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НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
17-ият Научен конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС) 

ще се проведе на 15–17 юни 2017 г. в гр. Бургас, съпроводен от 
традиционната голяма Дентална медицинска изложба.

Конгресът е включен в продължаващото обучение (CE) на 
Световната дентална федерация (FDI).

В научната програма на Конгреса лекции ще изнесат изявени 
лектори от България и чужбина. 

За пореден път ще има и секция Орални презентации и сек-
ция Постери.

Официално откриване на Конгреса с програма за Бургаска-
та общественост – 15.06.2017г., Морска градина, открита сцена 
„Охлюва“, гр. Бургас.

УЧАСТИЕ В 17-ия НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС 

Срок за регистрация за участие в 17-ия Научен конгрес на БЗС 
- до 31-ви май 2017 г.

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

• Конгресна такса след 31.05.2017 г. - 140 лв.
• Конгресна такса за студенти и докторанти – 50% от таксата 

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

приемане на заявки - 22.05.2017 г.
Събира се от районните колегии (РК) заедно с таксата пра-

воучастие, като изрично в поименните списъци се отбелязват 
платилите куверта 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 ПРО-
ДАЖБА НА КУВЕРТИ НА МЯСТО!

Организационният комитет си запазва правото за промени в 
конгресната програма и изложбата в последния момент!

РЕДОВЕН  
ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН КОНГРЕС
Управителният съвет на Българския зъболекарски съюз 

прие Редовният отчетно-изборен конгрес да се проведе на 2 и 3 
юни 2017 година.

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ  
ВЪВ ВЕЛИНГРАД

От 12 до 15 май 2017 г. в гр. Велинград ще се проведе Регио-
нален форум по дентална медицина, организиран от РК на БЗС-
Пазарджик. Програмата на форума е на стр. 4.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ  
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 

БАНСКО
От 6 до 8 октомври 2017 г. в гр. Банско ще се проведе тради-

ционният Национален форум по дентална медицина – Банско, 
организиран от РК на БЗС – Благоевград с подкрепата на УС 
на БЗС.

BASS – 2017
XII конгрес на Балканското стоматологично общество (BaSS) 

ще се проведе в гр. Солун, Гърция от 4 до 7 май 2017 г.
На интернет страницата на БЗС може да откриете информа-

ция за Конгреса на BaSS.

КОДЕКСЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА 
ЕТИКА НА ЛДМ Е ОБНАРОДВАН
Кодексът е утвърден със Заповед № РД-01-35 от 25.01.2017 г. 

на Министъра на здравеопазването и обнародван в ДВ бр. 18 от 
24.02.2017 г. Той е приет от Конгреса на ССБ на 16.12.2005 г., ут-
върден със Заповед № РД-09-224 от 11.04.2006 г. на Министъра 
на здравеопазването, обн. ДВ бр. 34 от 25.04.2006 г. Изменен е от 
Конгреса на БЗС на 09.12.2016 г. 

FACEBOOK СТРАНИЦА НА БЗС
От февруари 2017 г., с решение на УС на БЗС, е създадена 

Facebook страница на организацията, носеща името Български 
зъболекарски съюз. Модератор на страницата е д-р Ивайло Ме-
тодиев от СРК на БЗС.

Д-р Димов, какъв път бе извър-
вян от Комисията по рамково 
договаряне (КРД), на която 

сте председател, до подписването на 
НРД 2017 г.?

За разлика от всички предходни го-
дини, подготовката на НРД 2017 започ-
на още със стартирането на НРД 2016 
през април и завърши с подписването 
на договора в края на февруари 2017 г. 
През този дълъг период Комисията по 
НРД ежемесечно анализираше изпъл-
нението на бюджета за дентални дей-
ности, като коректното му изпълнение 
към месец август даде възможността 
от 01.09.2016 до края на годината да 
се въведе частично третата дейност за 
здравноосигурените лица над 18 годи-
ни.

Кои бяха ключовите моменти и 
предизвикателствата при работата 
по НРД?

Ключовите моменти в работата 
всъщност бяха изпълнението на след-
ните наши цели:

- Точното прогнозиране на Комисия-

та и коректното изпълнение на бюдже-
та за 2016 г. бяха предпоставка за из-
готвяне на финансовата рамка на НРД 
2017.

- Изготвянето и подписването на 
анекс към НРД 2016, осигуряващ из-
вършването и финансирането на тре-
тата дейност за периода 01.01.2017 
– 31.03.2017 г. Като резултат от този 
анекс, третата дейност в НРД 2016, от 
предвидените четири месеца, се увели-
чи на седем.

Бюджетът за 2017 г. бе увеличен с 24 
млн. лв. спрямо 2016 – от 123 млн. на 
147 млн. лв.

През януари 2017 г. ,след експертни 
преговори между Комисията и работна 
група на НЗОК, бе постигнато увели-
чение на този бюджет със 7,5 млн. лв. 
от резерва на НЗОК. Тези средства се 
гарантират чрез текстовете на чл. 12 
и чл.120 от НРД 2017, като изрично в 
ал.4 е записано, че: „...когато очаква-
ното изпълнение към 31.10 на бюджета 
на НЗОК за здравноосигурителни пла-
щания за дентална дейност показва не-
достиг на средства към 31.12, предвид 
въведената трета дейност, Надзорният 
съвет на НЗОК взема решение за оси-
гуряване на необходимите средства“. С 
гореизложеното бе постигната целта на 
Комисията за окончателно, целогодиш-
но и финансирано въвеждане на трета 
дейност за лицата над 18 години. 

Какво е значението на въвеждане-
то на третата дейност?

За БЗС и в частност за Комисия-
та, оглавявана от мен, въвеждането 
на трета дейност е дълго чакана и 
изпълнена цел в интерес на гражда-
ните и нашите колеги.          На стр.2

ПОСТИГАНЕ НА 
ЦЕЛИТЕ В ИНТЕРЕС НА 

КОЛЕГИТЕ И ПАЦИЕНТИТЕ

Опитвам се да открия организа-
торите в предфорумната треска. 
Пътят ми към залата в Двореца 

на културата и спорта във Варна е пре-
пречен от работници, които коментират 
напрегнато, че са поставили вече 300 
места, а не достигат още поне 50.

Питам д-р Влъчкова, председател 
на РК на БЗС – Варна и д-р Хубчева, 
зам.-председател. на РК на БЗС – До-
брич, дали това е вярно. Да, това тра-
диционно е така, подчертават те, като 
към тях се присъединява и д-р Давчев, 
председател на РК на БЗС – Добрич. 
Това са хората, които стоят в основата 
на мащабното събитие и няма как да 
е иначе. Явно в случая с продължава-
щото обучение на лекарите по ден-
тална медицина простият сбор от две 
колегии, организатори на форума, дава 
резултат много по-голям от аритметич-
ния. Доказват го интересът и участието 
не само на зъболекари от двете район-
ни колегии, а и на участници от Русе, 
Стара Загора, София, Шумен, Петрич и 
др. В залата присъстват и много млади 
хора – студенти по дентална медицина 
от ФДМ – Варна, но повечето участни-
ци са практикуващи зъболекари от две-
те колегии.

Първи към колегите си, изпълнили 
до краен предел залата, се обърнаха 
организаторите на това мащабно ден-
тално събитие – д-р Хубчева и д-р Влъ-
чкова.

Думата бе дадена и на г-н М. Хри-

стов, изпълнителен директор на Дворе-
ца на културата и спорта, който подчер-
та ролята на това събитие за местната 
общност и за бизнеса в града.

Председателят на БЗС, д-р Борислав 
Миланов, сподели, че организаторите 
винаги успяват да го изненадат, защото 
те мислят непрекъснато как да напра-
вят този форум с по-атрактивна про-
грама и практическа насоченост. Д-р 
Миланов подчерта, че освен натрупва-
не на познания и опит, колегите имат 
необходимост и от общуване помежду 

си, особено във времето, в което жи-
веем. За да бъде максимално полезен 
с информация, той допълни, че освен 
изказванията на министър Семерджиев 
за плаковите протези, към този момент 
няма никакво официално становище 
или данни, подадени към БЗС, а само 
медийно говорене. В момента, в който 
точна информация постъпи, всички ко-
леги ще бъдат своевременно известени 
чрез регистъра на БЗС, подчерта д-р 
Миланов.                                   На стр.3

Регионален форум Варна Дент-2017

ПРИСТАНИЩЕ 
НА ПОЗНАНИЕТО

НРД – 2017

Залата с участниците
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ПЪРВАТА И НАЙ-
ЛОШАТА ОТ 

ВСИЧКИ ИЗМАМИ Е 
САМОИЗМАМАТА

Големият български писател хуморист Димитър Христов 
Чорбаджийски (1890–1967) с псевдоним Чудомир е автор на 
карикатури, римувани злободневки, фейлетони, разкази, 

епиграми. Книгите му за кратко време претърпяват многобройни 
издания: „Не съм от тях“ (1935), „Нашенци“ (1936), „Аламинут“ 
(1938), „Кой както я нареди“ (1940), „Консул на Голо бърдо“ (1947) 
и др. Освен като писател и художник, Чудомир оставя име и като 
изследовател краевед, с изключителни приноси за музейното и чи-
талищното дело.

„Хуморът ни откъсва от дребното, от всекидневното, позволява 
ни, като си се надсмиваме, да се взрем по-дълбоко в себе си“, казва 
Чудомир.

1. „Най-празният от нашите дни е оня, в който не сме се смели 
нито веднъж.“

2. „Прекалено дългата почивка е ръждясване.”
3. „Даже и най-скъпият часовник има само 60 минути в час.”
4. „Първата и най-лошата от всички измами е самоизмамата.”
5. „Някои мислят, че единственото нещо, което им е нужно, за да 

водят дискусия, е устата.”
6. „Една лъжа може да обиколи света, докато истината още си 

връзва обувките.”
7. „Ако искаш да узнаеш цената на парите, опитай се да вземеш 

на заем.”
8. „Обичай ближния си, но остави жена му на мира...”
9. „Дето думат старите хора: то чушка ако не люти, краставица 

ако не горчи, жена ако не гълчи и мъж ако не мълчи, де ще му из-
лезе краят, а?”.

Подбор: Е. Караянева, гл. редактор на в. „ДентаМедика“

С Ъ С Л О В Н И

EDITORIAL

 РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СРК   
 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 
УС НА СРК РЕШИ РЕДОВНОТО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА СРК НА БЗС 

ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 29 АПРИЛ 2017 Г. В ПАРК ХОТЕЛ МОСКВА, ЗАЛА КИЕВ. 

Предварителен дневен ред: 
08:00 - 09:00 Регистрация 

1. Отчет на Председателя на УС на СРК 
2. Отчет на Председателя на КПЕ на СРК 
3. Отчет на Председателя на КК на СРК 
4. Отчет по Бюджет 2016, проект за Бюджет 2017 
5. Снемане на отговорност от досегашното ръководство на СРК 
6. Избор на нови ръководни органи на СРК 
7. Избор на делегати на СРК за Конгреса на БЗС 

 
Бланка за протокол за избор на делегат за Общо събрание на СРК на БЗС

може да получите от офиса на СРК на БЗС или
да се изтегли от сайта на СРК http://www.bzs-srk.bg

 
Срока за предаване на протоколите в офиса на СРК е 31 Март 2017 г.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Такси за регистрация
След 28.02.2017 г. 
За лекари по дентална медицина - 140 Euro. В таксата е включена и 

Галавечерята;
За студенти, дентални асистенти, зъботехници, придружаващи лица  

- 90 Euro. В таксата не се включва Галавечерята. Тя се заплаща допъл-
нително; 

За участие в практически курс (ако бъде организиран такъв/такива) 
- 10 Euro.

Практически курсове (ако бъдат организирани такива)
22 Конгрес на BaSS се заема със задачата да предостави нови зна-

ния на своите участници, чрез организирането на редица практически 
курсове. Дентални фирми, агенти и колеги, заинтересовани относно 
тези дейности, могат да се свържат с Конгресния секретариат за до-
пълнителна информация. Цената на наема на зала е 500 Euro на курс, 
плюс дентални материали и оборудване. Изложители, организиращи 
курс, могат да се възползват от 25 процента отстъпка от цената на 
наема на щанд.

Контакти:
Email: info@makedoniapalace.gr
За резервация: Tel: 0030-2310 897223-4
Email: reservations@makedoniapalace.gr
Congress Secretariat:  
Email: premium.congress@gmail.com
Подробна информация можете да намерите на сайта на BaSS: 
www.e-bass.org

Осигурена е възможност за организирано пътуване с луксозен 
автобус, както и хотелско настаняване (4*) за три нощувки в гр. 
Солун с трансфери до конгресната зала на цена 415 лв. на човек 
в двойна стая и допълнителни екскурзии.

За повече информация и записване на тел: 0888 642622 и 
02/9516975.

22 КОНГРЕС НА BASS
22 Конгрес на BaSS ще се проведе в Солун,  

хотел „Makedonia Palace”, от 4 до 7 май 2017 г.

   
 1000, . „ ”  49, .: 02/987 47 97, : 02/988 87 24,  

E-mail: office@bzs.bg; Website: www.bzs.bg  

: 27.01.2017 . 
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От стр. 1
Увеличението на бюджета с 

повече от 25% и въвеждането на 
трета дейност е предпоставка за 
по-нататъшно качествено увели-
чение на пакета дентални дейнос-
ти, осигурявани по задължител-
ното здравно осигуряване.

С това постижение правим 
стъпка напред в мисленето и раз-
бирането на нашите партньори 
от НЗОК, Министерство на здра-
веопазването и Комисията по 
здравеопазване към Народното 
събрание за по-нататъшното раз-
ширяване на денталната помощ 
за гражданите на РБ.

В своето първо интервю слу-
жебният министър д-р Семер-
джиев говори за включването, 
при определени условия, на пла-
ковите протези за възрастни хора 
над 75 г. Това предизвика оживен 
дебат в социалните мрежи. С как-
ви факти разполагаме до момента 
и доколко реалистично е това на-
мерение?

По въпроса за предложеното от 
министър Семерджиев осигурява-
не на плакови протези за възрастни 
хора бих казал, че изцяло кореспон-
дира с вижданията и целите на БЗС. 

Комисията очаква да получи по-

вече конкретика в информацията, 
като самата тя е готова да участва с 
анализ и експертиза по въпроса.

Използвам възможността спе-
циално да благодаря на д-р Гачев, 
д-р Шарков, д-р Миланов за перма-
нентната работа, както и на всич-
ки останали членове за общата ни 
екипна дейност! Пожелавам успех 
в работата на нашите колеги по из-
пълнение на договореното в НРД 
2017!

На въпросите отговори: 
д-р Георги Димов, 

зам.-председател на 
БЗС и председател на КРД

ПОСТИГАНЕ НА 
ЦЕЛИТЕ В ИНТЕРЕС НА 

КОЛЕГИТЕ И ПАЦИЕНТИТЕ

НРД – 2017

Момент от подписването на НРД - 2017
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От стр. 1
Д-р Н. Шарков, главен секретар на 

БЗС, поздрави колегите си в залата, 
като припомни, че Варна и мястото 
на форума имат своята богата исто-
рия, свързана със зъболекарите. В 
далечната 1967 г. именно във Варна 
се е провел Европейският дентален 
форум на FDI, а преди години тук се 
проведе и конгресът на BaSS. Варна 
Дент се явява продължение на тази 
богата традиция, защото без про-
дължаващо обучение няма развитие, 
каза в заключение д-р Шарков.

Поздравление към организаторите 
на форума отправи и д-р Ленко Лен-
ков, председател на РК на БЗС – Ста-
ра Загора.

Подготвената изненада за при-
състващите бе музикалният поздрав 
на д-р К. Георгиев (Коцето Калки). 
Самият д-р Георгиев, в своята пъст-
ра сценична дреха, остана като слу-
шател в залата през целия лекцион-
ен ден, което говори още веднъж за 
интересната програма, подбрана от 
организаторите.

С отговори на въпроси от лексикон 
бе представен първият лектор д-р 
И. Минчев, чиито корени са от гр. 
Варна. Тема на неговата лекция бе: 
„Праговата препарация – 20 години 
по-късно. Обзор, техники, грешки, 
тенденции и алтернативи“.

Д-р Минчев, в характерния си 
атрактивен стил, определи проте-
тиката като мъжка работа, но също 
така и като най-желана от колегите 
манипулация. Той сподели своя опит 
като „асистент“ на навлизането на 
праговата препарация в България. В 
момента все повече дигитализация-
та навлиза в протетиката, но трябва 
и тук да бъде намерена границата 
между моралния и технологичния 
аспект.

Ключови думи в по-нататъшната 
лекция бяха: комуникация с пациен-
та за неговите очаквания, постигане 
на естетика и експресия, залагане на 
работа, при необходимост, с плас-
тичните хирурзи, постигане на най-
доброто за пациента.

ШЕСТ СТЪПКИ  
НА ПРОТЕТИЧНИЯ 

УСПЕХ

Д-р Минчев отбеляза, че съвре-
менните study clubs са съществу-
вали и преди, когато зъболекари и 
зъботехници са се събирали и са об-
съждали случаите в непосредствен 
контакт.

И тогава е имало обсъждане и ес-
тетичен анализ за постигане на най-
добра биоинтеграция. 

Не бива да се забравя, че дентал-
ната фотография е част от образната 
диагностика на практика. Фронтът, 
междузъбните пропорции, интра-

денталните контакти, гингивалният 
зенит са част от естетичния чеклист, 
както и подготовката на оклузията 
преди отпечатъците. Изготвянето на 
ситуационен модел е от изключител-
на важност.

Лекторът сподели и от практиче-
ския си опит, че снимките без свет-
кавица са по-добри за нуждите на 
зъболекаря.

Д-р Минчев разгледа и новата тен-
денция всичко да се лепи с всичко в 
протетиката. Той обърна внимание, 
че при липса на биологична ширина 
коронките стават неточни.

Профилът на борера задава про-
фила на препарацията. Не е необ-
ходимо всичко да се слага на тур-
бината, а само здрави, качествени 
наконечници, като колкото по-едър е 
борерът, толкова при ниски обороти 
сме по-прецизни. 

Според статистиката всеки пети 

изпилен зъб умира.
Д-р Минчев разгледа детайлно и 

фазите на препарацията, като под-
черта, че целта е получаване на ясна 
и плавна прагова препарация. Той 
защити мнението, че за да не се над-
ценяваме, е добре да се използва уве-

личение от 2,5 пъти, а да използваме 
4 х само за инспекция.

Втората лекция в две части от бо-
гата и разнообразна лекционна про-
грама с нарочно търсена практиче-
ска насоченост бе на д-р И. Попов: 
„Директно възстановяване на силно 
разрушени зъби“.

В нея д-р Попов щедро сподели 
тънкости и точен протокол от своя 
опит, което задържа вниманието на 
многобройната аудитория в залата.

ПРЕДИМСТВА НА 
КОМПОЗИТНИТЕ 

ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

При тях планираният срок на упо-
треба е 10 години, времето за изпъл-
нение е по-кратко, а цената е по-ни-
ска за пациента. Това е точен метод 
с високи нива на постигнатата есте-

тика. За няколко часа могат да бъдат 
извършени здрави възстановявания. 
При избор на индиректни възстано-
вявания трябва да направим правил-
на преценка, че можем да възстано-
вим анатомията и функцията на зъба.

Лекторът разгледа директните 
композитни възстановявания на ви-
тални зъби, като сподели своя опит 
с използването на кофердам за ус-
пешни и дълготрайни възстановява-
ния. Самият той използва кофердам 
от 11 години. Кофердамът, противно 
на някои мнения, е предимство при 
пациенти, на които се гади. Поста-
вянето на кофердам при всеки паци-
ент отнема от 2 до 6 минути, а при 
7 зъба – до 15 минути. Постигнатият 
комфорт без кръв, без език, без из-
лишен въздух е особено ценен при 
ендодонтско лечение. Използването 
на кофердам е граница, която всеки 
трябва да реши дали да прекрачи в 
интерес на радостта и свободата при 
работата.

При композитните възстановява-
ния е важна сухотата, защото дори 
от издишания въздух става навлаж-
няване.

Кога да „спасим“ зъба? Ян 
Бергманс дава следното определе-
ние: когато можем да изолираме зъба 
с кофердам, можем да го спасим.

При директното възстановяване 
на силно разрушени витални зъби 
трябва да се отчита и полимериза-
ционния стрес, който е функция от 
свиването на материала и модула на 
еластичност. Полимеризационният 
стрес може да бъде намален чрез по-
слойно нанасяне на течен композит и 
използване на фотополимерна лампа 
с плавен старт.

Д-р Попов обърна специално вни-
мание на директното възстановяване 
на втори клас кавитети, като препо-
ръча пациентът да направи рентге-
нова снимка в захапка за по-точна 
диагноза. Често пъти има съпротива 
от страна на пациентите да направят 
повече снимки, но трябва да се обяс-
ни, че 1 снимка е равна като облъчва-
не на няколко часа печене на морето. 
Необходими са 4 снимки в захапка 
и тогава можем да направим точен 
план на лечение.

Лекторът препоръча и почистване 
на работното поле с ултразвук, как-

то и фино почистване и на апрокси-
малната повърхност, защото често 
матриците лягат върху зъбен камък.

Специално внимание бе обърнато 
на факта, че увреждането на съсед-
ните зъби при изпиляване за корони 
достига до 70% по литературни дан-
ни.

При директните възстановявания 
първо се възстановяват по-трудните 
зъби, като се използват анатомични 
матрици.

При послойно възстановяване на 
дентина и емайла постигаме краси-
ви зъби.

Съботният лекционен ден продъл-
жи с темата за местните усложнения 
в амбулаторната дентална хирургия 
при анестезия и екстракция на зъб 
и своевременното им разрешаване. 
Обявеният първоначално в програ-
мата лектор доц. Т. Георгиев бе за-
менен от д-р Стелиян Едрев от ФДМ 
– Варна.

Лекторът сподели много случаи 
от своята практика, включително да-
ване на колабирал пациент да погъл-
не амоняк от неопитна сестра.

Той препоръча дребни полезни 
трикове за предотвратяване на греш-
ки. В своя опит той чупи игла или не 
слага игла при промивка с кислород-
на вода, за да може тази спринцовка 
да се различава отчетливо.

Чупене на игла в уста на пациент е 
рядко усложнение при поставяне на 
анестезия. Ако счупеното е в меките 
тъкани, то се капсулира и може да се 
преживее с него. Бе показана и рент-
генова снимка на случай на счупена 
инжекционна игла при 4 – 5-годиш-
но дете, като мърдането е причина в 
случая.

Аспирирането и поглъщането на 

инжекционна игла може да доведе 
до асфикция, което е тежко услож-
нение.

Лекторът препоръча напръскване 
с антисептичен разтвор за предо-
твратяване на възпаление при поста-
вяне на анестезия.

Възможна е и временна слепота 
при засягане при анестезия на нер-
вус оптикус, която е временно явле-
ние.

Д-р Едрев обърна специално вни-
мание на използването на карпулни 
игли. Ако не може да се въведе раз-
творът и има съпротивление, трябва 
да се изтегли иглата.

Лекторът препоръча, базирайки 
се на своя опит, при необезболен па-
циент по-добре да се откажем и да 
търсим друг подход. 

Друга негова препоръка бе при 
екстракция на пародонтални зъби 
да се прави рентгенова снимка, а да 
не се предоверяваме на това, което 
виждаме.

Д-р Динос Контурас, Гърция, го-
вори за дизайна на усмивката. Как 
да постигнем желаната естетика и 

функция? Поради силния акцент на 
лектора имаше малки трудности в 
превода, но темата за естетиката е 
сред водещите по интерес сред учас-
тниците.

Въпреки напредналия час, прав-
ната лекция бе чакана и дори имаше 
предварителни въпроси към лекто-
ра – адвокат Мария Радева. Тя от-
кровено говори за правните аспекти 
при контрола в денталната практи-
ка, като отдели видовете контрол и 
призова да не се подценяват провер-
ките, защото достъп за медицински 
контрол не може да бъде отказан, 
както и предоставяне на необходи-
мите документи.

Благодатната многобройна ауди-
тория изслуша с огромен интерес 
цялата лекционна програма. 

Официалната вечеря, организи-
рана от двете районни колегии в 
ресторант „Хоризонт“, ще се пом-
ни дълго. Приятно въведение във 
вечерта бе изпълнението на вечния 
Орлин Горанов, а Нели Петкова до-
пълни емоционалния градус и вди-
гна във вихрени танци всички при-
състващи. 

В по-късния час д-р Георгиев, из-
вестен като Коцето Калки, надгради 
празничното настроение с караоке, 
в което мнозина лекари по дентална 
медицина показаха своите певчески 
умения.

За пореден път зъболекарите по-
казаха, че могат да навлязат, както в 
дълбочината на денталното позна-
ние, така и да излязат от рутината 
на всекидневието поне за една вечер, 
благодарение на организаторите от 
РК на БЗС – Варна и Добрич. 

Емилия Караянева

Регионален форум Варна Дент-2017

ПРИСТАНИЩЕ 
НА ПОЗНАНИЕТО

Залата с участниците

Д-р Влъчкова, д-р Давчев, д-р Хубчева

Изложението

Лекторът д-р Попов
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РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ - 
ВЕЛИНГРАД Е АКРЕДИТИРАН С 

8 КРЕДИТА НА УЧАСТНИК
ПРОГРАМА

12.05.2017г. /петък/
14.00 ч. -15.00 ч. Настаняване
16.00 ч. - 17.00ч. Регистрация

13.05.2017г. /събота/
8.00 - 9.00 ч. Регистрация
9.00 ч.- 10.30 ч.  „В преследване на белите линии“     
Лектор: Д-р  Милен Димитров
10.30 – 10.45ч. Търговска  презентация   -   
10.45 – 11.00ч. Търговска  презентация   -  
11.00 – 12.30ч. „Неточности и грешки при разчитане на дентал-

ни образни изследвания“ Лектор: Д-р Димитър  Йовчев                                                 
12.30 – 14.00 ч. Обяд
14.00 – 15.30ч. „Приложение на антибактериалната фотодина-

мична терапия в денталната медицина. Светлината в надпревара с 
антибиотиците“

 Лектор: Д-р Мая Дойчинова
15.30  - 15.45ч. Търговска  презентация - ф-ма „МИПЛАНТ“    
15.45  - 17.15ч. „Съвременна обработка на корено-каналната 

система. Особености при зъби с незавършено кореново развитие“
 Лектор: Д-р Йордан Търпоманов
20.00ч. Гала вечеря

Такса регистрация за членове на РК Пазарджик - няма
Такса регистрация за членове от други РК - 10.00лв.
Гала вечеря - куверт - 28.00 лв.
За колеги нощуващи в х-л Здравец куверт - 17.00лв. 
Обяд - 12.00 лв. – плащане на място при регистрация
Записването ще става в офиса на РК - Пазарджик
Записване до 30.03.2017г./понеделник/
За контакти: 
РК на БЗС - Пазарджик  
ул.“К. Величков“ №10 ет.4 тел. 034 460 196 и 0896 651 521
E-mail: ssbpazardjik@abv.bg 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

НАЦИОНАЛЕН  
ДЕНТАЛЕН ФОРУМ - СЛИВЕН

25.03. 2017г. гр. СЛИВЕН - Хотел „НАЦИОНАЛ-ПАЛАС“
25.03.2017г.

9.00-9.30ч. – РЕГИСТРАЦИЯ; 9.30-10.00ч. - ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

1.СЕСИЯ
10.00-12.30. – ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕ ПО CAD/CAM ТЕХНОЛОГИЯ
Проф. Г. Тодоров, доц. А. Влахова, д-р В. Хаджигаев, д-р Ст. Златев, И. Попов (зъботехник)
13.00-14.00ч. - ОБЯД-КОМПЛИМЕНТ ОТ РК-СЛИВЕН ЗА УЧАСТНИЦИ И ФИРМИ.

2.СЕСИЯ
14.00- 15.00ч.- ЛЕКЦИЯ НА Д-Р БОГОМИЛ АНДОНОВ - Инвазивна цервикална коренова резорбция 
15.00-15.315ч.-ТЪРГОВСКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
15.00-18.00ч.-. ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ-SDM-ПРЕДСАВЯ-ПРЕПАРАЦИЯТА НА ЗЪБИТЕ ЗА ЦЕЛИ 

КОРОНИ-ПРАГОВА ИЛИ БЕЗПРАГОВА. ЛЕКТОРИ:
1. Д-Р ЯВОР МИЛАНОВ; 2. Д-Р АЛЕКСАНДЪР КЛОЧКОВ; 3. Д-Р НЕЛИ НИКОЛОВА

20.00ч. ОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ-30ЛВ.
ТАКСА УЧАСТИЕ-30ЛВ.

24.03.2017г. практически курс-ТАКСА УЧАСТИЕ-60ЛВ.

Тема- Естетика във възстановителната дентална медицина. Постигане напредсказуеми и естествено из-
глеждащи, директни естетични възстановявания на зъбите в антериорната и постериорна област в еже-
дневната ни работа с EVETRIC - система отговаряща на всички изисквания за постигане на перфектна и 
натурална естетика. 

ТАКСА УЧУСТИЕ – 30ЛВ.
ОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ – 30ЛВ.
 
Банкова сметка:
Уникредит Булбанк-Сливен
РК НА БЗС-СЛИВЕН
BG44UNCR76301078063559
BIG-UNCRBGSF

За контакти: 044 623295; 0888283785, д-р Христо Дойчев

„РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ – 
ВЕЛИНГРАД“ НА РК НА БЗС – 
ПАЗАРДЖИК 12.05-14.05.2016 Г.
Изключително удоволствие за екипа на Хотел Здравец Wellness&SPA 
****, гр. Велинград е, че желаете да бъдете наши гости. Предлагаме 
на Вашето внимание следната преференциална ценова оферта, както 
следва:

№ НАСТАНЯВАНЕ Цена на човек, на 
вечер,на база HB (но-
щувка +закускаи вечеря)

1. На човек в двойна стая „Стандарт“ 60.00 лв.
2. На човек в двойна стая „Лукс“ 65.00 лв.
3. На човек в малка единична стая 65.00 лв.

Цената е на човек, на вечер и включва: 
•	 Нощувка със закуска и вечеря;
•	 Ползване на минерални басейни, джакузи, парна баня, 

сауна и шезлонг;
•	 Безжичен интернет в стаите;
•	 Туристическа такса, застраховка и 9% ДДС;
•	 Паркинг;

Доплащане за обяд 12 лева на човек на ден

Посещение на крепостта Цепина, археологически паметник на 
културата от национално значение, около 2-3 часа с екскурзовод или 
посещение на пещера Лепеница

За членове на РК- Пазарджик такса регистрация няма
За членове от други РК такса регистрация - 10лв.
Срок за записване до 10.04.2017г.

За повече информация на тел. 034/460 196 и 0896 651 521 

Пакетна цена на 5-те нива,
заплатени до 31.01.2017 г. 

РАННО ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ, СЪОБРАЗЕНО С ПРИНЦИПИТЕ
 НА ДИСЦИПЛИНАТА АЛЕКЗАНДЪР

Дата:   11 май 2017 г., 9:00 ч. - 19:00 ч.

Цена:  580 лв. с ДДС до 02.05.17 г.
            650 лв. с ДДС след 02.05.17 г.

Банкова сметка за превод на суми:
СМАЙЛ ГАЛАКСИ ООД
УниКредит Булбанк АД, гр. Пловдив
IBAN   BG17 UNCR 7000 1521 1822 82
BIC     UNCRBGSF  

Записване и
информация:  
0889 41 04 42
ivang@usmivki.com
www.usmivki.com

Дата:   12 май 2017 г., 8:00 ч. - 13:00 ч.

Брекети 2х4 

Апарат за експанзияХедгер Лицева маска

Оклузогайд

Цена:  480 лв. с ДДС до 02.05.17 г.
            600 лв. с ДДС след 02.05.17 г.

Първи ден - теория, 11 май:
- цел на РЛ;
- случаи, изискващи РЛ;
- възраст за започване на РЛ;
- видове апарати при РЛ; 
- последователност на апаратите;
- клинични случаи.
Втори ден - практика, 12 май:
- демонстрация - избиране на номер, 
  ажустиране на лип бъмпер;
- техника и практически насоки за ажустиране на хедгер и лип бъмпер;
- практика - избор на номер, ажустиране на лип бъмпер;

 

Целта на този курс е да се изясни какво представлява и какви са принципите на 
провеждане на ранното лечение (РЛ), според на дисциплината „Алекзандър“. 

 

Място на провеждане: Гранд хотел Пловдив

Теоретико-практически курс, организиран от д-р Иван Горялов

Лип бъмпер

2 дена
11 и 12 май 2017 г.
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Сигурно е невъзможно да 
спечелиш състезанието с 
необятния космос на ден-

талното познание, но мнозина 
лекари по дентална медицина се 
опитват непрекъснато да се запоз-
нават с най-съвременните методи 
и начини на лечение, докосвайки 
се до него. При огромната конку-
ренция и бързите времена, в които 
живеем, вероятно това е част от 
формулата на успеха. Най-труд-
ната надпревара обаче остава тази 
със самия себе си.

По време на Дентална академия 
Родопи, освен богата лекционна 
програма, проведена на 3 март, 
имаше и истинско спортно със-
тезание, на ски писта „Стената“ в 
к.к. Пампорово. За девети пореден 
път белият керван на зъболекари-
те премина през трудното трасе. 
Мартенският сняг бе тежък, но 
това засили концентрацията и 
спортния дух сред участниците. 
За първа година нямаше пропус-
нати врати и падания по трасето, 
а само истинско спортно майстор-
ство. Прекрасният конферанс на д 
-р Пламен Бързашки, който влезе 
в ролята на спортен коментатор, 
допълваше настроението сред 
участниците и многобройната 
публика, която подкрепяше зъбо-
лекарите. Безспорен победител в 

чудесната надпревара бяха децата 
участници, всички класирани като 
шампиони с истински медали.

Инициативата на РК на БЗС – 
Смолян да събере на едно място 
разнообразна лекционна програма 
и ски състезание за зъболекари, 
зъботехници, дентални търговци 
и техните семейства и приятели е 
безспорно достижение, още пове-
че когато то е превърнато в устой-
чива традиция през годините. 

Никой от многобройните гости 
на Пампорово в дните на нацио-
налния ни празник не протести-
раше, че писта „Стената“ е затво-
рена за известно време. Всички 
обаче разбраха, че там се про-
вежда състезание на зъболекари 
и дори подкрепяха състезателите.

Първи извън състезателната 
програма и в чест на националния 
празник по трасето се спусна д-р 

Радослав Таков от СРК, който раз-
вя трикольора, облечен в автен-
тична народна носия от трънския 
край.

Догодина предстои десетото 
юбилейно издание на Дентална 
академия Родопи (ДАР).

На академия като на академия, 
но със стройна лекционна про-
грама при стриктно спазване на 
времето, определено за отделните 
теми.

Лекционната част, проведена 
в хотел „Орловец“ в Пампорово, 
бе открита от д-р Велин Сариев, 
председател на РК на БЗС – Смо-
лян. Той поздрави участниците, 
като подчерта, че е сигурен, че 
всеки от тях ще има възможността 
да научи нещо полезно за прак-
тиката си. Д-р Сариев отбеляза и 
присъствието на много нови лица 
в залата, както и присъствието на 
млади колеги.

Д-р Пламен Бързашки, предсе-
дател на организационния коми-
тет на ДАР, представи програмата 
и лекторите, сред които бе и д-р 
Данчо Бизевски, орален хирург от 
Скопие.

Първият лектор бе д-р Вен-
цислав Станков, който не се бе 
побоял да нарече лекцията си 
„Принципи на перфектна розова и 
бяла естетика“.

КРАСОТАТА КАТО 
ОБЕЩАНИЕ 
ЗА ЩАСТИЕ

С цитата на Стендал, че „кра-
сотата е обещание за щастие“, за-
почна своята перфектно докумен-
тирана и онагледена лекция д-р 
Станков. Той е представител на 
младата генерация лектори, кой-
то следи последните тенденции в 
денталното лечение чрез множе-
ство участия в курсове и обучения 
в страната и в чужбина.

Стремежът е всяко лечение като 
странична цел да иска да завърши 
с естетичен резултат, подчерта 
лекторът. Тук ролята на гингивал-
ната хирургия може да бъде от го-
лямо значение.

Естетиката е индивидуално усе-
щане, но първо е математиката при 
планирането на лечението, за да се 

получи необходимата хармония.
В 95% от случаите папилите са 

виждат, ето защо е необходима 
равномерна градация на папи-
лите, като се постигне извивка, 
която следва извивката на долна-
та устна. За постигането на добра 
естетика е необходимо да се на-
прави адекватна пропорция на зъ-
бите и лицев анализ на пациента.

Д-р Станков показа случаи на 
циркониеви фасети с промяна на 
дизайн на препарация при дебел 
биотип. Само чрез прецизен ме-
ниджмънт на препарацията може 
да се постигне естетика.

Лекторът подчерта и важността 
на документирнето на случаите, 
като сподели своя опит за засне-
мане с използването на фотоапа-
рати и видеокамера.

Друг от показаните случаи бе 
тип 2 препарация за фасети по-
ради по-голям брой обтурации и 
необходимост от интеграция на 
цвета.

Дигиталният дизайн на усмив-
ката също е от голяма важност. 
При лицевия анализ на пациента 
трябва да се определи и характе-
рът на пациента, както и това в 
кой случай каква точно трябва да 
бъде формата на зъбите.

Вечното противоборство на бе-
лия цвят срещу естествения цвят 
на зъбите сякаш се печели от бе-
лия, ако се вслушваме в мнението 
на пациентите, е наблюдението на 
д-р Станков.

Той показа и случай на паци-
ентка с булимия и изтриване на 
зъбите, която е била мотивира-
на за подходящо лечение, как-

то и случай на пациент с ерозия 
на предните зъби вследствие на 
гризане на молив. Естетиката и в 
двата случая е била възстановена 
с помощта на необходимия брой 
фасети. 

Лекторът сподели многократно 
необходимостта от мултидисци-
плинарен подход при някои от слу-
чаите за постигане на перфектна 
естетика, оклузия и функция, като 
подчерта, че вече колегите вече са 
отворени за съвместна работа. 

КОМПОЗИТИТЕ 
И ВЯРНОТО 
КЛИНИЧНО 
РЕШЕНИЕ В 
АДХЕЗИЯТА

Проф. Нешка Манчорова го-
вори за композитните обтурации 
между успеха и провала.

Във връзка с така дискутабил-
ния въпрос за използването на 
амалгамата в денталната практи-
ка, лекторът сподели своя опит на 
наблюдение на композитни обту-
рации от 15 г. и на амалгамени от 
над 40 г. преживяемост в устата на 
пациента. Тя призова колегите да 

четат съдържането на указанията 
за употреба внимателно, като спе-
циално обърна внимание, че ако 
амалгамата съдържа повече Zn, не 
е добре да се използва под нивото 
на венеца.

Лекцията разгледа промяната в 
класическите правила при лечение 
на кариес в дъвкателната област 
на съзъбието. Бяха обяснени ос-
новните причини, наложили ево-
люцията на кавитетните форми: 
големият напредък в денталното 
материалознание, усъвършенст-
ването на адхезивното свързва-
не, развитието на иновативните 
средства за ранна диагностика, 
възможностите за неоперативно 
лечение, минимално инвазивното 
и селективното препариране. 

Лекторът акцентира върху съ-
временните правила от екстензив-
ност към минимална консервати-
вност. Проф. Манчорова показа 
алгоритми за адхезивни кавитет-
ни препарации за директни и ин-
директни естетични обтурации с 
изразена практическа насоченост. 

Лекторът се спря детайлно на 
критериите за това кога да про-
меним и кога да поправим една 
композитна обтурация. Тя раз-
гледа и т.нар. „синдром на новия 
майстор“, когато при смяна на 
зъболекар се подменят изцяло 
всички обтурации на пациента. 
Необходима е оценка на кариес 
резистентността на пациента, как-
то и на персонализиран подход 
към него. От особена важност е да 
разберем и защо се чупи дадена 
обтурация.

Проф. Манчорова разгледа де-

тайлно и златния стандарт в адхе-
зията. 

Тя обърна внимание на коле-
гите, че при преценка за 2 до 4 
г. преживяемост на композитна 
обтурация, но при желание от 
страна на пациента е добре да има 
изричното му информирано съгла-
сие, че е запознат с този факт, кое-
то предпазва лекаря по дентална 
медицина от последващи искове. 

Човек извършва за 1 г. един ми-
лион дъвкателни цикъла и този 
факт говори сам за себе си.

Д-р Станимир Банчев предста-
ви фотодинамичната терапия като 
алтерантивен метод за лечение на 
бактериални инфекции в устната 
кухина.

Следобедната сесия на ДАР бе 
с акцент върху имплантологията 
с лекциите на д-р Бизевски, Ма-
кедония за предизвикателствата 
и решенията в имплантологията 
и тази на д-р Бързашки за нов по-
глед върху автографта.

Като част от социалната програ-
ма бе и гала вечерята, по време 
на която бе организирана благот-
ворителна томбола, която събра 
средства за дома за деца в с. Ши-
рока лъка.

Емилия Караянева

Дентална академия Родопи - 2017

СЪСТЕЗАНИЕТО СЪС СЕБЕ СИ

Залата с участниците

Д-р Станков, д-р Бързашки и д-р Сариев при откриването на форума

Проф. Н. Манчорова

Състезатели и публика
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Как даряването на един дента-
лен кабинет в с. Широка лъка 
рефлектира върху здравето на 

подрастващите и какво е в действи-
телност социалното му измерение, 
което на пръв поглед сякаш не мо-
жем да отчетем?

Преценете фактите сами, тъй като 
истинската благотворителност не се 
нуждае от много думи. 

На 11 януари т.г. в с. Широка 
лъка в Националното училище за 
фолклорни изкуства (НУФИ) бе 
открит обновен дентален кабинет. 
Това стана възможно само година 
след обявяването на намерението. 
Младата д-р Сарамбелиева от РК на 
БЗС – Смолян ще работи в кабинета, 
като има и сключен договор за рабо-
та с Касата. Тя е отворена за работа 
с млади хора и това е причината да 
откликне на писмото на РК на БЗС – 
Смолян, че се търси човек за работа 
в с. Широка лъка. Изискването по 
договор е само една трета от време-
то, в което работи с пациентите, да 
са извън контингента на училището. 
Възрастна трудно подвижна жена с 
остра болка е била последната паци-
ентка от жителите на селото.

ЗАД ВСЯКО ДОБРО 
ДЕЛО ИМА И ДОБРА 

ПРЕДИСТОРИЯ
По изричното желание на пред-

ставители на БЗС, участвали с лич-
ни контакти и дарения, не ги споме-
наваме поименно. 

Благотворителна активност има-
ше и от страна на организаторите на 
Дентална академия Родопи още пре-
ди 3 години. За сценични костюми – 
носии, бе дарена сумата от 1500 лв.

В началото бе и една мотивираща 
лекция за важността на оралното 
здраве, изнесена от д-р Борислав 
Миланов, председател на УС на БЗС 
пред учениците в училището.

ДАРЕНИЕТО
Денталният юнит за кабинета е 

дарен от д-р Бисер Ботев, главен 
секретар на СРК. От СРК с добро-
волен труд извършиха транспорти-
рането и монтажа на машината. За 
запазването на всички възможности 
на машината и за нейния монтаж бе 
получена безвъзмездната подкрепа и 
на г-н Ал. Божилов от фирма „Тех-
нодента“.

Голям плюс за работата е наличи-
ето в кабинета на автоклав и дести-
латор, дарени от РК на БЗС – Плов-
див. Ремонтът на самото помещение 
е извършен със съдействието на об-
щината в селото. 

Така една съсловна организация, 
нейните членове, дентална фирма, 
местната власт и училището, водено 
от г-жа Стоянка Тенова, съвместно 
успяха да направят работещ факт 
денталният кабинет в НУФИ.

МЕЧТАТА НИ 
БЕ ДА ИМАМЕ 

ЗЪБОЛЕКАРСКИ 
КАБИНЕТ В 

УЧИЛИЩЕТО
Г-ЖА СТОЯНКА ТЕНОВА, 
ДИРЕКТОР НА НУФИ
Миналата година точно по това 

време се състоя среща с председате-
ля на БЗС, д-р Миланов. На срещата 
с учениците стана дума за това как 
хората на изкуството трябва да обръ-
щат особено внимание на оралната 
си хигиена и здраве. След този хубав 
разговор учениците получиха и по 
един подарък със средства за орална 
хигиена, четка, паста и вода за зъби.

По време на тази среща споделих, 
че преди години имахме кабинет и 
това е особено важно, защото уче-
ниците са от цялата страна и евен-
туална зъбна болка ни кара да се 
притесняваме, губи се много време 

от децата да пътуват до родните си 
места и това влияе върху усвояване-
то на учебния процес. Мечтата ни 
бе да имаме зъболекарски кабинет в 
училището. Д-р Миланов прие при-
сърце това наше желание. 

Между 12 и 14 август дойдоха 
представители на СРК, които мон-
тираха стола и на 11 януари т.г. бе 
официално открит кабинетът.

Междувременно имаше още две 
срещи с д-р Миланов, на които при-
състваше и д-р Сариев, председател 
на колегията в Смолян, във връзка с 
възникнали въпроси и избор на зъ-
болекар, който ще работи.

Знаете за случая с 52-ро училище 
в София с починалото дете. Тече 
дискусия да има ли лекарски каби-
нети в училищата. Ние сме доказа-
телство, че при активност от страна 
на ръководството и желание се случ-
ват нещата.

На родителската среща с роди-
телите на учениците бе обяснено 
предимството да имаме зъболекар-
ски кабинет. Имаме ученици от 16 
области на страната и сме единстве-

ното село с национално училище. 
Д-р Сарамбелиева също обясни на 
родителите за възможността за лече-
ние в кабинета. Имаме 80 ученици и 
36 души персонал общо. Пансионът 
към училището е в отделна сграда.

Най-важното е направено със съз-
даването на кабинета. За много от 
родителите това ще бъде и голямо 
финансово облекчение, защото при 
нужда децата няма да пътуват до 
Смолян и Девин, а да не говорим и 
за връщане по родните места. Това 
ги изненада приятно и те споделиха, 
че ще използват възможността за ле-
чение в училището.

С благодарствената грамота за 
дарителите от БЗС бихме искали да 
изразим нашата признателност.

Г-Н ВАСИЛ СЕДЯНКОВ, 
КМЕТ НА 
С. ШИРОКА ЛЪКА
Аз съм изключително благодарен, 

че контактите между БЗС и г-жа Те-
нова доведоха до нещо хубаво. Из-
ключително сме благодарни, защото 
за нас, за селото, децата са от голяма 

важност. Благодарни сме, че ще се 
лекуват и хора от селото. Тук няма 
друг зъболекарски кабинет. Имахме 
неуспешен опит в здравната служба. 
Минаха през селото няколко зъболе-
кари, но не се получи нещо трайно. 
Оборудването е от БЗС, а ремонтът 
бе осъществен от нас.

Д-Р НЕЛИЯ МИХАЙЛОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РК НА
БЗС – ПЛОВДИВ
Още преди три години имахме 

благотворителна активност при про-
веждането на Дентална академия 
Родопи. 

Имаме особено отношение към 
това училище, защото тук има едни 
прекрасни деца, които ни изправят 
на крака с техните изпълнения всеки 
път, когато сме имали досег с тяхно-
то изкуство.

Пловдивска колегия дари сред-
ства, които бяха като положителен 
финансов резултат от проведено 
наше традиционно събитие в Хиса-
ря.

СРК, разбира се, откликнаха вед-
нага и искам изрично да спомена 
участието на г-н Божилов, който за 
пореден път се включва в нашите 
инициативи. Бих искала да подчер-
тая общите усилия на СРК, РК на 
БЗС – Смолян, РК на БЗС – Плов-
див, като резултатът е виден. 

Това е още един пример за граж-
данската позиция на БЗС. Работи се 
с информирано съгласие, изработе-
но от БЗС, с активното участие на 
д-р Б. Нецова, председател на КПЕ 
на БЗС.

Д-Р ЗОРКА 
САРАМБЕЛИЕВА, 
РК НА БЗС – СМОЛЯН:
 Аз вече имах и тежки случаи, 

дори се стигна до една екстракция 
на постоянен зъб при дете. Работи 
се активно по профилактиката и се 
надявам до лятната ваканция да об-
хвана децата с профилактични пре-
гледи, да се извърши и саниране.

Има и голям интерес от жителите 
на селото.

До момента при нужда децата 
отиваха в Девин или в Смолян, а 
сега могат да бъдат лекувани и не-
щата да бъдат проследени на място, 
което е важно, особено при услож-
нени случаи.

Емилия Караянева

Гражданската позиция на БЗС

НА КРИЛЕТЕ НА 
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА

Дареното от членовете на БЗС достигна до 16 области в страната, до 80 даровити деца  
и техните семейства и до едно село в Родопа планина

Учениците от НУФИ по време на празничния концерт, посветен на 
3 март

Д-р Сарамбелиева, д-р Михайлова, г-жа 
Стоянка Тенова, директор на НУФИ и г-н 
Васил Седянков, кмет на с. Широка лъка
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СЛЕДДИПЛОМЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН 
ЦЕНТЪР ПО ОРТОДОНТИЯ

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА,  МУ - СОФИЯ

Проф. Л. Андреева, д-р. 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 НА
ТЕМА: Четири стъпки в усвояването на методите за лечение с 

фиксирана техника – курс в четири нива
Трето ниво – 22-23.04. 2017г. 
Четвърто ниво – 20-21.05.2017г.
Датите за курсовете „Методи и средства за печелене на място в зъбната 

дъга“, „Интерсептивно лечение в ортодонтията“ и „Биомеханика в орто-
донтията“ подлежат на допълнително уточняване.

Моля да заявите желанието си за участие в курс до един месец пре-
ди започването му.

Лица за контакти: Доц. В. Петрунов тел. +359888609784, dr.petrunov@
mail.bg Д-р Алагъозова тел. + 359888412982, alagiozova@abv.bg

Курсовете са акредитирани от БЗС

Обучителният център 
Patricia Academy отвори 
вратите си за приятели, 

колеги, студенти и за всеки зъбо-
лекар, който иска да се развива и 
да постига още по-големи успехи. 

Центърът е част от семейство-
то на „Дентално депо Патриция“ 
и има за цел да работи за профе-
сионалистите, които постоянно 
се стремят да подобрят своето 
професионално ниво. Той раз-
полага с 60 места за обучение и 
курсове, които да бъдат полезни 
за деналните специалисти, ден-
талните асистенти и студенти. 
Програмата му е съобразена с 

желанията и възможностите на 
българските зъболекари и техни-
те пациенти. Целта е курсовете 
да бъдат оптимално съчетание 
между теория и практика. 

Лекторите, поканени в Patricia 
Academy, се нареждат сред во-
дещите имена в денталната 
практика в страната и чужбина. 
Курсовете се провеждат в раз-
лични компактни групи, което 
позволява на лектора да следи за 
изпълнението на всеки участник 
и за качественото овладяване на 
практическите умения.

Patricia Academy предлага и 
възможността за изготвяне на 

индивидуален план-програма за 
всяка клиника, според съответ-
ните потребности и изисквания, 
в различни области, включител-
но орална медицина, кариесоло-
гия, имплантология и протетика, 
естетична дентална медицина, 
обучение на дентални асистенти 
др. А курсовете по мениджмънт и 
управление на екипи, ще помог-
нат на практикуващите дентални 
лекари и собствениците на част-
ни кабинети да развият своята 
практика и да изградят един ус-
пешен бизнес.

Patricia Academy се намира в 
София, бул. „Сливница“ 164 А

PATRICIA ACADEMY – НОВОТО ЛИЦЕ
НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

В АКОРДИТЕ НА 
ВЕЧНОТО ДЕЖУРСТВО

В Нови пазар зад пощата има един зъболекар, чийто кабинет е 
вкъщи и той не връща никого

Д-р Веселин Димов е ро-
ден през 1938 г. в с. Пет 
могили, област Шумен. 

Завършва средното си образо-
вание в Нови пазар. През 1964 г. 
получава диплома за завършено 
висше образование като лекар-
стоматолог. До 1968 г. д-р Димов 
е завеждащ отделение в район-
ната болница на Нови пазар. 
Работил е като зъболекар към 
Български морски флот, както 
и в Либия, където е прекарал 3 
години от живота си. 

След промените разкрива 
частен стоматологичен кабинет 
и регистрира първична извън-
болнична практика, където сега 
работи със сина си. Д-р Димов е 
обществено активен през целия 
си живот. Бил е председател на 
профсъюзната организация в 
болницата на Нови пазар, взема 
активно участие при учредява-
не на регионалната колегия на 
БЗС, член е на управителния й 
съвет досега, беше член на арби-
тражната комисия между регио-
налната колегия на БЗС и здрав-
ната каса в Шумен. Д-р Веселин 
Димов е общински съветник, 
спонсор на конкурса за акорде-
онисти „Танцуващи клавиши“ 
в Нови пазар, еколог с активна 
гражданска позиция.

През 2014 г е удостоен с отли-
чието „Зъболекар на годината“. 

Заедно със сина си оборудва 
подвижен стоматологичен каби-
нет. 

Д-р Димов от 26 г. е единстве-
ният дежурен стоматолог в ра-
йона. 

Изкушен е от музиката и при-
родата. Казва, че е единственият 
абонат на програми за класиче-
ска музика в града. Всеки ден 
работи поне по половин час в 
градината си. Изглежда по-млад 
и активен за своите години.

След промените в страната зъ-
болечението премина на частно 
начало и се закриха всички об-
ществени кабинети. За съжаление, 
това което се покрива от Касата е 
крайно недостатъчно за възрастни 
пациенти. С въвеждането на трета 
дейност през тази година, ще се 
завърши това, което още от 2007 
г. се опитваме да постигнем, въ-
веждането на трета дейност. 2007 
г. бяха направени опити, но отново 
парите недостигнаха.

В България са много хоратаq 
които нямат осигуровки и това по-
ражда огромни трудности за зъбо-
лекарите. Това са хора безработни 
и те правят всичко възможно да 
отложат посещението при зъболе-
каря, защото нямат пари. На края, 
когато се усложнят нещата, напра-
вят абсцес и идват при мен в каби-
нета. Той е на центъра на града и 
вече 26 години съм Гюро Михай-
лов. Такива хора идват обикновено 
в почивните дни или вечер след 7 
часа, когато болката стане нетър-
пима и със сълзи на очи молят, 
докторе виж ме, нямам пари и не 
съм здравноосигурен. 

Големият проблем, е че няма 
къде да го пратя този човек за се-
риозна интервенция, а аз съм на 
самоиздръжка. От хуманна гледна 
точка го приемам и го обслужвам 

за моя сметка. Това е. 
На едно съвещание с широк 

формат поставих този въпрос. Ис-
тината, е че зъболекарите поемат 
недостатъците на системата на 
здравно осигуряване.

На практика няма специализи-
рани практики в моя регион. Има 
много колеги със специалност, но 
те не регистрират специализирани 
практики.

Преди години имаше голямо 
профилактично обхващане на де-
цата и то бе и благодарение на го-
лемия брой подвижни кабинети. В 
момента в селата в нашия регион 
децата са малко и ако не ги събират 
с училищни автобуси, те няма как 
да посещават училище. Икономи-
чески е неоправдано да има каби-
нети в училищата.

Подвижните кабинети са из-
ключително подходяща форма за 
провеждане на профилактика. Не 
се пречи и на учебния процес на 
децата.

Свободното ми време е свързано 
с музиката. Аз съм меломан, имам 
си акордеон, свиря от време на 
време. Сигурно съм единственият, 
който слуша класическа музика 
по канала „Мецо“. Само от някол-
ко такта на дадено произведение 
мога да кажа кой е авторът. Имам и 
голям двор с овошки, това също е 
част от свободното ми време. Това 
е моята аеробика, но на открито. 
Нашата професия е тежка, но все-
ки ден отделям за физическа рабо-
та поне по половин час. Добрата 
форма до напреднала възраст е 
ген, разумно хранене и физическа 
активност, без пушене и алкохол.

„Знака на българина” в семейна реликва с буквата „Ж”. Д-р Вес-
ко Димов разказва за него: „Това е просфорник, който имаме от майка 
ми – баба Радка, тя го пази от своята баба Димитра по бащина линия, 
която е родена около 1870 година. Баба Димитра е от село Черепово, 
Тополовградско. Баща й – дядо Димо, е бил заможен човек, но с буй-
на кръв. Не е бил хайдутин в балкана, но на доста турци посегнал в 
защита на местното население. Винаги се е движел с пушката си. Бил 
е отличен стрелец, но в една ранна пролет турците го издебват на ни-
вата му. Пушката му била закачена на крушата. Турците стрелят и го 
раняват в гърдите. После пращат младо турче да провери дали дядо 
Димо е убит и ако не е, да го довърши. Момчето било чирак при 
дядо Димо. То вижда, че чорбаджията е жив, но извиква, че е ум-
рял. Турските заптиета си заминават, а дядо Димо е пренесен вкъщи. 
Заболява и след месеци умира. След Освобождението, около 1902 годи-
на, родът му тръгва към Добруджа, където земята е богата, а турците се 
изселват и продават евтино имотите си. С кервани всички от фамилията 
пристигат от Беломорска Тракия и се заселват в днешните села Никола 
Козлево и Пет могили. 

Помня, че майка ми с този просфорник подпечатваше всички обредни 
хлябове. Едва когато тези знаци са на питата, тя е благословена от Бога 
и може да се подаде за успокоение на душите на починалите. Така няма 
нужда попът да чете на хляба в църквата, за да се подаде в памет на 
мъртвите. Чак когато прочетох книгите „Знакът на българина”, се сетих, 
че тази буква „Ж” я има на просфорник. Помня, че всички стари фами-
лии имаха такъв просфорник да подпечатват хляба за обреди, но не знам 
да са били със същото релефно изображение…”

Кръгъл знак, а в центъра е буквата „Ж”. Около нея са символите на 
всички религиозни доктрини. Този Знак на българина е продукт на нещо, 
което е замислено от Твореца хилядолетия преди Христа. Положен е под 
крайъгълния камък в Соломоновия храм – първият храм в Йерусалим. 
Такъв са го намерили тамплиерите и са го показали на папата, от което 
той припаднал. После се наложило рицарите да го разделят на три час-
ти и да го пръснат по света, за да не попадне цял в ръцете на Светата 
църква. Така закодираното в него от десет века свещено знание е било 
разкъсано. Енергията му била разпръсната… Тази реликва – Знакът на 
българина, била ключът към помирението на религиите. 

Плочицата с дръжка – просфорник, най-често е кръгла и на нея 
са изобразени имена, години, населени места, кръст. Най-важни-
ят символ бил Агнецът, върху който се извършвало символичното 
безкръвно жертвоприношение. И до днес православните християн-
ски семейства съхраняват просфорници, които най-старите жени 
пазели в домашния иконостас. На някои дори са изобразени пира-
мидки – връзката с мъртвите. Такива могат да се открият и у про-
сфорника на семейство Димови, а буквата „Ж” е направена два пъти. 
Освен църковните печати има и домашни просфорни печати, които се 
ползват не за причастие, а за различни видове обредни и празнични хля-
бове. В сравнително голяма част от страната те са много разпростра-
нени и всяка християнска къща има своя просфорник, който съхранява 
в домашния иконостас редом до иконата- покровителка на дома. Има 
както традиционни печати с Агнеца, така и с образи на светци и други 
свещени символи. Някои от фамилиите имат печати, върху които се изо-
бразяват инициалите на домовладиката. При домашните печати формата 
не е строго определена и народният гений може да се развихри в пъл-
на степен. Най-често това са дървени кръстове с различни орнаменти, 
в основата на които е резбован Агнеца. Някои са правени от майстори, 
резбата по тях е внимателно изпипана, а други са образец на т.нар. па-
стирска дърворезба и са дялкани любителски. 

„ЗНАКА НА 
БЪЛГАРИНА”

Д-р Веселин Димов (в средата) по време на форума в Шумен
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Временните зъби имат клю-
чова роля в растежа и раз-
витието на децата. Освен 

неоспоримото им значение за ес-
тетиката, храненето, говора, друга 
тяхна основна функция е запазване 
на място за постоянните зъби до 
техния пробив, както и правилното 
развитие на зъбните дъги и оклу-
зията (5).

Кариесът и усложненията му са 
основен рисков фактор за прежде-
временната им екстракция на вре-
менните зъби. Той е най-разпрос-
траненото сред децата хронично 
заболяване на твърдите зъбни тъ-
кани (3).

 Съхранението на функционал-
ната пълноценност на временните 
зъби до периода на физиологич-
ната им смяна, е условие за офор-
мяне на нормална зъбно-челюстна 
система.

Преждевременната екстракция 
на временн изъби се счита за пра-
вилно клинично поведение при 

усложнения зъбeн кариес в много 
страни (7, 8).Ранната зъбна загуба 
е една от най-честите причина за 
недостиг на пространство за по-
стоянните зъби и промяна в оклу-
залните отношения (4).

АЛГОРИТЪМ

Липсата на адекватно комплекс-
но лечение при деца с преждевре-
менна загуба на временни зъби, 
включващо навременно поставяне 
на местопазител или предприема-
не на ортодонтско лечение, води 
до отклонения в положението на 
зъбите, зъбните дъги или оклузи-
ята. Тези аномалии са свързани с 
по- голямо плаконатрупване, ка-
риозност и поява на пародонтални 
проблеми, нарушение на нормал-
ните орални функции и психологи-
чески проблеми, поради нарушена 
естетика.Самите малоклузии са 
рисков фактор за оралната патоло-
гия. От друга страна ортодонтско-
то лечение и поставянето на место-

пазител, като част от ортодонската 
профилактика, променя оралната 
среда, като повишава риска от ди-
сбаланс в оралната хомеостаза и 
е предпоставка за допълнително 
развитие на орална патология (2). 
Това налага лечението на децата 
с преждевременна загуба на вре-
менни зъби да бъде съпътствано от 
строги превантивни мерки и кон-
трол на рисковата околна среда. 
Установяването на връзката между 
преждевременната зъбна загуба и 
малоклузиите и определянето на 
преждевременната загуба на вре-
менни зъби като рисков фактор за 
ЗЧД, би подпомогнала планиране-
то на лечение в детската дентална 
медицина (8).

Необходимостта от превантивно 
поведение на детския дентален ле-
кар при лечение на деца с прежде-
временна зъбна загуба наложи съз-
даването на алгоритъм за лечение 
на тези деца (Фиг.1).

Създаденият алгоритъм е на три 
нива на превенция. 

Първо ниво - Превенция на зъб-

ния кариес, като основен рисков 
фактор за преждевременна загуба 
на временни зъби. Тук се включва 
изготвянето на индивидуални про-
филактични програми, въз основа 
на оценка на кариес риска; анализ 
и моделиране на околната среда в 
посока намаляване на риска. Ос-
новните направления, на които об-
ръщаме внимание при създаването 
на профилактичните програми са:

• Направление орална хигиена
При отчитане на OHI (орално-

хигиенен индекс) чрез визуализа-
ция на зъбната плака, да се обяс-
ни на родителя и детето връзката 
между зъбния кариес, като главен 
рисков фактор за преждевременна 
загуба на временни зъби и зъбната 
плака. Демонстрират се методи-
те за правилното и отстраняване 
с четка за зъби и използването на 
интердентални четки. Извършва 
се професионална орална хигие-
на (ПОХ) в първото посещение и 
после на 6 месеца. Ремотивация 
за поддържане на отлична орална 

хигиена при всяко следващо посе-
щение (на 3 месеца).

• Направление флуорна профи-
лактика

Препоръчва се:
Флуорна паста с високо  съдър-

жание на флуор ( >или=1000ppm) 
- два пъти дневно. 

Флуорен лак или гел на 9 месеца.
 Флуорен разтвор – 0,05% NaF, 

веднъж или два пъти дневно – (28). 
Силанизирането напърви посто-

янни молари и контролиране на 
всеки 6 месеца.

• Направление хранителна про-
филактика

Въз основа оценка на хранител-
ния навик, на всяко дете се дават 
препоръки за балансиран хра-
нителен режим с изключване на 
кариесогенните храни и напитки 
(газирани, подсладени напитки и 
сокове), редуциране на прима на 
сладки храни до веднъж седмично, 
както и редуциране на междинните 
хранения. 

Второ ниво – Превенция на 
преждевременна загуба на вре-
менни зъби, като рисков фактор 
за зъбно-челюстни деформации. 
Включва инициално лечение на 
кариознилезии D1 и D2, консерва-
тивно лечение на кариознилезии 
D3 и лечение на усложнена кариоз-
налезия D4.Следват се принципите 
на минимално инвазивно лечение.
Лечението започва с повлияване 
поведението на негативните деца, 
след което се преминава към ця-
лостна санация на устната кухина.

Трето ниво – Превенция на зъб-
но-челюстните деформации, чрез 
поставяне на местопазители или 
консултация с ортодонт.

Въз основа на оценка на рент-
геновите и биометрични анализи, 
както и резултатите от клиничното 
изследване на оклузията анализи-
раме пространствените промени. 
Ако липсва стеснение на простран-
ството и няма отклонения в оклу-
зията, поставяме местопазител с 
профилактична цел. Във връзка с 
третото ниво на превенция и на ба-
зата на биометрични изследвания 
създадохме протокол за поставяне 
на местопазители от детски и об-
щопрактикуващидентални лекари.

ПРОТОКОЛ

Протокол за поставяне на место-
пазители от детски и общопракти-
куващидентални лекари.

1. Местопазител трябва да се по-
ставя във възможно най-кратък пе-
риод след  преждевременна  загуба 
на временен зъб (до 2 месеца).

2. Поставянето на местопази-
тел е задължително при загуба на 
втори временни молари, на долни 
първи временни молари, при за-
губа на повече от един зъб, когато 
има показания по триадата на Ата-
насов(1).

3. При преждевременна загуба  
на горни първи временни молари, 
без загуба на място и вече пробили 
първи постоянни молари, место-
пазител може да не се поставя. За-
дължително е обаче проследяване-
то на пациента през шест месеца.

4. В ранно смесено съзъбие 
детския дентален лекар може да 
профилактира загубата на място в 
резултат на преждевременна загу-
ба на временни зъби в случаите на 
нормални оклузални съотношения 
и:

- при наличие на временни от-
клонения, при които се очаква 

саморегулация. Временни откло-
нения са: диастема, ниско заловен 
френулум на горната устна,  дис-
тално наклонени странични резци, 
малка липса на място във фронтал-
ния участък, туберкулно сключва-
не на вестибуларните туберкули на 
горните и долните първи молари 
(5, 6).

- леки ЗЧД от I клас. Към леките 
ЗЧД, свързани с преждевременна 
загуба на временни зъби, които 
могат да се профилактират от дет-
ския дентален лекар спадат: клас 
I кръстосана захапка във фронта 
или страничния участък; клас I 
струпване с малка и средна липса 
на място, както и вредните навици.

5. Тежките ЗЧД задължително 
се лекуват  от ортодонтнезависимо 
дали има преждевременна загу-
ба на временни зъби или не. Към 
тях спадат: скелетни отклонения 
в оклузията  III  клас. При II клас, 
когато се установява повече от 1,5 
канинова ширина, отворена захап-
ка, латеродевиация, дълбока дис-
тална захапка.Тези деца се насоч-
ват задължително към специалист 
ортодонт след среща с родителите 
и даване на талон. 

Преди планиране на лечението 
и дизайна на метопазителя, ден-
талният лекар трябва да вникне 
в естеството на проблема и фун-
даменталните основи, управля-
ващи биологията и механизма на 
развиващата се оклузия. Mесто-
пазителят не трябва да уврежда 
функцията, не трябва да блокира 
алвеоларния растеж или пробива 
на зъбите. Трябва да бъде иконо-
мически ефективен и да не води 
до риск от кариес поради недобре 
адаптирани пръстени (9). При загу-
ба на един зъб в страничните учас-
тъци ние предпочетохме да по-
ставим неснемаемместопазител с 
изкуствен пластмасов зъб. В пове-
чето случаи  използваме фабричен 
пръстен и към него се прикрепва 
пластмасовия зъб. По този начин 
избягваме недостатъците на най-
често използвания от денталните 
лекари местопазител – пръстен с 
телен конструкция. Използвайки 
пластмасов зъб вместо телена кон-
струкция, ние предпазваме антаго-
нистите от прорастване, възстано-
вява функцията и не позволяваме 
задържането на плака, като по този 
начин намаляваме риска от кариес.  

При загуба на повече от един 
зъб използвахме местопазител тип 
протеза. 

Предимствата на този вид место-
пазител са, че запазват мястото за 
зъбите в сагитална и във вертикал-
на посока, подобряват дъвкателна-
та функция, позволяват добро по-
чистване и може да се използва за 
активноортодонтско лечение (7).

Местопазителите, добрата въз-
становителна стоматология, кари-
ес профилактиката и подходящото 
обтуриране са от голямо значение 
за правилното развитие на оклузи-
ята (4,9).

КЛИНИЧНИ  
СЛУЧАИ

Клинични случаи, на които е 
приложеналгоритъма за лечение 
на деца с преждевременна загуба 
на временни зъби:

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 1 
– А.И.,7 г. 5 м.
Пациентът А.И. е момче на 7,5 

години, което посети нашияден-
тален кабинет порадирецидиви-

ращиабсцесипричинени от зъби 
74 и 84, коитосасилноразрушени. 
След екстракциите на тезивремен-
низъби, устнатакухина на пациен-
та е санирана, както е посочено в 
изработения от нас алгоритъм и 
савзетиотпечатъци от двете челю-
сти. Отлети сагипсовидиагностич-
ни модели (Фиг. 2А). По метода 
на перпендикулярите се установи 
медиализиране на долен първи 
постоянен молар и долен втори 
временен молар вдясно с 1,5 мм. 
(Фиг. 2Б). По метода на Moyers се 
прогнозирадостатъчномясто за по-
стояннитезъби в опорната зона.В 
лявата страна липса на място не се 
установи. Поставениса два место-
пазителя тип пръстен и изкуствен-
пластмасовзъб (Фиг. 2В, Г).

Фиг. 2 А) Клинични диагнос-
тични модели за оценка липсата 
на място след преждевременна 
загуба на двата долни временни 
първи молари. Б) Диагностич-
ни модели със спуснати перпен-
дикуляри от едни и същи точки 
към средната линия

След една година е направена 
контролна ортопантомография 
(Фиг. 2Д), на която се установи 
пробив на постоянния зъб вляво 
(липсва костно покритие над за-
родиша на постоянния зъб), пора-
ди което местопазителят е свален. 
Мястото за постоянния зъб е запа-
зено. От дясната страна, местопа-
зителя е сменен поради появата на 
разстояние между стария место-
пазител и кучешкия зъб, вероятно 
във връзка с нарастването на че-
люстта (Фиг. 2Е).

Фиг. 2. В) Поставен местопа-
зител за долен първи премолар в 
дясно. Г) и вляво

Фиг. 2. Д) Ортопантомография 
– една година след поставяне на 
местопазителите

Фиг. 2. Е) – поставен местопа-
зител в дясно и запазено място за 
постоянния зъб в ляво (свален 
местопазител)

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2.
Момче П. П. на 8 год. 7 мес.Па-

циентът посети нашата практика 
по спешност- болка и отток в об-

ИЗПОЛЗВАНЕ НА АЛГОРИТЪМ ЗА  
ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ПРЕЖДЕВРЕМЕННО 

ЕКСТРАХИРАНИ ВРЕМЕННИ ЗЪБИ И ПРОТОКОЛ 
ЗА ПОСТАВЯНЕ НА МЕСТОПАЗИТЕЛИ

Р. Андреева, А. Белчева, Н. Маркова, Х. Арнаутска, Е. Димитров

Фиг. 1. Алгоритъм за лечене на деца с преждевременна загуба на 
временни зъби
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ластта на зъб 85 . При прегледа 
установихме екзацербация на хро-
ничен грануломатозенпериодонтит 
на зъб 85. Зъбът е екстрахиран и 
пациентът е саниран и профи-
лактиран по стъпките на алгори-
тъма за лечение на деца с прежде-
временна загуба на временни зъби.  
Назначена  е ортопантомография 
за установяване на необходимост-
та от поставяне на местопазител в 
зависимост от позицията на заро-
диша на втория премолар, костно-
то покритие над него и степента на 
развитие на зъбния му корен. (фиг. 
3А). Поради наличие на достатъч-
но място и показания за поставя-
нена местопазител, изработихме и 
поставихме местопазител тип час-
тична протеза (Фиг. 3Б).

Фиг. 3. А) Ортопантомография 
след екстракцията на временния 
втори молар вдясно за уточнява-
не на критериите за поставяне 
на местопазител

Фиг. 3. Б) Местопазител тип 
частична протеза

Една година след поставяне на 
местопазителя, вторият десен пре-
молар пробива в зъбната редица и 
местопазителяе свален. (Фиг.3В)

Фиг. 3. В) Пробив на втория 
премолар вдясно една година 
след екстракцията на временния 
молар

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 3. 
Момиче – Е. М. на 7 год. 8 мес. 

Детето посещаваденталния каби-
нет, придружено от подителите си, 
по повод обостряне на хроничен 
периодонтит на зъб 65 за трети път 
през последните два месеца. Зъбът 
е екстрахиран. Детето е лекувано и 
профилактирано по алгоритъма за 
лечение на деца с преждевременна 
загуба на временни зъби. Отлети-
те клинични диагностични модели 
показват намаляване на мястото за 

втори горен премолар, вследствие 
на преждевременната загуба на 
зъб 65 (Фиг. 4А). На ОПГ се вижда 
високо разположения зародиш на 
втория горен премолар в ляво и на-
маленото място за неговия пробив, 
както и хиподонтия на долни втори 
премолари (Фиг. 4 Б).

Клиничният статус показва от-
ворена захапка, вследствие интер-
позиране на езика между зъбите, 
като последствие от запазено ин-
фантилно гълтане (Фиг. 4 В). Дете-
то е насочено към ортодонт, пора-
ди загубата на място за постоянния 
зъб, както и съпътстващите тежки 
ортодонтски деформации според 
класификацията на Петрунов.

Фиг. 4. А) Клинични диагнос-
тични модели за оценка загубата 
на място за горен втори постоя-
нен премолар в ляво

Фиг. 4. Б) Ортопантомография 
за диагностициране загубата на 
място

Фиг. 4. В) Преждевременна 
загуба на горен втори временен 
молар

На пациента е поставена линг-
вална пластинка с бариера за 
езика и пластмаса поставена на 
мястото на липсващия зъб като 
местопазител (Фиг. 4 Г).

Фиг. 4. Г) Лингвална пластин-
ка с бариера за езика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Правилният клиничен подход 
на лекарите по дентална медици-
на е превенция и възстановяване 
на временните зъби, където това е 
възможно, защото те запазват мяс-
тото до пробива на постоянните 
зъби и по този начин намаляват ри-
ска от струпване и промени в оклу-
зията на постоянното съзъбие. При 
абсолютни показания за екстрак-
ция, поставянето на местопазител 
или консултацията с ортодонт са 
задължителни.

XVII НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
Верни на традицията, наложена във вестник „ДентаМедика” започваме представянето на лекторите на Научния 

конгрес на БЗС. Надяваме се с това ранно оповестяване да допринесем за възможността да планирате достатъчно рано 
своето участие в Конгреса и в социалната програма в Бургас.

ЗА И ПРОТИВ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА 
ФЛУОР В ДЕНТАЛНАТА ПРОФИЛАКТИКА 

Проф. д-р Мария 
Куклева ДМ, ДМН, 
Катедра по детска 
дентална медицина, 
Факултет по дентал-
на медицина, Меди-
цински университет-
Пловдив, 
България

ОБРАЗОВАНИЕ

2010г. – доктор на медицинските науки – Медицински университет – София. Тема на 
дисертацията: “Рискови фактори за зъбна флуороза”

2005г. – специалист по „Обща стоматология“ – Медицински университет – Пловдив
1999 г. – доктор по медицина – Медицински университет – София. Тема на дисертация-

та: “Профилактика и лечение на началния кариес в детска възраст с флуорен гел”
1979г. – специалист по „Детска стоматология“ – Медицински университет – София
1973 г. – магистър по „Стоматология“ – Медицински университет – София 
1967 г. –  гимназия „Васил Левски“ – гр. Смолян 

Научни направления
Дентална профилактика; епидемиология, диагностика и лечение на зъбния кариес в дет-

ска възраст; флуорна профилактика и риск от зъбна флуороза
Научно-изследователска и публикационна дейност
2 дисертации; автор и съавтор на 3 монографии, 1 учебник и 3 учебни помагала; над 

120 статии в специализирани научни издания; над 180 участия в научни форуми в стра-
ната и чужбина; 1 рационализация; 1 изобретение; 30 статии индексирани в световната 
информационна система “MEDLINE” ; 10 статии реферирани от US National Library of  
Medicine; над 150 цитирания в български и чуждестранни издания, включително и с им-
пакт фактор; 3 цитирания в база данните на “Cochrane”. Рецензент  на: хабилитации за 
академични длъжности професор, доцент, главен асистент; дисертации; научни проекти; 
научни статии 

Професионални позиции
Заместник Ректор „Учебни дейности“, Медицински университет-Пловдив
Ръководител катедра „Детска дентална медицина“ Факултет по дентална медицина
Преподавател на студенти, ръководител на специализанти и докторанти
Национален координатор на „Национална програма за профилактика на оралните забо-

лявания при деца 0-18г. в България“ на МЗ (2009-2014) и (2015-2020)

Членства
БЗС, FDI, BаSS, БНДДМ, НСЛДДМ, СУБ, DGZMK и др. Член на редколегиите на „Ден-

тална медицина“, “Folia medica”, “Dental review”.

Флуорът има уникална роля в превенцията и контрола на зъбния 
кариес. Неговото значение за здравето на зъбите е известно още в 
края на ХІХ век. Проучвания, проведени през ХХ век доказват връз-
ката между приема на флуор и редукцията на зъбния кариес. Тези 
проучвания дават основание за разработване и внедряване на различ-
ни методи за ендогенно и локално приложение на флуор. Флуорната 
профилактика заема важно място в промоцията на оралното здраве. 
Установява се, че приложението на флуориди чрез различни мето-
ди и средства е един от основните фактори за намалението на зъб-
ния кариес в света. През последните десетилетия епидемиологични 
проучвания документират увеличение на зъбната флуороза, както в 
области с флуорирана, така и в области с нефлуорирана вода, което 
породи бурни дебати за флуорната профилактика в много страни в 
света. Представени бяха доказателства за това, че увеличението на 
зъбната флуороза се дължи на свободния достъп до много различ-
ни източници на флуор. Приемът на флуорни добавки в  оптимално 
флуорирани райони и употребата на флуорни зъбни пасти от децата 
под 2 години са едни от главните рискови фактори за зъбна флуо-
роза. Увеличението на зъбната флуороза, паралелно с намалението 
на зъбния кариес, постави на дневен ред въпроси, свързани с ефек-
тивността на флуорната профилактика на зъбния кариес. Основният 
проблем, който трябва да се реши е как да се предотврати зъбната 
флуороза, без да се увеличи риска от зъбен кариес. Променените ус-
ловия на живот, свободният достъп на хората до много източници на 
флуор и миналият опит от провеждането на флуорна профилактика 
изискват преосмисляне на някои от действащите препоръки. В резул-
тат от професионална дискусия, която беше проведена с участието и 
водеща роля на професионални организации в САЩ, Канада, Европа 
и Австралия се стигна до промяна на препоръките за флуорна профи-
лактика на зъбния кариес.

В настоящата лекция се представят положителните ефекти и не-
достатъците  на различните методи на приложение на флуора. Диску-
тират се рискови фактори за поява  на зъбна флуороза при съвремен-
ните условия на живот в страната. Предлагат се актуални препоръки 
за  профилактика и контрол на зъбния кариес чрез приложение на 
флуориди, без риск от поява на зъбна флуороза. 
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Аз избрах 
денталните 
импланти 
Alpha Bio Tec

Пълна информация за системата на адрес: 

www.medina-bio.com

Харесвам имплантите 
Alpha Bio Tec защото са 
надеждни и отговарят 
на всички изисквания 
на съвременната 
дентална 
имплантология.

Д-р Виктор Жечков

София

Ексклузивен дистрибутор 
на  Alpha Bio Tec за България

, иг
у

Тел.: 0899 145 801
Тел.: 0899 145 805
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2ND DENTAL TRIBUNE

CONFERENCE 

@ Buldental 2017

17, 18, 19 май 2017 г.

Inter Expo Center Sofia

Зала „Витоша“

НАКЪДЕ ВЪРВИ 

            
ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА

ТРЕНДОВЕ, ИНОВАЦИИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ПО ВРЕМЕ НА БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 2017 И В РАМКИТЕ НА ВТОРАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА
DENTAL TRIBUNE, В  ЗАЛА ВИТОША В ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР–СОФИЯ, 
ФИРМА МЕДИКАЛ ДЕПО РИК ВИ КАНИ НА СЛЕДНИТЕ ЛЕКЦИИ:

17 май

 9.30–11.00 
 ВИСОКОПОЛИМЕРНИТЕ КОМПОЗИТИ: 
 КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ ОТ РАБОТАТА С ТЯХ. CAD/CAM ТЕХНИКА 2 В 1

ЛЕКТОР: ЗТ. ФИЛИП ФОН ДЕР ОСТЕН, ГЕРМАНИЯ

 11.30–13.00 
 3D ПРИНТИРАНЕТО В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА 

ЛЕКТОР: ЗТ. ЕВА БЕРГХАУС, ГЕРМАНИЯ
Ева Бергхаус завършва зъботехника в специалност „Дентална технология“ и е магистър по приложна наука за материалите. От 
2016 работи в екипа на SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG.
SHERAprint презентацията ще обобщи възможностите на 3D принтирането в съвременната дентална практика. Защо е дошло 
времето за SHERAeco-print? Основните теми ще засегнат интраоралното сканиране, производство на шини и модели. Разбира се, ще 
има и фокус върху материалите на SHERA за естетични дентални модели. Освен това ще имате възможността да погледнете в 
бъдещето. Какви материали са в процес на разработване в областта на 3D печата? 

14.00–15.30 
КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА 
ОБТУРАЦИИ С CAD/CAM ТЕХНОЛОГИЯ

ЛЕКТОР: ЗТ. ПАТРИЦИЯ МИАЛКОВСКА, ПОЛША
Патриция Миалковска завършва зъботехника в Medical School Vocational College. От 2009 работи в Дентална клиника и лаборатория 
SOLDENT-LAB във Варшава. От 2014 досега е сертифициран лектор за inLab CAD/CAM системите на Sirona. Участва в множество 
курсове на обучение за CEREC и inLab в Полша и други страни.
Представяне на зъботехническа CAD/CAM система – обхват на индикации и възможности за изработване на възстановявания, ме-
тодология на работа и оценка. Сканиране със съвременен 5-аксиален скенер на модели. Проектиране и дизайн на въстановяванията 
с използване на специализиран софтуер. Видове материали – блокове и дискове – керамика, литиев дисиликат LiS2, цирконий ZiO2, 
полимери PMMA и тяхното обработване с последно поколение машини за фрезоване.

16.00–17.30 
ОТЪРВЕТЕ СЕ ОТ ВАШИТЕ СТРАХОВЕ И ТРЕВОГИ: КАК ДА УПРАВЛЯВАМЕ УСПЕШНА 
КЛИНИКА ПО ВРЕМЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

ЛЕКТОР: Д-Р АННА МАРИЯ ЯНИКОС, КИПЪР 

ПО ВРЕМЕ НА БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 2017 И В РАМКИТЕ НА ВТОРАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
DENTAL TRIBUNE, В ЗАЛА ПИРИН В ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР–СОФИЯ, ФИРМИТЕ МЕДИКАЛ 
ДЕПО РИК И ДЕНТАСВЕТ ВИ КАНЯТ НА СЛЕДНИТЕ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ:

 13:15–14:30 
 3D ПРИНТИРАНЕ С SHERAECO-PRINT 30. 
 ПРОЕКТИРАНЕ НА МОДЕЛИ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР DWOS 

ВОДЕЩ:  ЗТ. ЕВА БЕРГХАУС, ГЕРМАНИЯ                                                                     
В практическия курс ще бъдат показани различни по вид и степен на завършеност модели, ще наблюдавате 
изработката на предварително подготвен естетичен модел от начало до край. Докато моделът се принтира, 
ще бъде направен дизайн на друг модел на компютър с помощта на DWOS софтуер. След като моделът бъде 
готов, ще бъде свален от принтера и ще му се направи финална обработка.
 Цена: 40 лв.   /  Групата е ограничена до 20 участници.

17 май

 15:45–16:30 
 ДЕМОНСТРАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ИНТРАОРАЛЕН СКЕНЕР, СКЕНЕР НА МОДЕЛИ, 
 МАШИНА ЗА ФРЕЗОВАНЕ И ДИСКУСИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ 
 ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ДЕНТАЛНИ ПРОТЕЗИ

ВОДЕЩ: ЗТ. ПАТРИЦИЯ МИАЛКОВСКА, ПОЛША                                                       
Демонстрация на скенер inEOS X5, машина за фрезоване inLab MC XL и софтуер inLab SW 1.5. Ще бъде показан 
процесът на сканиране и възстановяване на единичен зъб за около 15 минути. Дизайн на коронка със специали-
зиран софтуер и фрезоване. Ще бъдат показани клинични случаи от практиката – цяло съзъбие от временни 
до постоянни зъбни конструкции. Всеки от участниците в уъркшопа ще може да изпробва софтуера за дизайн, 
като за целта ще бъдат подготвени 5 до 7 работни места. На всяко работно място ще работят до трима 
участници.
 Цена: 40 лв.   /  Групата е ограничена до 20 участници.

 16:45–17:30 
 ВИСОКОПОЛИМЕРНИТЕ КОМПОЗИТИ – КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ ОТ РАБОТАТА С ТЯХ. 
 CAD/CAM ТЕХНИКА 2 В 1 

ВОДЕЩ: ЗТ. СТОЯН ХРИСТОВ, БЪЛГАРИЯ                                                             
Нанокомпозитни технологии и високополимерните лабораторни композити в ежедневната дентална практика. 
Фрезоване на предна зъбна конструкция от четири зъба от възстановителен материал на основата на PEEK за 
денталната медицина – BioHpp и изграждане на естествено изглеждащ вторичен скелет с цвета на зъбите с 
HIPC материал. Проектиране и дизайн върху готови модели. 
 Цена: 40 лв.   /  Групата е ограничена до 20 участници.

ЗАПИСВАНЕ:

 Медикал Депо РиК ООД - тел. (02) 80 52 501, 516, 512,  
Петя Ванкова - тел. 0886 202 083, Ивета Иванова - тел. 0885 978 698
Варна: 052 655 035, Юлиян Симеонов - 0889 790 584, Георги Иванов - 0885 386 775
Пловдив: 032 643 101, Любослав Пупов - 0896 807 104
office@medicaldepot-bg.com

 в. Dental Tribune 
www.tribunemedia.bg
Николина Илиева - тел. 0897 958 321
office@dental-tribune.net

Пълната програма за трите дни вижте на www.tribunemedia.bg

Powered by:

Цена за лекционен ден 17 май: 90 лв.
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22.04.2017 Г. - ЛЕКЦИОННА ЧАСТ
Лечение на кореновия канал от гледна точка на възстановяването: Започнете 
лечението от края.
лектор: д-р Божидар Кафелов
09:00 – 10.00 – Регистрация
10:00 – 13.00 – Ендодонтското лечение със сигурност започва да се развива в началото на 
20 век с използването на ротационни инструменти, иригационни разтвори, нови 
каналопълнежни методи.
През последните години бяха внедрени нови тенденции – Ninja достъп,Truss достъп, 
минимално инвазивна обработка на кореновите канали.
Наистина ли сме еволюирали?
Използваме ли новите концепции по правилния начин?
Обвързваме ли ендодонтското лечение с последващото възстановяване?
Обмисляме ли различни варианти на възстановяването преди да пуснем ендодонтския 
мотор?
Вземаме ли предвид ендодонтската анатомия когато ще поставяме щифт или пънче?
Възстановяване на ендодонтски лекувани зъби.
лектор: д-р Стефан Брое
14:00 – 18.00 – Тази лекция ще ни въведе в процеса на вземане на решение при 
ендодонтски лекуваните зъби.
Кои са актуалните насоки и клиничните реалности, които ни водят към един стар 
протетичен подход или към по-консервативен адхезивен подход?
Кои са клиничните реалности, с които се сблъскваме и как комуникираме с пациента 
относно крайния резултат?
Как се представя плана за лечение на един ендодонтски лекуван зъб, който позволява и 
план Б в случай на неуспех?
Можем ли да повлияем на неуспеха?
Кои са актуалните цели на нашето лечение и как покриваме критериите на пациента?

23.04.2017 Г. - ПРАКТИЧЕСКИ КУРС
Изолация и работа с кофердам
лектор: д-р Стефан Брое
10:00 – 14.00 – ТЕМИ:
• Пречки / препятствия
• Материали
• Инвертиране на кофердама
• Стратегия
• Ендодонтско-възстановителен алгоритъм
• Протокол стъпка по стъпка
• Ключове към успеха
По време на практическия курс голям брой клинични примери ще демонстрират на 
участниците как всяко едно предизвикателство в изолацията може да бъде насочено и 
категоризирано в една от четирите основни конфигурации. Техниката се усвоява чрез 
последователни процедури. Ще се демонстрират съвети и трикове във 
възстановителните процедури.
Предвидими композитни възстановявания в дисталните участъци и изграждане на 
ендодонтски лекувани зъби
д-р Божидар Кафелов
10:00 – 14.00 и 14.30 – 17.30 – Тема на практическия курс ще бъдат възстановявания в 
дисталните участъци и възстановяванията след ендодонтско лечение и начина как да ги 
направим лесно, предвидимо и издържливи във времето. В теоретичната част участниците 
ще научат как да разработят протокол за моделиране на оклузалната анатомия и как да 
подходят към различни предизвикателства във възсатновяване от Kлас I до силно 
разрушени зъби. Ще бъдат обсъждани и естетиката и функцията на дисталните 
възстановявания и аз ще споделя моите протоколи за най-често срещаните клинични 
ситуации. Участниците ще могат да направят възстановяване на дефект от Клас II с директно 
композитно възстановяване и да задават въпроси за всяка една стъпка и процедура.

Такса лекция: - до 31 март – 290 лв. без ДДС (348 лв. с ДДС)
  - след 1 април – 350 лв. без ДДС (420 лв. с ДДС)
  - на място – 400 лв без ДДС (480 лв. с ДДС) / за студенти – 80 лв.

- Лекция+Практически курс Изолация – 590 лв без ДДС.
- Лекция+Практически курс Дистални възстановявания – 460 лв. без ДДС.
- Практически курс Дистални възстановявания – 290 лв. без ДДС.

БРОЙ УЧАСТНИЦИ В ПРАКТИЧЕСКИ КУРС – 20 бр. За информация и записване: 
0887 408331 – Забел Бедикян

ОЧАКВАЙТЕ ОЩЕ: DJ Party

  с водещи д-р Кафелов и д-р Брое

    CLUB 35, 20.00 ч.

      Цена куверт: 50 лв.
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София, бул. “Македония” 22
тел: 02 951 66 14,  0888 769 130

website: www.dentacom.com
e-mail: o�ce@dentacom.com

+

С всеки закупен юнит Diplomat Dental получавате безплатно:
- безмаслен безшумен компресор DA7001
- хирургичен аспиратор Corpus Vac в обезшумителна кутия 

Безплатно

СЕНЗАЦИОННА ПРОМОЦИЯ
валидна от 1 Март до 31 Май 2017

Посочените цени са за автоклави Lina 17 литра. 
Редовна цена на автоклав Lina 17 литра: 7600 лв.

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

Валидност на промоцията: до изчерпване на договорените количества с производителя.

При връщане на W&H автоклав  
5 850 лв. еднократно плащане
При връщане на различен от W&H  
автоклав 6 230 лв. еднократно плащане

Цена при връщане на W&H автоклав  
и еднократно плащане: 23% отстъпка
Цена при връщане на различен от W&H автоклав
и еднократно плащане: 18% отстъпка

СТАРО  
ЗА НОВО

> само тип-В цикли и кратък  
ECO-B цикъл за малки зареждания

> патентована система за сепариране и филтриране на водата
> система за анализиране качеството на водата
> вграден прахов филтър
> отложено или програмируемо стартиране на цикъла
> 17 литра (предлага се и 22 литра)
> гаранция: 24 месеца или 2000 цикъла

Certificate №SOF0368441

ИАЛ рег. № IV-P-T I МИ-157 I  

03.12.2007

Цените са с включен ДДС.

5 850 ЛВ. ПРИ 

ВРЪЩАНЕ НА  

W&H АВТОКЛАВ

 6 230 ЛВ. ПРИ 

ВРЪЩАНЕ НА 

РАЗЛИЧЕН ОТ W&H 

АВТОКЛАВ

20170310_AD_Promotion_Bulgaria_Lina_ABG_130x190mm.indd   1 10.03.2017   08:29:35
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Работи с всички пили  
със стандарт на 
опашката 2,35 mm 
и ротация на 360°.

1650 лв. 

S5 Eндо мотор®
БЕЗОПАСНО, ЛЕСНО И ЕФЕКТИВНО!
Иновативна система от Sendoline за механична обработка 
на коренови канали. Просто перфектна ендодонтия!

Предимства:

1. Лесен за работа
 > само 5 стъпки с 5 пили 
 > безжична свобода: без кабели

2. Pаботи с повечето системи пили

3. Безопасност
 > 2 опции: Auto reverse / Auto forward
 > cветлинен индикатор сигнализира при достигане  

 на 75% от зададения въртящ момент
 > ниски обороти: 300 rpm

4. Намалено време за обработка

5. Достъпност
 > само 11 mm диаметър на главата
 > по-къси опашки (13 mm)  

 на ротиращите пили 

6. Работа без прекъсване
 > 2,5 часа непрекъсната работа

7. Ергономичност
 > тегло: 120 гр.

5 стъпки = 5 пили

ПОДАРЪК! 
1x комплект S5 ендо пили 
1x комплект eндо пили за релечение

Снимката е илюстративна.Стойност на ендо пилите подарък: 109 лв.
Цените са с включен ДДС.

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 периода от 01 март до 31 май 2017 г.

20170310_AD_Promotion_Bulgaria_Sendoline_ABG.indd   1 10.03.2017   08:02:01
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РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЗС – 
ГАБРОВО

Съгласно чл. 8, ал. 2 от Устава на РК на БЗС 
– Габрово и по решение на УС на РК на БЗС – 
Габрово от 01 февруари 2017 г. се свиква Редовно 
отчетно-изборно събрание, което ще се състои на 
22 април 2017 г. от 10:00 часа в залата на МОЛ – 
Габрово при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за дейността на Председателя на УС на 
РК – Габрово. 

2. Отчет за дейността  на Председателя на КК на 
РК – Габрово.

3. Отчет за дейността та  Председателя на на РК 
– Габрово.

4. Обсъждане и приемане на Бюджет – 2017 на 
РК – Габрово.

5. Избор на УС, КК, КПЕ и делегати за Нацио-
налния конгрес.

6. Избор на Зъболекар на годината за РК на БЗС 
– Габрово.

7. Разни.
УС на РК на БЗС - Габрово

МАЛКИ ОБЯВИ
САМО ВЪВ ВЕСТНИК “ДЕНТАМЕДИКА” МАЛКИТЕ ОБЯВИ СА БЕЗПЛАТНИ 

ЗА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БЗС. МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАТЕ E MAIL: 
REDOBIAVI@MAIL.BG. ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА С НОРМАЛНИ (НЕ САМО С 

ГЛАВНИ) БУКВИ. ВАШАТА ОБЯВА ЩЕ ДОСТИГНЕ ДО 8828ДУШИ!

ПРОДАВА

Продавам оборудван действащ зъболе-
карски кабинет в ж.к. Люлин-1 в помеще-
ние под наем. Може и на части по избор-
зъболекарска машина ,,Медия“, автоклав, 
дестилатор, фотополим. лампа ( нова), 
ултразвукова вана за почистване на дре-
бен инструментариум,инструменти, хи-
рургически клещи,Йонофоратор, работна 
масичка, амалгамобъркачка, наконецници 
V&H, инструмент за сваляне на корони, 
инструмент за зъбен камък. Цена по дого-
варяне. Тел. GSM 0888967187 Д-р Ганчева

Продавам Hirana Praktika с наконечни-
ци, фотополимерна лампа и скалер, стол 
ест. кожа, столче за стоматолога ест. кожа, 
цвят зелен, в перфектно състояние /може 
и по отделно/, цена по договаряне , GSM: 
08886409000, гр. София 

Продавам изгодно стом. машина Ме-
диа в отлично състояние с компресор, стол 
за пациента с подвижна тетиера, мощен 
рефлектор, стол за стоматолога, турби-
нен наконечник, наконечници и резерв-
ни такива, електрокаутер, аксесоари за 
диагностика,фото лампа – цена по догова-
ряне - 0878 671036 

Разпродавам инструментариум и мате-
риали: фото лампа, арсен, амалгама и дру-
ги. 878 671036 

Продавам стоматологичен кабинет във 
Варна в новопостроена луксозна коопера-
ция. Мястото е комуникативно,на голям 
булевард до спирка на градски транспорт 
и светофар. Кабинетът се състои от 3 поме-
щения-стая за почивка с оборудван кухнен-
ски бокс,кабинетна част и чакалня. Баня с 
тоалетна,изпълнени с луксозен испански 
фаянс. Партер, самостоятелен вход. Статут 
на стоматологичен кабинет по всички изи-
сквания. 34 500 евро. 0888/877 501

Продавам Турбинен Наконечник 
COXO CX207-GW-TPКAVO реплика; 
Пуш бутон; Ортопедична глава; Прекрасна 
светлина Бърз куплунг CX 229-GW. Д-р 
Георгиев 0887003868

Столче за стоматолога продавам. От-
лично запазено. Френско производство. 
Синя тапицерия. Д-р Георгиев. 0887003868

Продажба на метален стоматологичен 
шкаф на колелца с 5 чекмеджета и лесно 
почистваш се плот. Височина - 80 см. дъл-
бочина - 50 см.ширина 50 см.Използван е 
,но е в много добро състояние. Цена 350 
лева. Телефон за контакти; 0988/986662

Продавам немски автоклав с голям 
обем на тавите, кугел Siemens, аспирацин-
на система Durr, безмаслен компресор. Тел. 
0888 979 646

Продавам работещ зъболекарски ка-
бинет в гр. Ямбол - в центъра на града, 
подходящ е за работа и живеене, тъй като 
се намира в жилищен блок и апартамен-
та е 70 квадр.метра. Практиката същест-
вува от 1994 год.Кабинета е оборудван с 
всичко необходимо (ултразвук, фотопо-
лимерна лампа, амалгамобъркачка) вклю-
чително и с дребен инструментариум и 
консумативи,както го изисква добрата ден-
тална практика. Може да се започне работа 
веднага. Цената за апартамента с дентал-
ната практика,с всичко гореспоменато е 
32000 Евро тел.0895683896

Продавам чисто нова неизползвана 
стоматологична опаковъчна машина SEAL 
100. Идеални залепващи условия, добре 
режеща, лесна за употреба. Цена: 380 лв. 
Тел. за контакти: 0899144743.

Продавам нова, неупотребявана аспи-
рационна система захранваща 2-3 дентал-
ни юнита, тел: 0899293067

Продавам стом. машина медиа в отлич-
но състояние с компресор, стол за пациен-
та с подвижна тетиера, стол за стоматоло-
га, турбинен наконечник, наконечници и 
резервни такива, електрокаутер, аксесоари 
за диагностика, фото лампа, сух стерелиза-
тор, амалгамобъркачка, 2 броя шкафчета, 
маса, въртушка и тн. 0878 671036 / 0889 
671031

Давам под наем пълно стом. оборудва-
не гр. Враца - център (партер)- 100 лв. + 60 
лв. за помещението. След две годишна екс-
плоатация оборудването остава за наема-
теля безвъзмездно.Разработена практика. 
0878 671036/0889 671031

Продавам цялостно оборудване за 
кабинет (без машина), едър и дребен ис-
трументариум, оргинални клещи (не от 
Ливан, амалгамобъркачка-нова, аптечки 
и мн. други. По договаряне 0878 671036 / 
0889 671031

Продава зъболекарски кабинет/
практика/в гр.Бургас,к-с“Лазур“, заедно с 
оборудването,което е почти ново. Кабине-
тът работи от 1999г.Състои се от работно 
помещение, чакалня,санитарен възел,стая 
за почивка/общо43 кв.м/. Цена 45 900 Euro.  

Цена без оборудване: 40900 Euro. 
GSM&0887779353

Продавам оборудван зъболекарски ка-
бинет. Гр. Пловдив, кв. Въстанически, 42 
кв.м., Цена: 38000 евро. Тел: 0988614786

Продава се необорудван стоматологи-
чен кабинет в град Ловеч в самостоятелна 
сграда (25 кв. метра), състояща се от каби-
нет, чакалня и санитарен възел. Практиката 
съществува от 18 години. Цена за продаж-
ба 22 500 евро. Цена за наем: 300 лв. на 
месец. Продават се и борчета, каналопъл-
нители, нервекстрактори и ръкохватка во-
да-въздух. Тел. за контакти: 0887 52 26 80

ДАВАМ ПОД НАЕМ

Давам кабинет под наем, център, Со-
фия GSM 0887601064

Давам под наем смяна в кабинет в гр. 
София (близо до Пирогов), дентален юнит 
на 2 години, автоклав, климатик, СОТ. 400 
лв. За контакти: 0884847453, 0884847834, 
drdimcheva.com.“

Давам под наем нов модерно оборуд-
ван кабинет в гр.София, в близост до НДК. 
За контакти: 0895 753 953

Давам под наем дългосрочно напълно 
обзаведен кабинет в отлично състояние 
в гр. София, кв. Орландовци. За контакт: 
0898437041, д-р Петрова.

Давам под наем разработен стомато-
логичен кабинет на търговско и комуни-
кативно място-гр. София, заедно с пълно 
оборудване.Цена 300лв.Тел. 0899129036

Давам под наем оборудван кабинет в 
гр. Асеновград.

За информация: 0888/ 34 15 84
Давам под наем смяна в зъболекарски 

кабинет в гр. Пловдив, ул.”Върховръх” № 
2.

За информация: 032/ 25 24 32

Давам под наем стоматологичен каби-
нет (партер), напълно оборудван близо до 
Военна болница.Работещ от 2005г -за кон-
такт 0887450326

Давам под наем работно място в стома-
тологичен кабинет, намиращ се в жк „Тра-
кия” –  гр. Пловдив. За информация и кон-
такти - 0888 93 91 92 - д-р Красимир Бозов 

Дава се под наем оборудван дентален 
кабинет, работещ от 2003г., с пълен ин-
струментариум, автоклав, ултразвукова 
вана, ултразвук, лазер. Кабинетът е с площ 
33 кв.м., в кв.”Кючук Париж” – Пловдив, 
с електрифицирана охранителна ролетка, 
разположен на нивото на улицата. Наем по 
споразумение. За контакти: Д-р Румен Ге-
оргиев – 0899/ 10 53 48, 0878/ 672 391

ДАВАМ под наем оборудван зъболе-
карски кабинет в дентален център, с общо 
ползване на чакалня, стерилизациона и 
рентген в съседен кабинет, гр. Варна- цен-
тър. Д-р Сапунджиева тел. 0887614568

Давам под наем разработен стоматоло-
гичен кабинет в гр. Пловдив, ЖК. Тракия, 
бл. 191 (до новата община). За контакти 
0898735656.

Дава смяна под наем в дентален каби-
нет в гр. София - Д-р Емил Пейчев GSM 
0876202513

Давам под наем две смени в напълно 
оборудван работещ дентален кабинет в кв. 
Лозенец. Телефон за контакт - 0876 221 141

Давам под наем напълно оборудван сто-
матологичен кабинет в гр. София кв. Хипо-
друма до ВМА. Цена 520 лв. на месец.

Давам под наем зъболекарски кабинет 
с дентален юнит Sirona в центъра на гр. 
Монтана Цена 250 лв. на месец.

ТЪРСИ

Клиника „Дента Фейс“ - Благоевград 
предлага работно място за Лекар по ден-
тална медицина в новоразкриващ се фили-
ал на клиниката.

МДЦ Естетика ООД търси да назначи 
зъболекар ( може и новозавършил) за гр. 
Монтана, осигуряваме и квартира.

Дентален лекар със специалност по-
ливалентна и дентална хирургия и със 
стаж 34 години търси работа под наем или 
на процент в районите Ботунец и Креми-
ковци. Работи и със здравно осигурителна-
та каса по договор. Gsm 0888956819

Дентален център 2- София, бул. М. 
Луиза 191, сградата на ДКЦ 7, търси да 
назначи лекари по дентална медицина на 
процент от заработката. Трудов стаж ми-
нимум 3 години. Предимство- специалност 
по обща дент. медицина или детска. Тел за 
справки: 02/8033951, 53 имейл dent.C2@
abv.bg

Търси лекар по дентална медицина за 
работа на процент в разработен кабинет 
в ж. к. Люлин център. За контакт: 0888 
925378

IN MEMORIAM
На 25 февруари 2017 година почина д-р Кръс-

тьо Вакарелов, доайен на протетичната стомато-
логия в Стара Загора. Поклон пред светлата му 
памет !

УС на РК Стара Загора

РК НА БЗС-  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Уважаеми колеги,
Съгласно Устава на РК на БЗС- гр.Велико Тър-

ново и решение УС на РК на БЗС гр. В. Търново 
от 26.01.2017г се свиква:

Редовно отчетно – изборно общо събрание на 
07.04.2017г от 17.00 ч.в залата на Община Велико 
Търново при следния дневен ред:

1.Лекция на тема: „Актуални ендодонтски про-
блеми ”.

Лектор Проф. Д-р Снежака Топалова - Пирин-
ска

2. Отчет на Председателя на УС на РК – В. Тър-
ново за 2016г.

3. Отчет на Председателя на КК на РК – В. Тър-
ново за 2016г.

4. Отчет на Председателя на КПЕ на РК – В. 
Търново за 2016г.

5. Избор на Органи на РК на БЗС-В.Търново-
УС, КК, КПЕ

6. Избор на представители - делегати за Отчет-
но-изборния конгрес на БЗС

7. Разни

РК на БЗС-Велико Търново
Председател на УС

Д-р Р. Тодоров

ЛЕКЦИИ ОТ  
ПРОЛЕТНАТА ПРОГРАМА 

НА БЗС ЗА ПМОЛДМ –  
РК НА БЗС - ПЛОВДИВ:

22.04.2017г. „Радикуларни одонтогенни кисти-
хирургично лечение. Класика, пиезохирургия, тъ-
канна регенерация”.

Лектор: Доц. д-р Стоян Иванов, Аула Магна при 
ФДМ – Пловдив, 10.30 часа.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ
РК на БЗС – Пазарджик поздравява д-р Нина 

Харизанова,честваща своя юбилеи - като и поже-
лава крепко здраве, много късмет, щастливи ми-
гове и много лични и професионални успехи. Да 
е все така всеотдайна и лъчезарна и да не спира 
да дарява усмивки по лицата на хората.

УС на РК на БЗС-Пазарджик

УС НА РК НА БЗС -ГР. ВРАЦА 

честити юбилеите на своите колеги Д-Р МАРИЯ 
СТОЯНЧЕВА, Д-Р ПЕТЯ ДАНЧЕВА и Д-Р ПЛА-
МЕН ЦВЕТКОВ, като им желае здраве, късмет и 
много професионални успехи! 

Д-р Антоанета Тошева
Председател на УС

На 04 март 2017 г.- д-р Маринела Димитрова 
и на 13 март 2017 г.- д-р Феим Ферад ще праз-
нуват юбилей и кръгли годишнини. Пожелания-
та за здраве, успех и година, наситена с чудесни 
преживявания са  от всички членове на РК Кър-
джали!

Д-р Михаил Михалев
председател РК Кърджали

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръглите 
годишнини на д-р Илонка Бабанова, д-р Веселин 
Нинов, д-р Никола Стоилов, д-р Малина Балък-
чиева, д-р Емилия Тачева, д-р Мариана Тричкова 
и д-р Фатиме Мизурска , като им пожелава здра-
ве, много късмет, лично щастие, истински хора до 
тях , чудесни мигове и много лични и професио-
нални успехи.

УС на РК на БЗС-Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ НА УС НА РК 
НА БЗС ГР. БУРГАС

Уважаеми колеги,
Съгласно чл.7 ал.2 от Устава на РК на БЗС 

гр.Бургас и по решение на УС от 30.11.2016 год. ще 
се проведе лекционен курс по програмата на СДО, 
което ще се състои на 08.04.2017 год. /събота/ от 
12.00 ч. в зала „Флора” в Морска градина гр.Бургас 
при следния:

Дневен ред:
Регистрация
„Приложение на антибактериалната фотодина-

мична терапия в денталната медицина.Светлината 
в надпревара с антибиотиците” Лектор:д-р Мая 
Дойчинова

Панел: София Дентал Мийтинг
„Екстракция или регенерация- къде е лимитът 

за спасяване на парадонтално  компроментирани 
зъби?”

„Комплексен подход- къде се срещат ортодон-
тията, имплантологията, протетиката и пародон-
талната хирургия”

Лектори: Доц.Д-р Димитър Филчев д.м
Д-р Елица Русева

„Парадонтална регенерация-мит или реалност”
Лектори:Доц.Д-р Камен Коцилков д.м.
Д-р Младен Камбов                       

Задължително носете електронните си член-
ски карти!

След лекционния курс ще има коктейл по случай 
7 /седми/ април, професионалния ни празник, зап-
латен от РК на БЗС гр. Бургас.

Председател на УС на РК гр .Бургас
Д-р Богдан Димитров
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АКЦЕНТИАКТУАЛНО

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА 
АГЕНЦИЯ 

„МЕДИЦИНСКИ ОДИТ“ Е 
С НОВ ДИРЕКТОР

Председателят на Надзорния 
съвет на Националната здрав-
ноосигурителна каса д-р Ми-
хаил Христов поема още един 
важен ангажимент. Със запо-
вед на вицепремиера и минис-
тър на здравеопазването Илко 
Семерджиев от 1 март той е 
назначен за изп. директор на 
Изпълнителната агенция „Ме-
дицински одит“. Д-р Христов 
заменя на поста досегашния 
директор проф. д-р Златица 
Петрова, която остава на ра-
бота в агенцията.  Д-р Михаил 
Христов е завършил медици-
на със специалност „Ортопе-
дия и травматология“, както 
и магистратура по стопанско 
управление със специализа-
ция „Здравен мениджмънт“. 
В периода 1999 – 2000 г. той е 
началник отдел в НЗОК, а след 
това до 2007 година ръководи 
Регионалния център по здраве-
опазване – София. 

17% РЪСТ НА 
ИЗДАТЕЛСКАТА 

ДЕЙНОСТ

Интересът към четенето на 
печатни издания и книги рас-
те въпреки навлизането на 
технологиите в ежедневието 
ни. В сектора на услугите сред 
сферите с най-сериозен ръст на 
оборота през последното триме-
сечие на 2016 г. се нарежда „Из-
дателската дейност“, където 
продажбите скачат със 17,3% 
на годишна база, обявиха от 
НСИ. Общо оборотът за сектор 
„Създаване и разпространение 
на информация и творчески 
продукти; Далекосъобщения“ 
през последното тримесечие 
на 2016 г. е със 7,3% по-висок 
спрямо същия период на 2015 
г. Като най-съществен е ръстът 
именно при „Издателска дей-
ност“. В „Радио- и телевизион-
на дейност“ има спад със 7%.

В СЯНКАТА НА 
НЕСПРАВЕДЛИВОСТТА

Сянката на несправед-
ливостта лежи върху двете 
най-важни социални системи 
– здравеопазването и образо-
ванието. „В здравеопазването 
отчитаме все повече отделяни 
средства, но обикновеният па-
циент все по-често се сблъсква 
с чакане и доплащане“, каза 
ген. Радев и допълни: „Систе-
мата се нуждае от строг кон-
трол, по-малко бюрокрация, 
професионален морал, който 
да върне доверието на пациен-
тите“. Като проблем в здравео-
пазването новоизбраният пре-
зидент отбеляза емиграцията 
на българските лекари и заяви, 
че е необходимо да се създадат 
перспективи, които да задър-
жат медиците в страната. Той 
поставен акцент и върху демо-
графска криза, която „може да 
се преодолее само с комплекс-
ни мерки в различни области“.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

За втора поредна година 
марка №1 в грижата за кожата 
„Нивея“ проведе благотвори-
телната кампания „Приказни 
моменти на грижа“ в подкрепа 
на сдружение SOS Детски сели-
ща България, където председа-
тел на УС е доц. Росен Коларов. 
В рамките на тазгодишната 
кампания бяха събрани 41 
836,20 лв., значително надхвър-
лящи средствата, събрани през 
миналата година. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА ЗАБРАНА ЗА 
АМАЛГАМАТА

ЕС иска да забрани използването 
на амалгама за деца, бременни и кър-
мещи майки. От 1 юли 2018 г. амалга-
мените пломби да се забранят за деца 
под 15 години, бременни и кърмачки 
в Евросъюза. Това е предложение, 
което предстои да се ратифицира, но 
и трите институции на ЕС – Европей-
ската комисия, Съвета и Европейския 
парламент са постигнали консенсус 
по въпроса. Това, което допринесе 
за това решение, е Конвенцията от 
Минамата за живака, която изисква 
всяка участваща страна да действа за 
намаляване на употребата на амалга-
ми. Конвенцията се очаква да стане 
задължителна в средата на 2017 г. В 
интернет гласуване, проведено от Ев-
ропейската комисия, 88% от населе-
нието гласува за прекратяване на упо-
требата на амалгама, и избирателната 
активност е била двойна в сравнение с 
всеки друг въпрос свързан с тази кон-
венция. Една единствена амалгамена 
обтурация може да освободи до 15 
микрограма. Консумацията на морски 
дарове, например може да ви изло-
жи на прием на около 2.3 микрогра-
ма средно на ден. Учените отправят 
световно предупреждение за опасно-
стите още през 2006 г. Остава открит 
въпросът за социалната значимост 
на тези обтурации, за терапевтичната 
нужда от тях в някои случаи, както и 
за здравината им.

БАКТЕРИИ, 
НЕПОДВЛАСТНИ 

НА АНТИБИОТИЦИ
Битката с бактериите продължава 

да се движи в крайности. През май 
американските здравни власти иден-
тифицираха бактерия неподвластна 
дори на най-силното „оръжие“ в арсе-
нала от антибиотици, с които си служи 
съвременната медицина - колистин. 
Световната прогноза за развитието 
на супербактериите и антибиотичната 
резистентност, е че до средата на века 
жертвите им може да са повече от тези 
на всички видове рак взети заедно и 
да достигат 10 милиона годишно. В 
същото време обаче учените напра-
виха важни пробиви в решаването на 
проблема. Изследователски екип от 
Университета на Източна Англия ус-
танови как супербактериите се пред-
пазват и започна да работи по техно-
логия, която да пробие защитата им; 
в Университета в Тюбинген откриха 
нов мощен антибиотик, способен да 
пребори резистентни стафилококи, 
който се произвеждат в човешкия нос, 
а в почвата на Ню Йорк откриха хи-
ляди нови видове микроорганизми, 
които имат потенциала за революция 
в лечението.

2016 Г. – ОЩЕ 
СТЪПКИ КЪМ 

СУПЕРЧОВЕКА
Освен, че медицината все по-ком-

фортно борави с ДНК и методът за ре-
дакция на гени CRISPR вече може да 
се тества върху хора за борба с ракови 
клетки, технологичните изобретения 
и експерименти тази година показват 
резултати, каквито до неотдавна щяха 
да са само научна фантастика. През 
юли учени от „Станфорд“ възстанови-
ха частично зрението на мишки с нова 
технология за регенериране на клетки. 
Експериментът дава надежда за над 70 
млн. души по света, страдащи от глау-
кома. По същото време в „Нотингам“ 
и „Харвард“ разработваха нов тип 
пломби, които всъщност могат да въз-
становят целостта на зъбите. През ав-
густ изкуственият интелект на супер-
компютъра IBM Watson спаси живота 
на жена, на която е била поставена 
грешна диагноза. Компютърът ана-
лизирал генетичните изменения при 
пациентката и с точност показал, че 

е болна от рядка форма на левкемия.  
А през ноември учени от Федералния 
технологичен институт на Швейцария 
обявиха, че са успели да върнат кон-
трола над крайниците при маймуни с 
наранени или прекъснати гръбнаци. 
Чудото става с два малки чипа, им-
плантирани в мозъка и в тялото при 
мястото на прекъснатите нерви.

БОЛЕСТТА НА 
ПУШАЧИТЕ

През 2020 г. хроничната обструк-
тивна белодробна болест (ХОББ) или 
т.нар. болест на пушачите ще стане 
третата водеща причина за смърт след 
сърдечно-съдовите и онкологичните 
заболявания. Това обявиха експерти 
на пресконференция „Хроничните 
белодробни заболявания – огромно 
бреме за европейските здравни систе-
ми“. С нея бе даден старт на широко-
мащабната информационна кампания 
„Дишам свободно – 2017“, която се 
организира и реализира от Асоциа-
цията на българите, боледуващи от 
астма, ХОББ и алергии (АББА), съв-
местно с Българското дружество по 
белодробни болести (БДББ) и Бъл-
гарското дружество по алергология 
(БДА). Инициативата има за цел да 
информира хората за социалната зна-
чимост на хроничните респираторни 
заболявания с фокус върху астма и 
ХОББ.

БОРБАТА ЗА 
НАМАЛЯВАНЕ НА 

ХОЛЕСТЕРОЛА 
Установено е, че овесеният бета- 

глюкан понижава холестерола в 
кръвта. Високото ниво на холестерол 
е рисков фактор за развитието на ко-
ронарно сърдечно заболяване. Рискът 
от сърдечно-съдови заболявания се за-
силва с възрастта. Съвременната про-
филактика включва идентифициране 
и контрол на всички налични рискови 
фактори и започва с промяна на начи-
на ни на живот. Според НСИ, повече 
от 66% от причините за смъртност в 
България се дължат на сърдечно-съдо-
ви заболявания и именно те са причи-
на №1 за смъртността както у нас, така 
и по света. От хранителния гигант 
Нестле имат ангажимент ежегодно да 
подобряват хранителната стойност на 
продуктите, които произвеждат, за да 
отговарят на изискванията и нуждите 
на потребителите. Съдържанието на 
сол е намалено с 1 064 тона. Новата 
закуска Cheerios OATS с овес съдържа 
добре познатите Cheerios кръгчета, но 
обогатени с пълнозърнести овесени 
флейксове. 63% от състава на новата 
закуска е пълнозърнест овес, който 
спомага за намаляване на нивата на 
холестерол в кръвта. Овесът е естест-
вен източник на фибри, а бета глюка-
нът, който се съдържа в него, спомага 
за намаляването на холестерола. По-
лезният прием е при 3 гр. бета глюкан 
дневно, а една порция Cheerios OATS 
с овес предоставя ½ от дневните ре-
ферентни стойности за прием на бета 
глюкан. 

СПОРТ ЗА ЗДРАВЕ
Липсата на време е сред обичай-

ните оправдания за пропускането на 
сутрешната гимнастика, трениров-
ката във фитнеса или каквато и да е 
физическа активност през седмицата. 
Учени от университета в Лъфбъроу, 
Англия обаче изчислиха, че дори една 
тренировка на седмица е достатъчна 
за поддържането на здравословния 
тонус, стига да е по-продължителна. 
Препоръчителният минимум за спорт 
на седмица, определен от Световната 
здравна организация, е 150 минути 
умерено движение като разходка, или 
75 минути интензивна тренировка, 
например бягане. Според СЗО толко-
ва минути физическа дейност на сед-
мица предпазва от сърдечно-съдови, 
хронични и психически заболявания, 
и подобрява силата на мускулите и 
костите. Учените от Лъфбъроу уста-

новили, цитирани в списанието QZ, 
че дори целият препоръчителен спорт 
да се вземе наведнъж вместо да се раз-
предели равномерно през седмицата, 
пак се постига същият ефект за здра-
вето. Сред респондентите се офор-
мили четири групи – освен съботно-
неделните спортисти и по-редовните, 
също и такива, които спортували по 
един-два пъти на седмица, но не дос-
тигали препоръчителния минимум 
и такива, които изобщо не полагали 
физически усилия. И трите групи, 
които се движели, били значително 
по-здрави от четвъртата на обездви-
жените, където е и най-големият дял 
от преждевременно починалите от рак 
и сърдечно-съдови болести. Редовно-
то спортуване предпазва от депресия 
и тревожност и повдига настроение-
то, заради отделянето на ендорфини 
в мозъка.

ЛЕКАРСТВА ЗА 
3D-ПЕЧАТАНЕ

Развитието на технологията на 3D-
печатане ще позволи на пациентите 
да създават у дома си лекарства, пред-
писани им по рецепта. Toва ще става 
възможно само за лечение на хро-
нични заболявания, пише Pixelmedia.
bg. Проектът е представен по време 
на форум от британската компания 
FabRx, която разработва тази техноло-
гия за фармацевтиката. Фармацевтите 
ще определят точната дозировка за 
всяка заготовка, която ще се използ-
ва за отпечатването на партидата от 
хапчета. Съответно заготовките ще 
се продават на болниците, които ще 
могат да отпечатват лекарствата със 
собствено оборудване. Това ще нама-
ли опасността от изготвяне на фалши-
ви лекарства. Създателите се нуждаят 
от още две години, за да получат одо-
брението на регулаторните органи. 
3D-отпечатването на медикаментите 
строго ще се контролира, а достъпът 
до апаратурата, използвана при отпе-
чатването, ще бъде възможен само с 
помощта на специални кодове.

ДИЕТА СРЕЩУ 
ОСТЕОПОРОЗА

Учени от университета на Охайо 
установиха, че противовъзпалителни-
те диети намаляват риска за жените от 
загуба на костна маса и от фрактури, 
съобщи ЮПИ. В рамките на изслед-
ването нивата на противовъзпалител-
ните елементи в диетите са сравне-
ни с костната минерална плътност. 
Констатирано е, че жените на проти-
вовъзпалителни диети, са загубили 
по-малко костна маса по време на 
6-годишното следене на състоянието 
им в сравнение с участничките, които 
не са следвали подобен хранителен 
режим. Затова учените са убедени, 
че противовъзпалителните диети, 
включващи консумация на зеленчу-
ци, плодове, риба и пълнозърнести 
храни, намаляват риска от фрактура 
на тазобедрената става у белите жени 
в постменопауза под 63-годишна въз-
раст. Изследването е базирано върху 
данни за диетите на 160 191 жени на 
възраст между 50 и 79 години, като 
възпаленията са преценени въз осно-
ва на 32 хранителни съставки. Данни 
за костната минерална плътност са 
събрани от 10 290 от жените в по-го-
лямата група участнички, докато дан-
ни за фрактурите са взети за всички 
жени. Учените откриха връзка между 
храненето, което няма противовъзпа-
лителен ефект, и наполовина по-голе-
мия риск от фрактури за белите жени 
под 63-годишна възраст в сравнение 
с участничките, които са с по-ниско 
ниво на възпаленията. Резултатите 
от изследването са публикувани в 
Journal of Bone and Mineral Research 

ВАКСИНО-
ПРОФИЛАКТИКА
Със своята Национална програма 

за първична профилактика на рака на 
маточната шийка България принадле-

жи към групата от 87 държави в све-
та, които имат национални програми 
за имунизация срещу РМШ, финан-
сирани с публични средства. Това е 
поредното признание за сериозната 
политическа воля на няколко българ-
ски правителства в посока дългосроч-
на превенция срещу единственото 
ваксинопредотвратимо онкологично 
заболяване. Националната програ-
ма осигурява безплатна имунизация 
срещу рак на маточната шийка за 
момичетата на 12 и 13-годишна въз-
раст, като всеки родител, който желае 
да имунизира дъщеря си, следва да 
се обърне към личния си лекар и да 
получи повече информация на сайта 
на Националната програма – http://
hpv-vaccine.bg. Ракът на маточната 
шийка е второто по честота раково за-
боляване сред жените под 44 години в 
целия свят. На всеки 2 минути в све-
та една жена умира от заболяването. 
В Европа това се случва на всеки 18 
минути, а в България всеки ден една 
жена умира от рак на маточната ший-
ка. По данни на Българския нацио-
нален раков регистър всяка година в 
България се разболяват около 1100 
жени. В световен мащаб годишно 
се диагностицират над 530 000 нови 
случая и според експертите, ако няма 
сериозни усилия, насочени към пре-
дотвратяването на РМШ, тази цифра 
би достигнала 1 милион нови случая 
на година през 2050 г. Редица научни 
публикации доказват, че посредством 
имунизация и редовни прегледи 
смъртността и заболяемостта от рак 
на маточната шийка могат да бъдат 
намалени с 94%. 

ИЗКУСТВЕНО 
СЪРЦЕ

Процедурата по поставяне на „из-
куствено сърце“ у нас може да влезе 
в списъка с медицински дейности, 
покривани 100% от Националната 
здравноосигурителна каса (НЗОК). 
Окончателното решение зависи от 
анализа, който публичният фонд ще 
направи по въпроса. На последното 
си заседание от 20 януари Надзорни-
ят съвет на НЗОК е взел решение да 
провери дали е възможно напълно да 
покрива разходите за медицинското 
изделие. За целта на управителя на 
касата се възлага да направи проуч-
ване за точния брой на поставените 
„изкуствени сърца“, заявени за пла-
щане от НЗОК или Министерство 
на здравеопазването за последните 
пет години. Анализирани ще бъдат и 
предложените за същия период цени 
за този тип изделие, за да се преце-
ни дали публичният фонд може да си 
позволи подобни разходи. 

ЗДРАВЕН ОТЗИВ
Всеки обезпокоителен сигнал за 

корупция или за злоупотреба с пра-
вата на пациентите ще може да стига 
директно до органите на реда, които 
на свой ред да предприемат необхо-
димите действия, съобщиха от На-
ционалната пациентска организация 
(НПО). За целта организацията ще 
си сътрудничи с Главна дирекция 
„Национална полиция“ (ГДНП), а 
конкретните сигнали ще събира чрез 
своята онлайн платформа „Здравен 
отзив“. Платформата „Здравен от-
зив“ дава възможност на пациентите 
да подават сигнали във връзка раз-
лични неуредици (санитарно-хиги-
енни условия, неетично отношение, 
нерегламентирани плащания, дис-
криминация и прочее) и да споделят 
цялостния си опит от българската 
здравна система. В същото време 
дейността на комисия „Здравеопаз-
ване“ към ГДНП е насочена към 
противодействие на престъпления в 
сферата на здравеопазването – при 
наличие на сигнали за извършвани 
закононарушения от служители в 
Министерство на здравеопазването, 
второстепенните разпоредители с 
бюджетни средства и лечебните заве-
дения, те биват насочвани към съот-
ветните структурни звена на МВР за 
извършване на проверка.


