиваща се дър-
жава близо до самото сърце на Евро-
па, която има какво да покаже, дори 
на предубедения и преситен турист. 
А паралелите и разликите между нас 
и тях се налагат от само себе си.

Д-р Вероника Васева

ПОЛША – НЕОЧАКВАНО 
ПЪТУВАНЕ НА ЕКС

Крепостта Барбикан в Старе место

Паметникът на Мария Кюри

Виланов - дворецът с парка

Атмосфера 
в двореца 
Виланов

Солна мина Величка
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ПРОДАВА

Продавам стоматологичен юнит 
Медиа 7 с горно окачване. Чисто 
нова розова тапицерия. Намира се 
в гр. Димово; обл. Видин; Цена 350 
лв. Телефон за връзка: 0878173052 

Продавам стоматологична 
машина”Медия”(ЮС 7) в отлично 
състояние,периферия,турбинен на-
конечник-немски и др. Възможен 
превоз! Тел: 0878671036. 

Продавам новозавършен, не-
оборудван дентален кабинет с 2 
работни места. Местоположението 
е в комуникативна зона в централ-
ната част на гр. Варна. За контакти, 
0893063788 - Георгиев, след 18ч.“

Продавам дестилатор 300 лв. За 
връзка - 0886319919

Продавам напълно обзаведен 
зъболекарски кабинет в центъра на 
гр. Ямбол - подходящ и за живеене 
тел. 0886627258

Продавам два броя машини ЮС 
7 медия. За информация: 0887/ 
532 736 – Д-р Раянлиев, Пловдив

Продавам пълно стоматоло-
гично оборудване на изгодна цена 
с 2 бр. стом. стол. (текмил, дент-
сан) работещ дентален кабинет 
в центъра на гр. Карлово GSM: 
0889840317

Продавам стоматологичен стол 
Юнит ЮС-7М, амалгамобъркачка 
с дозатор и швейцарски ултразвук. 
Телефон: 0898/ 740 145 

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

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

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

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

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

Продавам стоматологичен юнит 
„ZC-S300 с периферия „Kawo“, 
турбина с бърз куплунг и светлина, 
микро мотор, безчетков с обратен 
наконечник , със светлина, микро 
мотор – четков, с прав наконечник, 
скалер и ръкохватка вода – въздух.
Стола е инсталиран. Възможна 
демонстрация! Цена по догова-
ряне. София. Телефон за контакт: 
0888576440.

Продавам оборудван стоматоло-
гичен кабинет в гр. София, район 
„Красна поляна“, стоматологична 
машина и стол Медия 7М, в мно-
го добро състояние. Оборудването 
може да се закупи и отделно от 
помещението. Цена при запитване, 
тел. 02/889-96-90, вечер след 19 ч.

ДАВАМ ПОД НАЕМ

Давам под наем смяна в сто-
матологичен кабинет в гр. София 
близост до Военна болница ул. 
Мокренски проход 1, оборудван 
(300лв). Тел. 0887450326 Д-р Вла-
димирова. 

Давам смяна под наем в напъл-
но оборудван с всичко зъболекар-
ски кабинет, разработен и на кому-
никативно място в гр. Казанлък. 
Цената е по договаряне. Подходя-
що е за новозавършил зъболекар 
или пенсионер. Д-р Георгиева – 
0888862837

Давам под наем дентална прак-
тика, състояща се от два напълно 
оборудвани кабинета с обща ча-
калня. Намира се в София на Бул. 
„Пенчо Славейков“ срещу първа и 
втора хирургия на Александровска 
болница. Има обява със снимки 
и повече информация в imot.bg. 
0883343507, georgi_lalov.vr@abv.
bg

Давам под наем работещ, обо-
рудван зъболекарски кабинет в 
идеалния център на гр. Благоев-
град - улица ‘’Пере Тошев’’ 6. Те-
лефон за контакт - Др. Крачунов 
- 0898504461 

Дава под наем оборудвана сто-
матологична клиника с 3 стола - кв. 
„Лозенец“ в непосредствена бли-
зост до метро станция „Стадион 
Васил Левски“. GSM: 0878 28 06 
36. 

Отдавам под наем смяна в раз-
работен и напълно обзаведен сто-
матологичен кабинет, намиращ се 
в центъра до МОЛ София. Каби-
нета се намира в едно помещение 
със зъботехническа лаборатория, 
в която се изработват подвижни и 
неподвижни конструкции. Лице за 
контакт: Славчо Гълъбов. Телефон 
за контакт: 0899 10 44 12

Давам под наем смяна в зъбо-
лекарски кабинет в гр. Пловдив, 
ул.”Върховръх” № 2. За информа-
ция: 032/ 25 24 32

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

Дава се смяна за работа в дента-
лен кабинет под наем в гр. Плов-
див, ЖР „Тракия”, поликлиниката, 
ДКЦ 5, ул.”Съединение” № 42, ет. 
3, каб. 3. За справка: 0899/ 690 221 
и 032/ 261 170 – Д-р Попова

Давам под наем оборудван каби-
нет в гр. Асеновград. За информа-
ция: 0888/ 34 15 84

Давам под наем оборудван сто-
матологичен кабинет в гр. Плов-
див. За информация: 0897/ 988 845

Дава се под наем напълно обо-
рудван стоматологичен кабинет. 
Гр. Пловдив, ул.”Волга” № 46. 
За контакти: Д-р Кръстев – 0897/ 
988 845

Давам под наем смяна в напъл-
но оборудван дентален кабинет в 
центъра на Пловдив. За информа-
ция: 0887/ 532 736 – Д-р Раянлиев, 
Пловдив

Дава се под наем смяна и ка-
бинет /дентален/, обзаведен, обо-
рудван, работещ, в центъра на гр. 
Пловдив. За информация: 0898/ 35 
75 34

Давам под наем помещение, 
подходящо за зъболекарски ка-
бинет, 35 кв.м., гр. Пловдив, кв. 
„Прослав”, до пощата. За контак-
ти: 0888 27 02 38 – Иван Бакалов

Давам кабинет под наем, рабо-
тещ от 1992г. в апартамент на 1-ви 
етаж в едно с друг работещ каби-
нет. Гр. Пловдив, ул.”Лазар Стоев” 
№ 1. За контакти: Д-р Лилова – 
0889 59 76 29

ТЪРСЯ

Търся съдружник в ООД, 
новозавършил/а зъболекар/ка за 
работа в 4 кабинета в гр.Стара За-
гора и селата - тел: 0882652410 д-р 
Маринов.

Търся автоклав втора употреба. 
За връзка тел. 0888354507

Зъболекар с опит търси работа в 
гр. Пловдив. За информация: 0878/ 
722 894

Лекар по дентална медицина 
търси работа на смени в гр. Асе-
новград или околността. За контак-
ти: 0884/ 72 92 41

ПРОДАВА ЕТАЖ ОФИС СГРАДА
Супер Център Стара Загора - 295 кв.м
Тип Строителство - Тухла, След основен ремонт.
Идеално за мед.зъболекарски център.
EMAIL: megince1984@gmail.com
Тел.: 0877 227 749

ОБЩО СЪБРАНИЕ
УС на РК Плевен свиква Редовно Общо събра-

ние, съгласно чл. 8 ал.1 от Устава на РК Плевен, 
което ще се проведе в Конферентната зала на х-л 
«Балкан» на 22.02.2019г. от 12.30 ч. при следния 
Проект за дневен ред:

1.Отчет на Председателя на УС на РК Плевен
2.Отчет на Председателя на КК на РК Плевен
3.Отчет на Председателя на КПЕ на РК Плевен
4.Обсъждане и приемане на Бюджет за 2019г.
5.Промени в Устава на РК Плевен
6.Разни
  
Съгласно чл.8 ал.3 от Устава, срокът за подаване 

на предложения за дневен ред и изменения на нор-
мативните документи на РК на БЗС Плевен до 15 
дни преди насрочената дата.

Присъствието на делегатите е задължително! 
Могат да присъстват всички членове на РК Плевен.

Д-р Павлин Стефанов
Д-р Поля Петева

Председател на УС на РК Плевен
Секретар на УС на РК Плевен

СЛЕДДИПЛОМЕН 
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР 

ПО ОРТОДОНТИЯ
ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА,  МУ - СОФИЯ

Проф. Л. Андреева, д.н.; Проф. В. Крумова, д-р ; Доц. 
В. Петрунов, д-р;  Доц. М. Динкова, д-р; 

Доц. Гр. Йорданова, д-р; Д-р П. Алагьозова, д-р; 
Д-р Кр. Гайдарова, д-р; Д-р В. Петров, д-р

Теоретико-практически курсове 
по Ортодонтия 
Ранно ортодонтско лечение – 23 – 24.02.2019г
отговорник: Д-р Гайдарова 
email: krasi_gaidarova@abv.bg
Биомеханични концепции в нивелирането, 
вертиканите и сагиталните корекции – 
16 – 17.03.2019г 
отговорник: Доц. Петрунов 
email: dr.petrunov@mail.bg
Лечебни подходи при ортодонтско лечение 
на различни видове хиподонтия – 
19-20.10.2019г
отговорник: Проф. д-р Л. Андреева, д.н.
email: lauragurgurieva@gmail.com
Моля да заявите желанието си за участие 
в курс до един месец преди започването му.
Лицe за контакти:  Доц. В. Петрунов 
тел. +359888609784, dr.petrunov@mail.bg

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

годишнини на д-р Светлана Даскалова, д-р Ренета 
Атанасова, д-р Мария Мишева и д-р Величка Са-
пунарова, като им пожелава здраве, много късмет, 
лично щастие, истински хора до тях , чудесни ми-
гове и много лични и професионални успехи.

УС на РК на БЗС-Благоевград

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС – Кърджали честити кръгли-

те годишнини на д-р Николай Борисов Асенов и 
д-р Мирослав Веселинов Аврамов, като им поже-
лава здраве, много късмет, лично щастие, чудесни 
мигове и много лични и професионални успехи. 

УС на РК на БЗС - Кърджали

УС НА РК НА БЗС – 
ГР. ВРАЦА

Честити юбилея на д-р Виолетка Василева, като 
й желае здраве, късмет и много професионални ус-
пехи!

Д-р Емилиян Станков от РК на БЗС-Пловдив, 
заедно с групата, съставена от лекари, лекари 
по дентална медицина и приятели, и носеща 

името „Докторите“, пяха в квартал „Капана“ в деня 
на откриването в Пловдив като Европейска столица на 
културата. С особен ентусиазъм от публиката бе по-
срещната композицията химн за Пловдив.

ДМ

РК НА БЗС-ПЛОВДИВ

ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 
ИЗПЯ ХИМН ЗА ПЛОВДИВ

Пловдив и Матера, Италия са Европейските столици на културата за 2019 г.
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АКЦЕНТИАКТУАЛНО

ВИЕ СТЕ ТОВА,  
КОЕТО ЯДЕТЕ 

В Европа броят на страда-
щите от незаразни болести като 
захарен диабет тип 2, коронар-
на болест на сърцето и рак се 
увеличава. Тези заболявания, 
както и наднорменото тегло и 
затлъстяването, са свързани с 
хранителните навици и физи-
ческата активност на засегна-
тите лица. Мнозина ядат твърде 
често и твърде големи количе-
ства преработени храни, които 
съдържат много захар, мазни-
ни и/или сол. Освен това много 
от най-масово консумираните 
храни оставят значителен от-
печатък върху околната среда. 
Здравословните и устойчиви ев-
ропейски продоволствени систе-
ми могат да помогнат.

ЗАТЛЪСТЯВАНЕ  
И ДИАБЕТ

Затлъстяването е водеща при-
чина за развитие на редица хро-
нични заболявания като високо 
кръвно налягане, диабет и сър-
дечни заболявания. Индексът на 
телесната маса у нас за периода 
2006 – 2012 г. показва, че над 
70% от българите са с наднор-
мено тегло или затлъстяване. По 
данни на Международната диа-
бетна организация за 15 г. бро-
ят на диабетиците е нараснал 
почти трикратно – от 151 млн. 
през 2000 г. до 415 млн. през 2015 
г. В Европа броят на диабетно 
болните е 60 млн. души между 
20 и 79 години. У нас повече от 
половин милион българи имат 
диабет тип 2, като повече от по-
ловината (51,6%) от диабетици-
те са със затлъстяване. 

ЗА ПОЛЗАТА ОТ 
РЕЦИКЛИРАНЕТО

Статистиката показва, че от 
година на година количеството 
боклук, падащ се на глава от 
населението, намалява в свето-
вен мащаб. Докато на средния 
европеец се падат малко под 
500 кг боклуци, датчаните дър-
жат първенството, а северните 
ни съседи са в дъното, то на нас 
българите сме някъде в средата 
на таблицата с малко над 400 кг 
на глава от населението. В на-
чалото на века сме изхвърляли  
доста повече боклук – по 527 кг 
(2002 г.). Тенденцията за нама-
ляване е валидна за целия Евро-
пейски съюз. Въпросът е колко 
от тези отпадъци се рециклират. 
Преди две десетилетия средният 
им дял е бил едва 17%. Картина-
та обаче все повече се променя в 
полза на най-развитите държа-
ви в Европа: Германия рецик-
лира вече повече от две трети от 
отпадъците си (66%), Австрия 
я следва с 59 на сто, Холандия – 
53%, Италия – 51. За България 
статистиците още мълчат.

ДАЛЕЧНО БЪДЕЩЕ

Учени от лондонския „Кингс 
колидж“ съобщиха, че са разра-
ботили нов метод за лечение на 
зъбите, който стимулира ство-
ловите клетки, разположени в 
центъра на зъба. Новият метод 
за зъбно лечение може да бъде 
ползван от пациентите най-
рано след три-четири години. 
Това обаче няма да премахне 
нуждата от зъболекари, защото 
кариесите ще трябва да бъдат 
изчиствани. Вместо пациентите 
да се подлагат на поредната об-
турация, зъболекарят в близко 
бъдеще ще може да напои късче 
гъба с лекарството Tideglusib, 
което стимулира развитието на 
стволови клетки.

КАКВО ИМА В 
БИРАТА?

Еврокомисарят по здравеопазва-
нето и безопасността на храните, 
Витянис Андрюкайтис присъст-
ва лично на Общото събрание на 
Пивоварите на Европа и в речта 
си  пред присъстващите сподели: 
да предоставят пълния списък със 
съставките и калорийното съдър-
жание на всички бири. Това ще 
помогне на хората в ЕС да бъдат 
по-добре информирани и, надя-
вам се, да правят по-здравословни 
избори. Прозрачността е една от 
най-модерните думи в сектора на 
храните и напитките през послед-
ните години – което е ясен сигнал, 
че тя е важна за потребителите. Ето 
защо призовавам цялата алкохолна 
индустрия да последва примера на 
Пивоварите на Европа и да отгово-
ри на очакванията на консуматора". 
В България бирата е особено попу-
лярна. 31 % от населението на стра-
ната смятат, че бирата е подходящо 
за тях питие, а близо една трета  от 
всички българи са на мнение, че 
при умерена консумация пивото 
може да бъде част от модерния на-
чин на живот. Най-често бира се 
пие в Монтана и Русе  –  11  пъти 
месечно.  Средно българинът слага 
на масата пиво поне 10 пъти месеч-
но през лятото и 8 пъти през зима-
та. За последните 3 години у нас 
производството на бира ежегодно 
надхвърля  5 милиона хектолитра, 
а броят на пивоварните от 16 нара-
ства на 24.

ПОРТ-А-КАТ 
СИСТЕМА

Все повече онкоболни избират да 
поставят порт-а-кат система, която 
да им позволи щадяща за вените хи-
миотерапия. Докато в чужбина това 
е стандарт, в България методът за-
почна да набира популярност едва 
в последните години. От началото 
на годината портове могат да бъ-
дат поставени и в университетска 
болница „Дева Мария“ в Бургас. 
Имплантиращият се порт е устрой-
ство, което се въвежда под кожата в 
тялото и обичайното му място е на 
гърдите. Той е съставен от корпус, 
свързан с тънка тръбичка, която е 
въведена в една от вените на гър-
дите. Благодарение на него лекари 
и лаборанти имат достъп до кръв-
ния поток. Устройството позволява 
както вливане на лекарства и пре-
парати, така и взимане на кръв за 
лабораторни изследвания, с което 
почти елиминира нуждата от до-
пълнително манипулиране на вени-
те. Процедурата по поставянето му 
е лека, извършва се с местна упой-
ка и трае максимум час. Всички, 
които са преминали химиотерапия 
с интравенозно приложение знаят, 
че честите манипулации на вените 
води до тяхното калциране. 

САМОЛЕТИТЕ НА 
БЪДЕЩЕТО 

Поделението на Airbus за част-
ни самолети представи новата си 
луксозна кабина на ACJ319neo, 
наречена Infinito. Тя е разработена 
съвместно с италианската Atelier 
Pagani Automobili, който прави ди-
зайна на суперколи. Това, което 
прави кабината новаторска, е про-
зрачният покрив, през който път-
ниците ще имат възможност през 
целия полет да наблюдават небето. 
Ако времето е лошо, на тавана може 
да се прожектират и картини, кое-
то пък ще създава усещане за още 
по-голяма свобода и пространство. 
От тук идва и името Infinito, което 
на италиански означава безкрайно, 
обясняват от компанията. Целият 
салон на самолета е изработен от 
естествени и новаторски материали 
- кожа, въглеродни валакна и новият 
материал КарбоТитаний. 

НОВА ГОДИНА, 
ДОБРЕ СИ ДОШЛА

Промени в осигуровките, из-
искванията за стаж и възраст при 
пенсиониране, помощите за хора с 
увреждания, нови цени на водата 
и природния газ - това са част от 
последиците от промените в нор-
мативната уредба, които влизат в 
сила в първия ден на новата 2019-та 
година. Годината ще има 249 работ-
ни дни, които стандартно са 1992 
работни часа. Почивни ще бъдат 
116 дни, изчисли платформата за 
данъци и счетоводство. Минимал-
ната работна заплата се повишава 
от 510 на 560 лв. Увеличава се и ми-
нималният осигурителен доход по 
икономически дейности и профе-
сии. Максималният осигурителен 
доход се вдига от 2600 на 3000 лв. 
Минималният месечен размер на 
осигурителния доход за самоосигу-
ряващи се за 2019 г. ще бъде 560 лв. 
при 510 лв. през 2018 г. Изисквани-
ята за възраст и осигурителен стаж 
при пенсиониране се увеличават. 
През 2019 г. жените се пенсионират 
на навършени 61 г. 4 м. и осигурите-
лен стаж от 35 г. 8 м. Увеличението 
е с по два месеца. Мъжете се пен-
сионират, ако са навършили 64 г. 

2 м. (увеличението е с 1 месец), а 
осигурителният им стаж е 38 г. 8 м 
( с 2 месеца повече, отколкото през 
2018 г.). Стойността на всяка годи-
на осигурителен стаж във форму-
лата за изчисляване на пенсиите се 
увеличава от 1.169 на 1.2. Новият 
коефициент ще се прилага при из-
числяването на размерите на ново-
отпуснатите пенсии.

В БЪЛГАРИЯ НА 
МЕДИЦИНСКИ 

ТУРИЗЪМ
Близо 150 000 британци годишно 

идват в България на медицински 
туризъм заради по-ниските цени на 
услугите, пише английското изда-
ние "Дейли стар". Освен с летните 
си курорти и високите планини, 
които през зимата предлагат отлич-
ни условия за ски, България набира 
популярност и като страната с едни 
от най-добрите хирурзи в Европа - 
основно в зъболекарството и орто-
педията. Англичанинът Джери Ла-
утън разказва, че за зъбен имплант 
стоматолози в Англия са му искали 
сумата от 4500 паунда. Освен това, 
в Обединеното кралство го пре-
дупредили, че лечението може да 
се проточи с месеци. В България 
за същата услуга зъболекарите са 
поискали 660 паунда. Освен в сто-

матологията, България се слави и 
с добрата работа на ортопедите си. 
Смяна на бедрената става в Бълга-
рия струва близо 5 000 паунда, до-
като в Обединеното кралство меди-
цинската интервенция струва над 
11 000 паунда.

ДЕФИЦИТ НА 
ВИТАМИН В12

Витамин В12 заедно с фолиевата 
киселина (В9) и витамин В6 участ-
ва в разграждането на хомоцисте-
ина. Затова дефицитът на В12 може 
да има отражения и върху сърдеч-
носъдовите заболявания.При дефи-
цит на В12 нивото на хомоцистеин 
в кръвна се повишава, а тази ами-
нокиселина може да допринесе за 
възникване и напредване на атерос-
клерозата. Повишените нива на хо-
моцистеин се отразяват негативно 
и върху мозъка. Шведско проучва-
не от 2012 г. показва, че дори леко 
покачване на стойностите повиша-
ват риска от алцхаймер. Затова още 
при най-леките симптоми на де-
менция се препоръчва изследване 
на нивата на витамин В12. Той пази 
миелиновата обвивка на нервите и 
подпомага регенерацията им. В12 
се дава във високи дози при поли-

невропатия и амиотрофна латерал-
на склероза (ALS). Рисковете от де-
фицит на витамин В12 се повишава 
от някои медикаменти против кисе-
лини. През 2013 г. в JAMA бе пуб-
ликувано проучване, че инхибито-
рите на протонната помпа може да 
провокират дефицит на В12, ако са 
вземани в продължение на две го-
дини и повече. 

ОДОНТОГЕННИ И 
НЕОДОНТОГЕННИ 

ЛИМФАДЕНИТИ
Има различни лимфаденити от 

зъбен и незъбен произход. Острите 
лимфаденити – одонтогенни или 
неодонтогенни се диагностицират 
лесно след установяване на ети-
ологията им.  Клинично е трудно 
да се диагностицират хроничните 
лимфаденити понеже са сходни 
със специфичните лимфаденити. 
Метастазите или злокачествените 
лимфаденити като лимфогрануло-
матоза или лимфонуклеоза , болест 
на Хочкин са сходни клинично  с 
хроничните лимфаденити. Зато-
ва диференциално диагностично 
се имат предвид: Остеомиелит на 
челюстите; Одонтогенни флегмо-
ни; Специфични лимфаденити : 
туберколоза, сифилис, актиноми-
коза; Метастази на злокачествени 

тумори; Възпаления на слюнчени-
те жлези; Лимфаденити на Хочкин. 
Правилната диагноза се базира на 
подробна анамнеза, палпация, па-
раклинични изследвания или би-
опсия на отделен лимфен възел. 
Прилага се гефрир с оглед обема 
на оперативната намеса. Острият 
лимфаденит протича като сериозно 
възпаление. Увеличените лимфни 
възли се напипват като болезнени 
образувания с еластична консис-
тенция. В началото обща реакция 
от организма липсва или е изра-
зена слабо. При ликвидирането 
на основния възпалителен процес 
лимфните възли намаляват по раз-
мер. При гнойните лимфаденити 
има повишена температура и вло-
шено общо състояние. Наблюдава 
се слабост и подуване около лимф-
ните възли. Във кръвната картина 
има олевяване. Основна причина 
могат да бъдат затруднен пробив 
на мъдреци, гнойни възпалител-
ни процеси, зъбни кисти или нео-
донтогенни причини. Хроничните 
неспецифични лимфаденити са 
резултат от нелекуване или грешен 
лечебен подход към основното за-
боляване. 

САМО 
СТАТИНИ НЕ СА 

ДОСТАТЪЧНИ
Учени от Медицинския универ-

ситет в Инсбрук идентифицираха 
нов фактор, който повишава риска 
от инфаркти и удари. В едно от 
изследванията си те успели да до-
кажат, че сърдечно-съдовият риск 
се увеличава линейно с нивото на 
липопротеинa. Това може да се ока-
же важна насока за разработването 
на нови лекарства. Инфаркти и ин-
султи са сред водещите причини за 
смърт в западния свят. При паци-
енти с висок риск от сърдечно-съ-
дово заболяване обикновено стан-
дартната терапия за намаляването 
на LDL-холестерола е със статини. 
Оказва се обаче, че само тя не е 
достатъчна. „Много от тези паци-
енти остават с висок риск, въпреки 
приложената статинова терапия и 
поради това се налагат допълни-
телни възможности за лечение“, 
заяви проф. Петър Вилайт от Ме-
дицинския университет в Инсбрук. 
Заедно с екипа си той посочва нов 
лабораторен маркер, по който може 
да се правят изводи за степента на 
риска от инсулт или инфаркт – ли-
попротеин (а). 

ЗАБАВЯ СЕ 
РЪСТЪТ НА 
ПРОДЪЛЖИ-
ТЕЛНОСТТА 

НА ЖИВОТА В 
ЕВРОПА

Докладът Здравето накратко: 
Европа (2018) на Европейската 
комисия и на Организацията за 
икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР) показва, че ста-
билното досега увеличаване на 
продължителността на живота е 
забавило темпа си и че продължа-
ват да се наблюдават големи разли-
чия както в самите държави, така 
и между тях, като изоставането е 
особено ясно изразено при хората с 
по-ниско образование. Този доклад 
се основава на сравнителни анали-
зи на здравословното състояние на 
гражданите на ЕС и ефективността 
на здравните системи на 28-те дър-
жави - членки на ЕС, пет държави 
кандидатки и три държави от Ев-
ропейската асоциация за свободна 
търговия (ЕАСТ). Неприемливо 
е всяка година в ЕС над 1.2 мили-
она хора да губят преждевременно 
живота си. Това може да бъде из-
бегнато чрез подобряване на профи-
лактиката на заболяванията и чрез 
по-ефективни здравни грижи.

В очакване на лятото


