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КАЛЕНДАР

СВЕТОВЕН ДЕН 
НА ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ

Здравите уста и тяло вървят ръка за ръка

Световният ден на оралното здраве се празнува по 
цял свят всяка година на 20 Март. Той се организира от 
FDI (Световната дентална федерация) и е най-голямата 
световна кампания за осведомяване за оралното здраве. 
Световното мото е - „Здравите уста и тяло вървят ръка за 
ръка Научете пациентите си как грижата за устната кухи-
на допринася за цялостното здраве и благополучие“.

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

През 2013 г., датата се променя на 20 Март, за да се из-
бегне припокриването със Световния дентален конгрес на 
FDI, който се провежда през септември.

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

Цифровият израз на това може да бъде представен като 
3/20, следователно - 20 март.

Над 1, 5 млн. зъболекари от над 120 държави на този 
ден празнуват деня на здравето на устата. Световно-
то мото е: „Здравите уста и тяло вървят ръка за ръка. 
Научете пациентите си как грижата за устната кухи-
на допринася за цялостното здраве и благополучие.“  
Тази година празника ще бъде отбелязан тържествено в 
гр. Пловдив под мотото: „Здравето е култура. Здравето на 
устата е култура“. Той е организиран съвместно от Бъл-
гарския зъболекарски съюз, Община Пловдив и Районна-
та колегия на БЗС, гр. Пловдив. 

Годината 2019 е наистина една много специална и за 
нас, за България и за град Пловдив, който като Европей-
ска столица на културата фокусира събития с широк об-
ществен отзвук. Възможността да организираме и прове-
дем този празник съвместно с Община Пловдив ни дава 
уникалният шанс - да бъдем ЗАЕДНО и “РЪКА ЗА РЪКА” 
- политика, култура, дентална медицина и да даряваме 
здраве, благополучие и по-добър живот, което само по себе 
си е важна част и от социалната политика на Община 
Пловдив, подчерта д-р Н. Шарков, председател на БЗС. 

Повече подробности за честването в Пловдив четете в 
следващия брой на вестника.

ИЗРАБОТВА СЕ ПРОЕКТ НА  
ПРАВИЛА ЗА ДОБРА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА 

НА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Документът трябва да бъде гласуван 

от Извънредния конгрес на БЗС на 22 юни 2019 г. в гр. София

С преходните и заклю-
чителните разпоредби 
на закона за бюджета 

на НЗОК бяха приети множе-
ство промени в нормативните 
разпоредби, които регулират 
здравеопазването.

В преките разпоредби на 
Закона е предвидено Бъл-
гарският зъболекарски съюз 
до 30 юни 2019 г. да приеме 
„Правила за добра медицин-
ска практика на лекарите по 
дентална медицина“. В слу-
чай, че в този срок правилата 
не бъдат приети, в тримесечен 
срок от изтичането му, Изпъл-
нителна агенция „Медицин-
ски надзор“ се задължава да 
предложи такива правила на 
министъра на здравеопазва-
нето за утвърждаване. След 
утвърждаване от страна на 
министъра следва публикува-
не в „Държавен вестник“.

Според последните про-
мени в Закона за съсловните 
организации на лекарите и 
лекарите по дентална меди-
цина (ЗСОЛЛДМ) контролът 

за спазването на тези правила 
няма да се осъществява по-
вече от комисиите по профе-
сионална етика, а от Изпълни-
телна агенция „Медицински 
надзор“ по реда на Закона за 
лечебните заведения съвмест-
но с БЗС.

За измененията и допъл-
ненията в 17-те закона, чрез 
Преходните и заключител-
ните разпоредби на закона за 
бюджета на НЗОК е сезиран 
Конституционният съд. Съдът 
е сезиран от народни предста-
вители от БСП и се атакува 

начинът на приемане на про-
мените и няма да се разглеж-
дат въобще самите промени, 
включително и тези в ЗСОЛ-
ЛДМ. Той би следвало да се 
произнесе по казуса, но до на-
стоящия момент няма инфор-
мация за решение.    На стр. 2

Проф. Г. Тодоров, д-р Н. Шарков, д-р Св. Гачев

Д-р Б. Нецова и проф. А. ФилчевЗаседание на Временната работна комисия

ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА НАУЧНИЯ КОМИТЕТ

Уважаеми 
колеги от България и 
от чужбина,
Уважаеми лектори 
и гости,
 
Провеждането на нау-

чен конгрес изисква целе-
насочена, продължителна 
и системна подготовка. 
Погледнато ретроспектив-
но определено може да се 
каже, че усилията на пред-
седателите и секретарите 
на нашия съюз, както и на организа-
ционните и научните комитети на про-
ведените Научни конгреси на Български 
зъболекарски съюз през изминалите 18 
години, са били насочени към осигурява-

не на атрактивни лектори 
и разнообразни тематич-
ни програми, представя-
щи новите тенденции в 
денталната медицина и 
даващи реални възмож-
ности за осъвременяване 
на практическата дейност 
на всеки от нас. Незави-
симо от вариращия през 
годините интерес на ко-
легите, по своята същ-
ност и цел ежегодният 

Научен конгрес е най-важното събитие, 
организирано от БЗС и провеждано 
по традиция в гостоприемен Бургас. 
И ето ни на прага на поредния Научен 
конгрес на Български зъболекарски 

съюз. Една от изненадите през тази 
година е свързана с промяна на мяс-
тото на предстоящия конгрес. Отново 
в началото на летния сезон, отново в 
близост до морето, но този път в друг 
слънчев град – Поморие, природните 
дадености на който предлагат безспор-
ни възможности за поддържане и съх-
раняване на общото и оралното здраве. 
Вярвайки в успешното провеждане на 
очаквания 19-ти Научен конгрес на БЗС 
в изключително комфортна обстановка, 
си позволявам от свое име и от името на 
членовете на Научния комитет да Ви по-
желая ползотворно и приятно участие.

Председател на Научния комитет
на 19-тия Научен конгрес на БЗС:

Проф. д-р С.Топалова-Пиринска, дм
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От стр. 1

„Правилата за добра меди-
цинска практика на лекарите 
по дентална медицина“ са раз-
лични от новите медицински 
стандарти по Закона за лечеб-
ните заведения

Правилата за добра медицинска 
практика на лекарите по дентална 
медицина съдържат изискванията 
за своевременност, достъпност и 
качество на медицинската помощ, 
разработени на принципа на: про-
фесионална компетентност, кому-
никативни умения, етично пове-
дение, достойно отношение към 
пациентите, умения за работа в 
екип.

Общо в четири закона е запи-
сано, че лекарите по дентална 
медицина (лдм) трябва да имат 
правила за добра практика. Те ще 
бъдат задължителни за всички 
лдм в Република България, след 
приемането им и публикуването в 
„Държавен вестник“.

На съсловната организация е 
възложено да създаде правила. До 
края на март т. г. трябва да се кон-
ституира и Изпълнителна аген-
ция „Медицински надзор“, т. нар. 
мега агенция, която обединява 
две агенции и ще има контролни 
функции. 

Правилата за добра практика, 
които са в процес на разработка 
от специална Временна комисия 
на БЗС в 14 членен състав и двама 

експерти, предлагат общи насоки 
(общи правила) за всички лекари 
по дентална медицина, заедно със 
специални указния (специални 
правила), по които да се оценява 
изпълнението на лечението. 

Избраната от УС на БЗС Вре-
менна комисия за изработване на 
проект на правила за добра меди-
цинска практика е в състав: д-р 
Н. Шарков, д-р Св. Гачев, д-р Г. 
Димов, д-р Б. Миланов, доц. С. 
Димитрова, д-р В. Павлов, адв. 
Л. Чутурков, д-р К. Даков, д-р Б. 
Нецова, д-р Б. Ботев, доц. Т. Узу-
нов, както и тримата декани на 
факултетите по дентална медици-
на – проф. Филчев, проф. Тодоров 
и проф. Пеев. Към комисията бяха 
привлечени и двама експерти д-р 

Х. Папазян и д-р Г. Сойтариев.
На изнесеното заседание на 15-

16 март в Хисаря комисията събра 
кворум и се обедини около това на 
тази среща да бъдат изработени 
Общи правила. Специалните пра-
вила ще бъдат по групи заболява-
ния и те ще бъдат разработени с 
активното участие на национал-
ните консултанти по отделните 
специалности и факултетите по 
дентална медицина. 

Проектът за правила за добра 
практика е колективна работа на 
Временната комисия и е направен 
в полза на лекарите по дентална 
медицина, като са обхванати ком-
плексно всички детайли от дей-
ността, което не е лесно на прак-
тика.

Предстоят още работни срещи 
за разработването на частта „Спе-
циални правила“, като е създаден 
проект на съдържание за тези пра-
вила. 

През 2006 г. на Извънредния 
конгрес на БЗС делегатите приеха 
правила за добра практика, които 
бяха внесени в Министерството 
на здравеопазването, съгласно то-
гавашните изисквания.

Сега срокът за изработване на 
този изключително важен до-
кумент е малък, но той ще бъде 
изпратен на делегатите на Извън-
редния конгрес в уставния срок и 
Конгресът на БЗС ще има решава-
ща дума по него.

ДМ

ИЗРАБОТВА СЕ ПРОЕКТ НА 
ПРАВИЛА ЗА ДОБРА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА 

НА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

ЛИЦАТА НА ДЕНТАЛНА 
АКАДЕМИЯ РОДОПИ – 2019
ЗА ЕДИНАДЕСЕТИ 
ПЪТ СЕ ПРОВЕЖДА 
ДЕНТАЛНА 
АКАДЕМИЯ РОДОПИ

Д-р Велин Сариев, 
председател на 

УС на РК на БЗС – Смолян

Тази година за единадесетата 
поред Дентална академия 
решихме да имаме тема, коя-

то да бъде с насоченост към все-
кидневната практика на възможно 
най-широк кръг колеги. С д-р Бър-
зашки решихме темите да са извън 
импалнологията, да са проблеми, 
свързани с всекидневната прак-
тика. Избрахме пародонтология, 
защото всеки ден се сблъскваме 
с такива проблеми, а и в областта 
на пародонтологията доста са се 
развили нещата. Лично и аз смя-
там, че има какво да видя и науча. 
Интересът е голям. Има записани 
60 човека предварително и още в 
момента на регистрацията се за-
писват. Имаме колеги участници от 
Пловдив, Хасково, Карлово, Русе, 
Кюстендил, Варна, София.

Новостите в денталната меди-
цина са добре дошли, но трябва 
да се задълбочава и познанието за 
всекидневните проблеми, с които 
буквално се сблъскваме и от които 
зависи успехът на лечението.

Модерните специалности им-
плантология, поставянето на фа-
сети, са неща, които не се правят 
масово и всекидневно. Правят се, 
но от определен брой лекари по 
дентална медицина.

Може би следващите издания 
ще бъдат посветени на ендодон-
тия.

Аз съм много ентусиазиран от 
интереса и записаните колеги. 
Чест е за нашата районна колегия 

интересът, който предизвика тази 
година Денталната академия.

ПАРОДОНТОЛОГИЯТА 
УЧИ НА ТЪРПЕНИЕ

Д-р Седеф Рахвалиева, лектор 
на Дентална академия Родопи

Бихте ли се представили? Как 
организирате практиката си и 
как се попада в Бялата книга на 
зъболекарите в България?

По време на следването не бих 
казала, че пародонтологията ми 
беше любима дисциплина, още 
повече, че тогава не осъзнавах на-
пълно какво правим и защо. Завър-
шила съм Факултета по дентална 
медицина в София през 2010 г.

Впоследствие започнах да рабо-
тя пародонтология, в началото по 
стечение на обстоятелствата, за-
щото си търсех работа. Започнах 
работа с д-р Адриана Йосифова, 
а в нейната практика пародонто-
логията бе много застъпена. Ра-
ботейки много пародонтолигия, 
започнах да осъзнавам кое, кога, 
защо и как. Проследявах случаите 
и опознавайки тънкостите на тези 
заболявания, започнах да обичам 
насоката, в която работех.

В момента 80% от пациентите 
ми са пародонтални и хората ме 
търсят за това. 

Смятам, че успехът ми се дъл-
жи на отношението към пациента.
Пациентите искат внимание и под-
робно обясняване, да бъдат обгри-
жени. След едно-две посещения, 
когато те се чувстват по-добре, 
вече съм спечелила доверието им. 
Когато пациентите намират реше-
ние на проблемите си, те вече имат 
изградено доверие и аз се стремя 
да давам всичко, което те търсят.

Как успявате да ги мотивира-
те, защото успехът при дългите 

пародонтални лечения зависи и 
от мотивацията и съдействието 
на пациента?

Опитвам се да разглеждам от-
делния пациент като индивидуал-
ност. При предварителния разго-
вор се опитвам да преценя типа 
пациент. 

Какви са наблюденията Ви вър-
ху състоянието на пародонта на 
българина?

Може моята практика да не е 
представителна извадка, защото 
с годините пациентите ме търсят 
точно заради пародонотолигия-
та. Това, което наблюдавам, е, че 
много често самите пациенти не-
глижират състоянието си. Паро-
донтитът е едно от най-коварните 
заболявания, защото няма остри 
симптоми, а всъщност проблем 
има. Когато пациентът стигне до 
кабинета ми, той вече е с умерен 
или тежък пародонтит. 

Зъболекарите сме доста вглъбе-
ни в зъбите, а около тях има доста 
неща, които страдат и имат нужда 
от поддръжка и профилактика, за 
да не се отключат пародонталните 
заболявания.

Парадонтитът е на практика 
едно инфекциозно заболяване, 
знае се неговият генезис. Един-
ственото, което трябва да правим, 
е да не позволяваме причинителят 
дълго да се задържа в устата. Това 
вече зависи от зъболекарите.

Как се съгласихте да бъдете 
лектор на форума, организиран 
от РК на БЗС – Смолян?

Приех, защото реших, че мога 
да бъда полезна на колегите, като 
покажа моята гледна точка. Не съм 
си повярвала, но аз съм професио-
налист с по-специално отношение 
към венеца.

Смятам, че ако всеки общопрак-
тикуващ зъболекар владее иници-
алната терапия, пародонталните 
случаи рязко ще намалеят.

Ако има една или две профилак-
тични дейности по НЗОК в тази 
насока и пациентите са мотивира-
ни да ги ползват, а зъболекарите ги 
изпълняват адекватно, смятам, че 
ще има коренна промяна по отно-
шение на пародонтитите.

ДЕНТАЛНА АКАДЕМИЯ РОДОПИ – 2019

ВСЕКИ ДЕН ДА 
ОТДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА 
НЕЩО НОВО

Д-р Ваня Липчева

Фокусът на моята работа през 
последните години попада в голям 
процент върху пародонтологията. 
Завършила съм през 2015 г. Фа-
култета по дентална медицина в 
Пловдив.

Пародонтологията е необятна 
специалност - колкото повече нау-
чавам за нея, толкова повече зна-
ния се разкриват за мен.

Поддържащата терапия, това е 

едно от най-трудните неща по от-
ношение на мениджмънта на тези 
пациенти. Важно е пациентите в 
България да оценят профилактика-
та и поддръжката като инвестиция 
в своето здраве, а не като допълни-
телен и ненужен разход. Дори ня-
кои от тях смятат, че периодичните 
контроли и лечение са с меркан-
тилна цел. Това далеч не е така - 
именно превъзпитанието в мисле-
нето носи ползи и за двете страни. 
Ако пациент има нужда от пълна 
рехабилитация на съзъбието, то 
крайната цена за такова лечение, 
разпределена за 10 години назад, 
в пъти надхвърля сумата нужна за 
годишна профилактика .Още пове-
че, че и най-отлично изпълненото 
дефинитивно лечение е немисли-
мо без контролни прегледи.

В Пловдив има голяма конкурен-
ция между лекарите по дентална 
медицина и ние трябва да даваме 
най-доброто от себе си, за да сме 
успешни. Пациентите го оценяват.

Необходимо е професионалната 
ни квалификация да бъде на ниво. 
Моята формула е всеки ден да от-
делям време за нещо ново, за усъ-
вършенстване.

Един поет беше казал, че когато настъпи краят на 
света, сезоните ще се объркат. Надявам се, че сме 
далече от този момент в геологичен план, но е факт, 

че Пампорово ни посрещна с близо два метра сняг и тем-
ператури около 18–20 градуса по Целзий. 

Домакините от РК на БЗС – Смолян бяха избрали пла-
нинския ни курорт за провеждането на тазгодишното из-
дание на Дентална академия Родопи на 8 и 9 март.

Лекционните теми бяха пародонтологични, а идеята за 
само дамско присъствие в лекционната програма бе на-
рушена от д-р Станков, който замени отсъстващата по 
болест д-р Бояна Бянова. Дори денталното изложение бе 
съобразено с пародонтологичната тема, която предизвика 
голям интерес сред присъстващите лекари по дентална 
медицина.

С много интерес бе посрещната лекцията на д-р Седеф 
Рахвалиева за инициалната терапия в пародонтологията. 
Тя бе предшествана от лекцията на д-р Ваня Липчева за 
съвременната класификация на пародонталните заболя-
вания.

За съжаление белият керван на състезанията по ски 
между лекари по дентална медицина и приятели тази го-
дина бе прекъснат и състезанието, което даваше много ко-
лорит на ДАР, не се проведе.

НА ГРАНИЦАТА 
НА СЕЗОНИТЕ И 

ПОД ВЕНЕЧНИЯ РЪБ
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XIX НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
Верни на традицията, наложена във вестник „ДентаМедика” представяме 

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

Д-р Виторио Франко Проф. д-р  
Паула Перлеа - 
Факултет по 
Дентална Медицина, 
Университет 
по медицина и 
фармация Карол 
Давила, Букурещ, 
Румъния. 

КАК ДА СЕ СПРАВИМ 
С КАЛЦИФИЦИРАНИТЕ 

КАНАЛИ 

ПЕРИАПИКАЛНИ ЛЕЗИИ И 
ВЕРТИКАЛНИ КОРЕНОВИ 

ФРАКТУРИ
Ежедневната ендодонтска практика може да ни срещне с мно-

го трудности: прагове, запушвания, големи кривини, пулпмо ка-
мъни, калцирани канали. Те представляват предизвикателство за 
оператора и в „технологичната епоха на ендодонтията”, очертават 
границата между  общопрактикуващите лекари по дентална меди-
цина и специалистите по ендодонтия. Калцифицираните канали са 
чести при нашите възрастни пациенти и калцификациите могат да 
имат различни цвят и структура.

Къде и как да се намерят орифициумите и как да се проходят 
каналите по подходящ протокол

под микроскоп. Ще бъдат засегнати различни оперативни прото-
коли на работа под микроскоп и ще се дадат подходи за решаване 
на често възникващите затруднения.

Фокусът ще бъде върху използването на подходяща светлина, 
правилните инструменти и омокрящи техника, както и алгоритъм 
за решаване на възникналите проблеми. 

За да бъде извършено качествено ендодонтско лечение трябва да се 
постави правилна диагноза и да се състави адекватен лечебен план. 
Периапикалните лезии трябва да се диагностицират радиографски въз-
можно най-рано, като понякога се налага и допълнителна конично-лъче-
ва томография. Продължителното въздействие на хроничния апикален 
периодонтит води до локална възпалителна апикална коренова резорб-
ция, скъсяване на кореновата дължина и разширяване на апикалния 
форамен. В тези случаи консервативното ендодонтско лечение може да 
бъде завършено в едно посещение или да се постави временна вложка 
от калциев хидроксид или Ledermix ™, за да се потисне остеокластната 
активност. Консервативните методи не са приложими в случаите, касае-
щи вертикални коренови фрактури. Те са свързани с периапикални или 
латерални радиолуцентни лезии имат лоша прогноза и е изключително 
важно да бъдат правилно диагностицирани на ранен етап.

Адекватната диагностика на вертикалните коренови фрактури включ-
ва: образна диагностика (рентгенографии и СВСТ), клинична симпто-
матика (чувствителност при оклузален натиск), директна визуализация, 
допълнителни диагностични, методи (трансилюминация, оперативен 
микроскоп), пародонтално сондиране, отпреариране на ламбо. 

И двата типа лезии водят до прогресивна загуба на кост и твърди зъб-
ни тъкани.

Периапикалната рентгенография, която в момента е най-широко из-
ползвана, има ограничения поради двуизмерността на изображението 
и припокриването на анатомичните структури. CBCT е по-точен метод 
за визуализиране на лезиите, но той също може да бъде променен от 
артефакти, когато се използва за диагностика на вертикални коренови 
фрактури.

Представените клинични случаи показват ефективността на ранно-
то откриване на загубата на твърди зъбни тъкани и кост в апикалната 
област, дължаща се на вертикални коренови фрактури и хроничен пе-
риапикален възпалителен процес, като се използва рентгенография или 
СВСТ сканиране. В случай, че са лекувани периапикални лезии е за-
дължително резултатите да се проследяват радиологично за период от 
време, по-дълъг от една година.

Успехът при лечение на периапикален периодонтит трябва да бъде 
предвидим чрез строга биомеханична препарация, подходяща антибак-
териална терапия и правилно запечатване на ендодонтското простран-
ство, като понякога се използва МТА за апикална бариера. В случай на 
вертикални коренови фрактури, диагнозата трябва да бъде много точна, 
тъй като до зъбна екстракция трябва да се прибягва обосновано. 

Д-Р ВИТОРИО ФРАНКО завършва университета “La Sapienza” в Рим през  1991. От 1997 др 
Франко е активен член на SIE (Италианското Ендодонтско Общество) и в момента го оглавява. Ак-
тивен член е на Италианската Академия на Денталната Микроскопия и е ковчежник на Европей-
ското Ендодонтско Общество(ESE). В миналото д-р Франко е работил в редколегията на Giornale 
Italiano di Endodonzia, и е преглеждал статии за редица международни списания и е лично автор на 
много научни статии, публикувани в редица специализирани издания. Той е автор на раздели от учеб-
ници по ендодонтска практика. Д-р Франко е известен специалист в областта си и си сътрудничи 
като обучаващ, разработващ и тестващ продуктите на  редица компании, водещи в производството 
на ендодонтски материали и инструменти. Той изнася лекции на национални  и международни сим-
позиуми и е гостуващ лектор в много следдипломни програми  по ендодонтия. Д-р Франко работи 
изключително в Рим и Лондон в практики с микроскопска ендодонтска и ендодонтско-хиругична насо-
ченост на препратени пациенти. 

ПРОФ. Д-Р ПАУЛА ПЕРЛЕА Професор, д-р Паула Перлеа д.м.н. е декан на Факултет по 
Дентална Медицина, Университет по медицина и фармация Карол Давила, Букурещ, Румъния и 
е президент на Румънското Стоматологично Общество, основано през 1938 г. 

Преподава в катедрата по ендодонтия, защитила докторантура magna cum laude в универ-
ситета в Хайделберг, Германия. 

Проф. Перлеа придобива специалност по детска дентална медицина, пародонтология, им-
плантология и кариесология в Германия и по ендодонтия в САЩ (Университета Уестърн Ризърв 
в Кливланд, Охайо). 

С над 103 научни публикации като главен или съавтор и над 130 конференции /презентации, 
проф. д-р Перлеа има значителен принос в областта на ендодонтията: микробиология на ендо-
донтската система, оценка на CBCT изображения, релечение и морфология на коренови канали. 
Нейният опит в научните изследвания се основава на проучвания на дентални материали, ма-
шинна ендодонтска обработка, пародонтална  патология и епидемиологични проучвания. Про-
фесор Перлеа участва в написването на 3 книги като автор или съавтор.

Тя е национален координатор за FDI, представител за Румъния на ERO/FDI, член на съве-
та на BASS, член на редакционните колегии на редица национални и международни издания 
(StomaEduJ, Balkan Journal of Dental Medicine), редактор на Румънския стоматологичен жур-
нал, член и председател на изпитни комисии и организатор на престижни конгреси.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ  
В XIX НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС

06-08 ЮНИ 2019 Г., ГР. ПОМОРИЕ
XIX Научен конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС) ще се проведе на 

06–08 юни 2019 г. в гр. Поморие, съпроводен от 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 Бълга-
рия и чужбина. 

За пореден път ще има и секция Орални презентации и секция Постери.

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

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

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

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

включва куверт за галавечеря!
Стрийминг на научната програма на Научния конгрес на БЗС 
Поради технически софтуерни изисквания ще има само една цена, за всички желаещи 

да се възползват от тази възможност, в размер на 50 лв.
• Стойност на куверт за галавечеря – 60 лв. Краен срок за приемане на заявки - 

22.05.2019 г.
Събира се от районните колегии (РК) заедно с таксата правоучастие, 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 поимен-

ни списъци на участниците.

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

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

ГРАД ПОМОРИЕ, НОВОТО МЯСТО 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРАДИЦИОННИЯ 

НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
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Преподаването по Дентална 
имплантология като сво-
бодно избираема дисци-

плина – СИД, за студенти от 5 и 
6 курс във Факултета по дентална 
медицина – София, има 18 годиш-
на история. Началото беше поста-
вено в 2001 г. от академик Николай 
Попов. Курсът на обучение включ-
ва осем лекции с две практически 
демонстрации - на открито и за-
крито имплантиране в животин-
ска кост и върху фантомен модел. 
Практическите упражнения са 
неразделна част от курса и се про-
веждат в залата за фантомно обу-
чение на Катедрата по Протетична 
дентална медицина. Студентите са 
разделени по групи и всеки един 
от тях поставя по един имплантат 
върху специален модел, фиксиран 
във фантомна глава, в клинична 
обстановка. 

От 2005 г. обучението по Ден-
тална имплантология се провежда 
под ръководството на д-р Божи-
дар Йорданов, доктор, със съдей-
ствието на редица преподаватели 
от катедра Протетична дентална 
медицина - д-р Илиана Йончева, 
доктор, д-р Александър Клочков, 
д-р Ралица Васкова, д-р Мариана 
Янкова, д-р Николай Апостолов. 

Всяка година за курса по Ден-

тална имплантология се записват 
между 65 и 118 студенти. От на-
чалото на преподаването по тази 
дисциплина, 2001 г., до сега, ус-
пешно са завършили СИД Дентал-
на имплантология повече от 1200 
студенти.

От 2016 г., под ръководството 
на проф. Божидар Йорданов, обу-
чението по дентална имплантоло-
гия се провежда  в новия Център 
за продължаващо образование във 

ФДМ-София, открит в началото 
на същата година.  За лекционната 
част се използва разположената до 
Центъра Аудитория 4, където чрез 
видео връзка с 3D камера в опера-
ционната зала студентите наблю-
дават на голям екран клиничните 
демонстрации на живо. Практи-
ческите упражнения се провеждат 
във фантомната зала на Центъра 
по предварително изготвен гра-
фик, на групи от по 16 студенти. С 

интерактивна връзка работата на 
всеки участник се предава директ-
но от камера на работното място 
към дигиталния екран на модера-
тора, който следи работния процес 
и изпраща препоръки към всеки 
курсист.

През последните три академич-
ни учебни години, 2016 г. – 2018 г., 
обучението по СИД Дентална им-
плантология се провежда както за 
българските, така и за чуждестран-
ните студенти - на английски език. 
В курсовете участваха общо 354 
студенти – 238 на български език 
и 116 на английски език. Основни 
лектори по Дентална имплантоло-
гия са проф. Божидар Йорданов и 
доц. Димитър Филчев, с участието 
на утвърдени и уважавани препо-
даватели от ФДМ – доц. Елица Де-
ливерска, д-р Мариана Янкова, д-р 
Лъчезар Стефанов, д-р Николай 
Апостолов.

На 13 март 2019 г. в Първа ауди-
тория на Факултета по Дентална 
медицина беше открит лекцион-
но-практическия курс по СИД 
Дентална имплантология за 2018 
– 2019 академична учебна година.

ДМ

ПРЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ ПО ДЕНТАЛНА 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПЕТИ И ШЕСТИ 

КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Медицински университет - София, Факултет по Дентална медицина

Първият випуск чуждестранни студенти, обучавани на английски език – снимка за спомен в Центъра за продължаващо образование след 
успешно завършване на курса по СИД Дентална имплантология.
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СТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА ПО 
КЛИНИЧНА ДЕНТАЛНА ИМПЛАНТОЛОГИЯ

Медицински университет - Пловдив, Факултет по дентална медицина

За трета поредна година, под 
егидата на декана на ФДМ 
– Пловдив, се провежда сту-

дентски курс по Клинична дентал-
на имплантология, по програмата 
за свободно избираема дисципли-
на (СИД) за студенти от шести 
курс. Участниците се подбират от 
студенти, завършили първия лек-
ционен модул по СИД – „Дентална 
имплантология“, който се провеж-
да в пети курс. Сега е ваканция 
след тежка сесия, но въпреки това, 
в продължение на пет дни любо-
знателни студенти правят първи 
стъпки в дисциплината Клинична 
имплантология по програма, разра-
ботена от акад. проф. д-р Николай 
Попов, дмн и проф. д-р Христина 
Лалабонова, дмн, която е и ръково-
дител на курса.

Когато едно събитие се орга-
низира за трети път – това е вече 

традиция. Такъв е и стремежът на 
организаторите. Целта е все пове-
че студенти с интерес към дентал-
ната имплантология да получат 
начални знания, като се започне с 
изследване на пациент, установя-
ване на оперативните възможности 
и рискове, запознаване с хирур-
гичен протокол при открито и за-
крито имплантиране, с апаратура, 
инструменти, разрези, шевове, 
следоперативни грижи. Особено 
внимание се отделя и на остеоин-
теграционните процеси. Работи се 
върху модели с лигавица и кост. 
Студентите придобиват практичес-
ки умения за работа с апаратурата, 
като се стига до поставяне на уче-
бен имплантат на фантом, научават 
се основни правила за протезиране 
върху имплантати, както и поведе-
ние при евентуални усложнения, 
т.е. един завършен примерен им-
плантологичен цикъл.

Интересът на студентите е го-
лям, което мотивира ръководство-
то да инвестира с цел разширяване 

на възможностите за още учебни 
работни места, закупуване на още 
учебни мотори и учебни имплан-
тологични сетове за работа на фан-
том, за да се постигне по-голям 
брой от работни места. 

Програмата за СИД по Клинич-
на дентална имплантология е ут-
върдена от ръководството на ФДМ 
– Пловдив. Обезпечаването на 
програмата с апаратура и матери-
али е постигнато със съдействието 
на ректора на университета – чл. 
кор. проф. д-р Стефан Костянев, 
дмн. Ръководителят на курса проф. 
Христина Лалабонова засега е 
единственият преподавател във 
ФДМ – Пловдив с призната специ-
алност по Дентална имплантоло-
гия. Секторът по дентална имплан-
тология е разкрит към катедрата по 
„Протетична дентална медицина“, 
с ръководител проф. Георги Тодо-
ров.

Предстои закупуване и на 3D-
принтер за нуждите на факултета, 
което ще позволи да се правят хи-

рургични водачи, като следваща 
стъпка в развитието на обучението. 
Мисли се и за нова зала с повече 
работни места, за да се задоволят 
желанията на повече студенти да 
учат допълнително свободноизби-
раемо и безплатно, но на високо 
преподавателско ниво и при сери-
озни инвестиции от страна на ръ-
ководството на МУ – Пловдив.

Стремежът е да се осигури на 
завършилите курса студенти въз-
можност да стартират със знания, 
отговарящи на световните пости-
жения в динамично развиващата 
се професия на лекаря по дентал-
на медицина. Крайната цел е да се 
даде такава подготовка, която да 
гарантира бъдеща успешна профе-
сионална кариера със съответното 
надграждане, както и удовлетво-
рението, че висшето училище е 
с поглед към бъдещето на своите 
студенти.

ФДМ – Пловдив

 

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

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

КОНГРЕС НА BASS - 2019
24-ият конгрес на BaSS - 2019 ще се проведе от 9 до 11 май 2019 г. в Тирана, 

Албания.

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

зете си датата.

XIX НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС - 2019 Г.
Управителният съвет на БЗС взе решение следващият Научен конгрес на 

БЗС да се състои на 6, 7 и 8 юни в гр. Поморие, гранд хотел „Поморие“.
Конгресът ще бъде съпроводен от дентално-медицинска изложба  и богата 

съпътстваща програма.
Срок за подаване на резюмета за орални презентации и постери - 24 февру-

ари 2019 г.

ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БЗС
Извънредният конгрес на БЗС ще се проведе на 22 юни 2019 г. в парк хотел 

„Москва“ в гр. София, поради необходимостта от одобрението от Конгреса на 
„Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина“, 
които съсловната организация трябва да изработи съгласно законовите про-
мени.

ТРАДИЦИОНЕН СЕМИНАР 
НА РК НА БЗС – ПЛОВДИВ

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

Влизат в сила новите изиск-
вания, записани в Наредба 
№ Н-18 от 13 декември 2006 

г. за регистриране и отчитане чрез 
фискални устройства на продаж-
бите в търговските обекти, изис-
кванията към софтуерите за упра-
влението им и изискванията към 
лицата, които извършват продажби 
чрез електронен магазин. Измене-
нията в нормативния акт са публи-
кувани в „Държавен вестник“, като 
тяхната основна цел е засилване на 
финансовата дисциплина.

Съгласно новите изисквания, 
информацията за всяка покупка, 
платена в брой, с чек, ваучер, де-
битна или кредитна карта, или 
с други заместващи парите пла-
тежни средства, ще трябва да се 
изпраща до пет минути към сър-
върите на НАП. На всяка касова 
бележка трябва да има и двумерен 
баркод (QR код). След сканирането 
му всеки един клиент ще може да 
провери дали данните за неговата 
покупка са изпратени и отчетени 
в НАП, както и ако това не се е 
случило – да подаде автоматично 
сигнал за това. По този начин да-
нъчните очакват да се засили граж-
данският контрол и да се подобри 
финансовата дисциплина при от-
читане на оборотите.

Шест месеца ще имат регистри-
раните по ДДС търговци, за да 
сменят или пренастроят своите 
фискални устройства. За нереги-
стрираните по ДДС срокът остава 
юни 2019 г., а за ползващите интег-
рирани автоматизирани системи за 
продажби, като например хотели – 
краят на следващата година. 

Националната агенция за при-
ходите съобщи, че е изработила и 
публикувала специален софтуер, 
с който всеки притежател на фи-
скално устройство може да прове-
ри дали апаратът подлежи на дора-

ботване, или не.
Ръководството на БЗС изпрати 

специално писмо до НАП с въпро-
си свързани с касовите апарати на 
лекарите по дентална медицина, 
предвид спецификата на работата 
им, като се очаква официален от-
говор. 

Бе проведена и среща в НАП, на 
която взеха участие д-р Б. Ботев, 
председател на УС на Столична 
районна колегия и г-н Иван Ива-
нов, икономически съветник на 
БЗС.

ДМ

ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА Н-18 
ЗА КАСОВИТЕ АПАРАТИ

За нерегистрираните по ДДС срокът остава юни 2019 г.
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ПРОГРАМА 
ВТОРИ НАУЧЕН КОНГРЕС

НА ФДМ – ПЛОВДИВ СЪВМЕСТНО С  РК НА БЗС – ПЛОВДИВ 
„НАУКА И ПРАКТИКА – РЪКА ЗА РЪКА ”

12.04. – 13.04.2019Г., ФДМ – ПЛОВДИВ, ГР. ПЛОВДИВ
12.04.2019г., петък „Аула Магна

13.00 – 14.00ч. Регистрация.
14.00 – 14.30ч. – Откриване.
14.30 – 15.15ч. «Безметални протези. Надежди и реалност». Лектор: Проф. Игор Лебеденко, Русия.
15.15 – 15.30ч. – Търговска презентация.
15.30 – 16.15ч. – "Електронно здравеопазване и теледентална медицина - новите инструменти на 
общественото дентално здраве". Лектор: Д-р Никола Жираду, д.м., Франция.
16.30 – 18.00ч. Дискусия на тема: „Нормативна регулация на денталната професия или как да 
избегнем сблъсъка с контролните органи”. Дискусията е част от съпътстващата програма на събитието.
18.00ч. – Welcome коктейл.

13.04.2019г., събота „Аула Магна

09.00 – 09.45ч. – „Особености на протетичното лечение на пациенти в напреднала възраст“. 
Лектор: Проф. Михаил Деев, Русия.
09.45 – 10.00ч. – Търговска презентация.
10.00 – 11.30ч. - "Мениджмънт на меките тъкани около имплантати в естетичната зона". 
Лектор: Д-р Самуел Хубер, Швейцария.
11.30 – 13.00 ч. –„Методи за регистрация движенията на ТМС, диагностика и елиминиране на 
нарушенията”. Лектор: Д-р Вячеслав Битно, Беларус.
13.00 – 14.00ч. – Постерна секция.
14.00 – 15.30ч. „Апикалната микрохирургия – прецизно решение на точните проблеми”. 
Лектор: Д-р Милен Димитров, България.
15.30 – 15.45ч. – Търговска презентация.
16.00 – 18.00ч. – Орални презентации.

ПЪРВА АУДИТОРИЯ

09.00 – 10.30ч. – Ортодонтски панел на тема: „Ортодонтията в практиката”. 
Лектори: Проф. Лаура Андреева, България, 
ФДМ-София и колектив асистенти  от ФДМ – Пловдив и ФДМ – Варна. 
10.30 – 10.45ч. – Търговска презентация.
10.45 – 12.15ч. – «Ендодонтско лечение на постоянни зъби с незавършено кореново развитие – 
актуализиран обзор”. Лектор: Д-р Ирис Слуцки-Голдберг, д.м., Израел.
12.15 – 13.00ч. –  „Контрол на болката в денталната медицина”. 
Лектор: Доц. д-р Деян Нейчев, д.м., България.
13.00 – 14.00ч. – Обедна почивка.
14.00 – 14.45ч.  –„Минимално инвазивна аугментация на папили“.
Лектор: Доц. д-р Елена Фиркова, д.м. България
14.45 – 15.30ч. – «CAD / CAM имплантологично планиране с 3D принтирани хирургични водачи». 
Лектор: Доц. Ангелина Влахова, д.м.

Мероприятието е акредитирано към програмата на БЗС за ПМОЛДМ с 13 кредита.

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА 12 И 13.04.2019Г:

Дискусия на тема: „Нормативна регулация на денталната професия или как да избегнем сблъсъка с 
контролните органи”. Организатори на дискусията са:  Д-р Боряна Нецова – Председател на КПЕ на БЗС,  
д-р Николай Колев – Председател на КПЕ при РК на БЗС – Пловдив, д-р Нина Мусурлиева д.м; главен 
асистент в катедра „Социална медицина и обществено здраве” при МУ – Пловдив, член на КПЕ на БЗС и 
член на КПЕ при РК на БЗС – Пловдив, адв. Станислав Станев, доктор по право – юрист на РК на БЗС – 
Пловдив, както и с подкрепата на РК на БЗС – Пловдив.

"Аугментация на меките тъкани около зъбни имплантати". Водещ курса: Д-р Самуел Хубер.
Цена на курса: 250 лв. Брой участници: до 18.

„SiroLaser Blue - следващото ниво в лазерната дентална медицина» (теоретико-практичен курс с 
пациенти). Водещ курса: Доц. д-р Георги Томов, д.м. 

Цена на курса: 360 лв. Брой участници: до 6.

«Специфични особености при изолацията и директното възстановяване на временни и постоян-
ни детски зъби». Водещ курса: Д-р Йордан Търпоманов.

Цена на курса: 200 лв. Брой участници: до 10.

«Работа с лицева дъга». Водещ курса: Доц. д-р Диян Славчев, д.м.
Цена на курса: 150 лв. Брой участници: до 10.

„Приложение на PRF в денталната имлантология – презервация на алвеолата и синус лифт”. 
Водещ курса:  Доц. д-р Иван Ченчев, дм.

Цена на курса: 300 лв. Брой участници: до 10-12.

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПОСЕТЯТ КОНГРЕСА:
За членове на РК на БЗС – Пловдив – без такса правоучастие.
За членове на други регионални колегии – 60 лв. по следната банкова сметка: 
РК на БЗС - Пловдив
IBAN: BG61STSA93000002615567
BIC: STSABGSF
Банка ДСК - Пловдив

Студенти и специализанти не заплащат такса правоучастие.
Контакти за записване за участие в Конгреса:
Ани Енева: Тел. 032/ 63 06 18, 0885/ 650 641, email: ssbplovdiv@abv.bg

Контакти за записване за практически курсове:
Д-р Ж. Маслинкова : Тел. 032/ 60 20 34, 
еmail: fdm_kongres_2019@abv.bg или
Ани Енева: Тел. 032/ 63 06 18, 0885/ 650 641, email: ssbplovdiv@abv.bg

Сумите за практическите курсове се превеждат по следната банкова сметка:
Медицински университет – Пловдив
IBAN: BG15UNCR75273154623400
BIC: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк - Пловдив

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ  
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Велинград 03-05 Май 2019г.

ПРОГРАМА
03.05.2018г. /петък/

14.00 ч. -15.00 ч. Настаняване и регистрация х-л „Здравец“
17.00 ч. ОТКРИВАНЕ
Откриването ще състой на площада пред х-л „Здравец“
19.00 ч. Уелкам вечеря в ресторант „ТОМ и НЕЗИ - КЛАСИК “ - 

куверт 35,00 лв.

04.05.2019г. /събота/
7.30 - 9.00 ч. Регистрация
9.00 - 10.30 ч. Приложение на DENT@LIGN дигитални алайнери 
  в денталната практика – ключ към естетично, 
  ускорено и предсказуемо лечение”, 
  Лектор: доц.д-р Мирослава Динкова
10.30 - 10.45 ч. Търговска  презентация
10.45 - 11.00 ч. Търговска  презентация
11.00 - 12.30 ч. Фуркационни пародонтални лезии. Диагноза
  Разрешаване, 
  Лектор: Проф. д-р Христина Лазарова Попова
12.30 - 14.00 ч. Обяд -10,00лв.
14.00 - 15.30 ч. Диагностични и лечебни стратегии в ендодонтското
  лечение – анализ на клинични случаи”, 
  Лектор: д-р Силвия Димитрова, ДМ
15.30  - 15.45 ч. Търговска  презентация 
15.45 - 17.15 ч За и против приложението  на флуор в денталната 
  профилактика, Лектор: Проф. д-р Мария Куклева
20.00ч. Гала вечеря - х-л „Здравец“ куверт – 40,00лв

Такса  регистрация  - 30.00лв
За колеги на РК Пазарджик -20.00лв
Форума ще се проведе в х-л Здравец  -резервациите за нощувките се 

правят чрез РК- Пазарджик            
Записването ще става в офиса на РК - Пазарджик
Записване до   12.04.2019г./   
За контакти: Тони Будева - gsm.: 0896 651 521  тел. 034 460 196
E-mail: ssbpazardjik@abv.bg
ОЧАКВАМЕ ВИ!
Организаторите си запазват правото на промени в програмата.

ОФЕРТА Х-Л ЗДРАВЕЦ - НАСТАНЯВАНЕ
Цена на човек ,на вечер, при двойно настаняване
1 На човек на база  BB 59.00лв
2 На човек на база  HB 69.00лв
3 На човек на база  FB 79.00лв
Цената е нетна, на човек на вечер при минимум 2 нощувки и включ-

ва: Нощувка, закуска на блок маса /Вечеря на блок маса/ Обяд на блок 
маса. Ползване на минерални басейни, джакузи, парна баня, сауна и 
шезлонг, безжичен интернет в стаите; Паркинг

Резервациите се приемат в офиса на РК Пазарджик:
РК на БЗС - Пазарджик, ул. “К. Величков“ №10 ет. 4         
Тони Будева - gsm.: 0896 651 521 тел. 034 460 196    
E-mail: ssbpazardjik@abv.bg 
Записването е до 12.04.2019г./

ADVANCED  
DENTAL CENTER –

ПЛОВДИВ
За БЪДЕЩИ И НАСТОЯЩИ ОРТОДОНТИ 

провежда:

ОРТОДОНТСКИ КУРСОВЕ ОТ 
4 САМОСТОЯТЕЛНИ МОДУЛА 

С Д-Р ЙОАВ МАЗОР:

1 Модул - ОСНОВИ НА ОРТОДОНТИЯТА- 
брекети, дъги, анализ на пациент, биомеханика 
2 Модул - МАЛОКЛУЗИИ КЛАС I/ II /III - 

екстракции, опора, разширение - модерен подход 
3 Модул - АЛАЙНЕРИ, КОМБИНИРАНО 

ОРТО-ПРОТЕТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ, РЕТЕНЦИЯ 
4 Модул - INDICAD - ЛЕСНАТА И БЪРЗА 

СЪВРЕМЕННА ОРТОДОНТИЯ, 
демонстрация на пациент

Модул 1 и 2 е предназначен за бъдещи ортодонти, за колеги 
желаещи да навлязат в сферата на ортодонтията; 

Модул 3 и 4 е предназначен за настоящи ортодонти, за колеги 
с определен опит в ортодонтията, желаещи да разширят свои-
те подходи в лечението.

Старт на Модул 1 : 9-10ти май в  Пловдив
Цена/модул: 900 лв. 

За повече информация и записване на тел: 
0877397752, д-р Бакиш +972 528988008 ВАЙБЕР 

или на мейл: royaldent.b@gmail.com
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Д-р Дремалова, честито 
отличие!

Как приемате наградата 
на професионалната общ-
ност? Признание за какво 
е тя?

Тази награда е много ценна 
за мен, защото е приз, който 
се дава от нашата колегия за 
дългогодишния ми стаж като 
зъболекар, като детски сто-
матолог и като човек, който 
винаги е искал да въвежда 
иновациите в денталната ме-
дицина.

Особено ценна е за мен, 
защото се дава от съсловие-
то и това бе много вълнуващ 
момент, който ми подсказва, 
че съм значима и обичана от 
колегите и пациентите.

Бихте ли разказали по-
подробно за себе си? Насо-
ченост на практиката, ин-
тереси, хоби, пътувания?

Родена съм във Велинград, 
там съм завършила гимназия. 
Завърших Факултета по ден-
тална медицина в гр. Плов-
див. От края на 1989 г. запо-
чнах стажа си във Велинград.

Като млад зъболекар имах 
щастието да работя в много 
добър колектив.

Работила съм и в село Сър-
ница, сега град Сърница.

Знаете, че около Велинград 
има много разпръснати ма-
хали и села. Там епидемич-
ността на кариесите бе много 
висока.

След завършването ми бях 
единствения детски стома-
толог в града и в региона. 
Тогава положението на де-
цата по отношение на орал-
ното здраве бе много тежко. 
Предложих да се направи 
организация в детските гра-
дини сутрин от 8 до 10 да се 
взимат децата с линейка и ги 
лекувахме.

В Сърница, където ра-
ботех, патологията в онези 
години беше разнообразна – 
кариес, усложнения на кари-
еса, много пародонтопатии, 
хората бяха с много по-ниска 
здравна култура.

Не си казваха заболява-

нията и беше много тежко, 
защото медицински лица 
там бяхме само аз и меди-
цинската ми сестра. Лекарят 
беше далече, почти го няма-
ше. Тогава ми се е налагало 
и да ставам посред нощ, да 
вадя зъби, без пациентът да 
споделя за съпътстващите си 
заболявания. Случвало ми се 
е да се сблъскам с пациент, 
който развива епилептичен 
припадък, с пациенти с кръ-
воизливи. Работила съм под 
голям стрес.

Въпреки всичко това, кога-
то съм излизала от кабинета 
след такъв напрегнат ден, 
съм чувствала едно удовлет-

ворение, че съм направила 
нещо. 

Моите хобита са пътува-
нията. Обичам да пътувам 
с мои колеги. Почти винаги 
пътувам с мои колеги от моя 
курс. Харесва ми да опозна-
вам света.

Винаги съм позитивно на-
строена, винаги съм готова 
да помагам. Хората във Ве-
линград го забелязват и ми 
се отблагодаряват с обич и с 
уважение.

В личен план – имам две 
деца, загубих съпруга си и 
имам внучка, която е в тре-
ти клас. Надявам се тя да ме 
наследи в професията. Двете 
ми деца не пожелаха да пое-
мат по пътя на баща си, кой-
то беше лекар, и по моя път. 
Може би защото дълго съм 
отсъствала, когато работех на 
село и когато работех вкъщи, 

после в частния си кабинет, 
при отсъствия за конгреси и 
семинари, при специализа-
ции. Вероятно те са чувст-
вали липса на майчино при-
съствие и ласка и затова са 
решили техните семейства да 
не чувстват тази липса. Поне 
така го обясняват.

Обичам да ходя по пла-
нините, защото районът на 
Велинград дава чудесни въз-
можности, обичам да плувам. 
Знаете, че Велинград е спа 
дестинация и също предоста-
вя възможности за спа изжи-
вявания.

С какво се отличава Ва-
шата РК на БЗС – Пазар-
джик? Как се практикува 
професията на лекаря по 
дентална медицина във Ва-
шия регион? Има ли някои 
особености?

Разликата от преди, тези 
деца, които съм лекувала в 

началото на практиката, вече 
са родители, някои са и баби 
и дядовци. Те вече имат по-
висока здравна култура. Че-
тат много дори в отдалечени-
те села, много се интересуват 
и наистина си водят децата 
на профилактика и лечение. 
Картината от 80-те години в 
сравнение със сега е коренно 
различна. Търсят помощта на 
зъболекаря и са много по-гра-
мотни по отношение на орал-
ното здраве и това много ме 
радва, защото е и мой принос. 

Винаги им напомням, че 
устната кухина е огледало 
на здравето и нелекуваните 
зъби водят до много сериозни 
поражения в човешкия орга-
низъм. 

В региона има много осо-
бености и оттам много пре-
дизвикателства. При преглед 
се откриват и много сериоз-
ни заболявания, не само от 
нашата област. Например ми 
се е случвало да водят дете 
след падане с кръвоизлив на 
млечни зъби. След кръвните 
изследвания се оказва,че то е 
с много сериозно кръвно за-
боляване.

Във Велинград за пръв път 
видях едно много сериозно 
заболяване – ацидо микоза, 
която рядко се среща. Има 
много казуистика, много ор-
тодонтски аномалии. В Сър-
ница има много пародонтопа-
тии във възрастовата група от 
15–17 години. Това се дължи 
и на факта, че отдалечените 
села и махали пият снегото-
пежна вода, която е много бе-
дна на соли и минерали. 

Обратното е във Велин-

град, особено в квартал Че-
пино, където пият минерални 
води наситени с флуор, там 
пък децата идват с хиперфлу-
ороза с характерните бели и 
жълтеникави петна, които се 
повлияват много трудно. Това 
се отразява не добре и върху 
психиката на децата, а да не 
говорим за притесненията на 
родителите.

Работила съм под много го-
лям стрес, особено при спеш-
ни състояния – кръвоизлив, 
счупена челюст и алергичен 
шок. Колегите знаят, че при 
алергичен шок бързината е 
важна, защото вените също 
колабират.

Имала съм щастието в на-
шата болница и поликлиника 
да работя с много добри ле-
кари, с личности. Болницата 
във Велинград бе прочута. За 
нея има и филм „Хирурзи“. 

Работих с колеги, завър-
шили дентална медицина във 

Франция, които ми подадоха 
ръка, но и аз попивах всич-
ко, което ми подаваха. Учила 
съм се от тях. 

Сега, когато всичко се за-
плаща, аз продължавам да 
бъда отговорна и да не спя по 
цели нощи. 

Зная, че нашата професия 
не е само пари. 

Искам да кажа на младите 
колеги, които скоро са завър-
шили. Когато започват работа 
като лекари по дентална ме-
дицина, да не мислят за пари, 
да не бъдат търговци. Нашата 
професия не е търговия. Тя е 
много специфична професия, 
тя е призвание и ти трябва да 
бъдеш преди всичко лекар.

Парите сами по себе си не 
значат нищо. Човек трябва да 
чувства удовлетворение, не 
да гледа в устата на пациента 
само с търговска цел. Моля 
ги да продължат нашето дело, 
както ние сме работили само-
отвержено, особено в първи-
те години, когато заплащане-
то беше изключително ниско. 

Особено внимателни тряб-
ва да бъдем с децата, защото 
те са особено раними. Първа-
та среща на едно дете със зъ-
болекарския кабинет оставя 
отпечатък за цял живот.

Предстои национален фо-
рум по дентална медицина 
във Вашия град. Като дома-
кини какво бихте сподели-
ли за този начин на продъл-
жаващо обучение?

Форумът във Велинград се 
провежда от 15 години. От 
две години с авторитетното 
съдействие на д-р К. Съри-

ева, той прерасна в Национа-
лен форум. Щастлива съм, че 
е в моя град.

По време на форума се 
събираме колеги от цялата 
страна, това са контакти, по-
лучаваме знания за новите 
методи, лекциите са полезни, 
лекторите са подготвени и 
добре подбрани.

Освен това колегите се на-
слаждават на красивата при-
рода и минералните води.

Миналата година фору-
мът бе много тържествено 
открит на площада, с мажо-
ретки и автентичен фолклор. 
Тази година се надявам да е 
още по-тържествено, защото 
центърът е вече напълно ре-
новиран. 

Организирането на такъв 
форум за нас е чест, защото 
вече сме Национален форум 
и отзивите за предишната го-
дина са отлични.

Записа: Е. Караянева

Д-р Нели Дремалова, лекар по дентална медицина на РК на БЗС – Пазарджик

ЗНАЯ, ЧЕ НАШАТА 
ПРОФЕСИЯ НЕ Е САМО ПАРИ
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Съветът на Европейските 
Зъболекари (CED) е Евро-
пейска организация с несто-

панска цел, която представлява над 
340,000 лекари по дентална меди-
цина в цяла Европа. Асоциацията е 
основана през 1961 и вече включва 
32 държавни дентални асоциации 
от 30 европейски страни. 

Растежът на корпоративното зъ-
болечение в Европа е значителен 
по мащаб, що се отнася до предос-
тавянето на грижи за денталното 
здраве. Този бранш налага поли-
тики за оралното здраве и изисква 
прилагането на специфични про-
фесионални, законови и търговски 
практики за лекарите по дентална 
медицина, които са наети да рабо-
тят в тези организации. 

CED изказва притесненията си, 
че движените от перспективите за 
печалба предприятия създават биз-
нес модел, който може да бъде не-
благоприятен за безопасността на 
пациентите1 като цяло поради мно-
жество фактори, включително и за 
предоставянето на грижи, лечение 
и условия на труд. Проучвания в 
Испания и Франция показват при-
теснителни примери за това как 
веригите дентални клиники прене-
брегват безопасността, оставяйки 
пациентите си без нужните грижи 
и в някои случаи дори причинявай-
ки наранявания. 

Този документ описва наблюде-
нията на CED по този проблем и 
позицията му по проблема с кор-
поративното зъболечение.

КОРПОРАТИВНОТО 
ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ  
И РАЗВИТИЕТО  

НА ПАЗАРА 

Терминът „Корпоративно Зъбо-
лечение“ реферира към органи-

зации, които отварят клиники на 
множество места (може да са в 
една и съща страна или в различ-
ни страни), след което наемат и 
ангажирате специалисти по ден-
тални грижи, но в общия случай 
са управлявани от инвестиционни 
дружества, чиито главен интерес 
е възвращаемостта на инвестици-
ята, а не предоставянето на най-
качествените грижи за пациентите. 
Често тези клиники се ръководят 
не от лекар по дентална медицина, 
а от мениджър, който не разбира 
естеството на професията. Тези 

организации могат да включват, 
но не са ограничени до, вериги за 
дентални услуги, безплатно зъбо-
лечение, благотворителност, со-
циални предприятия и търговски 
предприятия. 

Частните капиталовложители 
инвестират в онова, което смятат 
за инвестиционна ниша и изкупу-
ват частни практики и малки гру-
пови практики, за да сформират 
вериги в много страни. Резултатът 
от това е, че денталните групи се 
разрастват и разкриват представи-
телства в страните-членки на ЕС 
като някои от тях имат наети над 
1000 лекари по дентална медицина 
в няколко държави. Подобен вид 
компании имат офиси в Швейца-
рия, Норвегия, Швеция, Дания, 
Финландия, Италия, Германия, 
Белгия, Нидерландия, Франция и 
Обединеното Кралство и целта им 
е създаването на големи дентални 
вериги в Европа2. 

В Европа, изглежда че най-раз-
витите дентални групи се намират 
във Финландия, където този вид 
практики заемат 35% от всички ре-

гистрирани (в смисъл на брой ле-
кари по дентална медицина). Дру-
ги страни, имащи висок процент 
на тези практики са Обединеното 
Кралство (24%) и Испания (25%).3

РИСК ЗА 
ПАЦИЕНТИТЕ 

Основното притеснение на CED 
касае безопасността на пациен-
тите, както и за постоянството в 
предлаганото им лечение. В този 
аспект CED се бои, че комерсиал-
ните подбуди, които са в основата 

на бизнес модела, използван от 
корпоративното зъболечение, мо-
гат в действителност да се опре-
делят като зловредни за здравето 
и благосъстоянието на пациентите. 

Немалко страни вече изпитаха 
негативите от методите, които се 

прилагат в тези дентални клиники, 
в които решенията за леченията се 
вземат на база печалба, а понякога 
дори и от лица, които нямат под-
ходящите професионални квали-
фикации. Притеснителни разкри-
тия от дентални вериги, които са 
закрити във Франция и в Испания 
показват неетичните практики и 
необичайния натиск спрямо зъбо-
лекарите да постигат специфични 
клинични резултати, например: 
брой поставени имплантати. Това 
доведе до поредица съдебни дела 
и причини голям дискомфорт на 
пациентите, които са били подве-
дени нарочно или не са получили 
адекватно лечение.4 

През 2017, Испанската Ден-
тална Камара (Consejo General 
de Colegios de Odontólogos y 
Estomatólogos de España) разгледа 
оплакванията на пациенти, които 
са получени от Испанската Ден-
тална Асоциация и от тях е напра-
вено заключението, че половината 
от всички пациентски оплаквания 
в периода 2013 – 2015 г. са вслед-
ствие на лечение във вериги ден-
тални клиники, въпреки че по това 
време въпросните вериги са пред-
ставлявали едва 4% от всички ре-
гистрирани практики в Испания. 

Някои вериги прибягват до агре-
сивни маркетингови кампании, кои-
то подвеждат пациентите. По време 
на такива кампании, пациентите би-

ват заливани с изкуствено завишени 
цени и измамни отстъпки. Принуди-
телното затваряне на много от тези 
вериги (главно поради неетично 
поведение и финансови злоупотре-
би) остави много пациенти без за-
вършено зъболечение, за което те 
са заплатили, и доведе до големи 
смущения в личния им живот5. Чрез 
реклами и натиск на място, подобен 
вид клиники налагат мнението, че 
е нужно да се извършват опреде-
лени лечебни манипулации, дори и 
нуждата от тях да не са медицински 
обоснована, с което начисляват до-
пълнителни разходи за системите 
за здравеопазване, но и застрашават 
пациента. 

РИСК 
ЗА ПЕРСОНАЛА

Очевидно е, че бизнес моделът, 
който залага само на големите пе-
чалби често пристъпва етичните 
граници по отношение не само на 
пациентите, но и спрямо собстве-

ния си персонал. Постъпвали са 
оплаквания от лекари по дентал-
на медицина, работещи в подобни 
вериги, че се е налагало да вземат 
12-часоиви смени, понякога без да 
им се заплаща. Законовите разпо-
редби за почивките и неработното 
време не са били спазвани. Има 
сведения, че отсъствията поради 
безпокойство и претоварване са 
били много чести. Клиничните 
цели са били налагани и върху ле-
карите по дентална медицина6.

РИСК ЗА 
СИСТЕМАТА ЗА 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Съществува риск от възпрепят-
стване достъпа до дентални грижи, 
когато те се осъществяват в учреж-
дения ,собственост на верига или 
корпоративно лице и  обслужват 
голям регион или голяма част от 
даденото населено място и същи-
те бъдат затворени поради каквато 
и да е причина. Пациентите могат 
да останат без достъп до тези ус-
луги, тъй като налагането на голя-
ма верига често води до редукция 
на другите дентални практики в 
областта. Инвеститорите често 
прилагат стратегията „купувай и 
строй“, при която изкупуват – в 
този случай дентални практики 
(често подбивайки цените на прак-

тикуващите лекари по дентална 
медицина), след което се опитват 
да се разраснат и да продават с пе-
чалба след няколко години. Това 
противоречи на нуждата от дълго-
срочно планиране в системите за 
здравеопазване. 

ПОЗИЦИЯТА 
НА CED

Разпознавайки, че устройване-
то на дентална практика може да 
се промени в бъдеще, както и че 
е нужно да разполагаме с по-на-
деждни данни, когато става дума за 
денталните вериги, е задължител-
но да се грижим за безопасността 
на пациента във всеки един мо-
мент. Поради това основната връз-
ка в предоставянето на дентални 
грижи трябва да остане тази меж-
ду пациента и лекаря по дентална 
медицина, които си сътрудничат, за 
да постигнат ползотворни резулта-
ти. Користните подбуди не бива да 
влияят на решенията касаещи ле-
чението на пациента. 

Поради това CED призовава за 
следното: 
l Където законът позволява да 

се учредяват юридически лица с 
цел практикуване на дентална ме-
дицина, тези дружества да се упра-
вляват и основават само от зъболе-
кари; 
l Лекарите по дентална медици-

на, които са акционери, следва да 
практикуват във въпросните кли-
ники; 
l Трябва да се осигури и че: 

a) дружеството се ръководи отго-
ворно от лекар по дентална меди-
цина; Изпълнителните директори 
също трябва да са лекари по ден-
тална медицина; 

б) мнозинството в дяловете и 
правата за гласуване да са повере-
ни на лекари по дентална медици-
на; 

в) дружествата да нямат за осно-
вен интерес възвращаемостта на 
инвестицията, а вместо това да се 
стремят да предоставят качествени 
грижи за пациентите; 
l Корпоративните лица, или ин-

веститорите, не бива да отклоняват 
лекари по дентална медицина от 
задълженията им, заложени в при-
ложимия етичен кодекс и в дър-
жавните разпоредби; 
l Корпоративните лица не бива 

да използват своя правен статут, за 
да лишават пациентите от правото 
им на съмнение при несъответ-
ствия в лечението и положените 
грижи; 
l Корпоративните лица, или 

инвеститорите, не бива да упраж-
няват влияние спрямо решенията 
за лечение, вземани от лекаря по 
дентална медицина със съгласие-
то на пациента и не бива да имат 
възможност да залагат клинични 
цели; 
l Корпоративните лица, или ин-

веститорите, не бива да подвеждат 
пациентите с фалшиви реклами 
или измамни финансови схеми. 
Корпоративните лица не бива да 
подвеждат пациентите относно 
управлението на клиниката. 

Прието единодушно на Общо-
то събрание на CED, 16.11.2018 г.

КОРПОРАТИВНОТО 
ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ В ЕВРОПА

Проучвания в Испания и Франция показват притеснителни примери за това как веригите дентални клиники 
пренебрегват безопасността, оставяйки пациентите си без нужните грижи

1. Дефиниция за безопасност на пациента: предпазване на пациента от ненужно стра-
дание и потенциални щети при предоставяне на здравни грижи; Дефиницията е взета от 
Препоръките за Безопасност на Пациентите, включително Превенция и Контрол на Потен-
циалните Инфекции, издадени от Съвета ( 2009). 

2. Colosseum Dental, Среща на управленския състав на Colosseum Dental Group, 
28.Май.2018 г., http://www.colosseumdental.com/press/management-appointments-at-

colosseum-dental-group-2/ / DentConnect, https://www.dentconnect.nl/?language=3   
3. KPMG, Възможността за дентални вериги, 2017: https://home.kpmg.com/xx/en/home/

insights/2017/05/the-dental-chain-opportunity.html  
4. Natalie Huet, Френския бунт на беззъбите, 26.07.2016, Politico, https://www.politico.eu/

article/revolt-of-the-angry-french-toothless-sans-dents-dentexia/  
5. Вижте например: 

Dentexia:https://www.politico.eu/article/revolt-of-the-angry-french-toothless-sans-dents-
dentexia/;  

FunnyDent: https://www.abc.es/sociedad/abci-relatan-varios-clientes-estafa-funnydent-entre-
porque-dolia-muela-y-sali-sin-media-boca-201602080716_noticia.html;  

iDental: https://elpais.com/ccaa/2018/08/03/madrid/1533318305_162005.html 
6. Вижте примерите по-горе
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Въпросът за един милион до-
лара в денталния маркетинг 
е как наистина да накараме 

пациентите да посетят нашата кли-
ника или кабинет.

Как пациентите избират мяс-
тото, където да получат дентална 
грижа? Ако ние правилно разбира-
ме процеса на вземане на това ре-
шение, ако знаем какво е важно за 
пациента при избора, ние ще прис-
пособим своите послания, за да 
изберат те точно нашата практика.

Познаваме ли нагласата на па-
циентите? 

Терминът „нагласа“ е понятие 
в социалната психология, въве-
дено от W. Lange и означава със-
тояние на готовност на личността 
да действа по определен начин в 
определени ситуации. Моделът 
на Фишбейн е един от най-по-
пулярните модели за изследване 
на нагласите на потребителите/
пациентите. Нагласата (оценката) 
на потребителя за обекта зависи 
от убежденията, които той има, и 
може да се прогнозира чрез иден-
тифицирането на тези конкретни 
убеждения и комбинирането им. 

Знанията, представени в паметта 
на пациента, са вътрешния компо-
нент, предопределящ в най-голяма 
степен бъдещите му действия. Зна-
нията, които той получава от лека-
ря по дентална медицина.

Съществуват два типа излагане 
на рекламни и други маркетингови 
стимули – целево (или преднаме-
рено) и случайно. В първия случай 
пациентите, водени от своите цели, 

пациентите сами търсят контакт с 
рекламната или друг тип инфор-
мация. Пациентът търси инфор-
мация, за да реши своя дентален 
проблем. Случайното попадане на 
реклама е най-често срещаната в 
живота ситуация. Тя може да бъде 
и от типа „от уста на уста“.

Според проучване най-важни 
за пациентите са следните въ-
проси: Добър професионалист 

ли е зъболекарят?; Какво ще 
бъде неговото персонално от-
ношение към мен?; Къде е мес-
тоположението на клиниката? 
Едва на последно място е цената 
на лечението.

За 53% от пациентите най-важен 
е професионализмът и оценката и 
резултатите за работата на зъбо-
лекаря. Въпреки че се смята, че 
цената е най-важна, особено в Бъл-
гария, за едва 7% от пациентите тя 
е определящо решение при избора 
на клиника или зъболекар.

Друго изследване, показващо 
избора на клиника за поставяне на 
импланти, показва, че тяхната цена 
влияе върху едва 4% от решение-
то на пациентите за лечение. 55% 
посочват живота на импланта в ус-
тата на пациента, преживяемостта 
му, за определящо решение. Тук е 
ролята на лекаря по дентална ме-
дицина за мотивирания избор на 
пациента.

Най-интересният факт е, че 
професионализмът на зъболека-
ря (53%) и персоналното отно-
шение и внимание (31%) съста-
вляват 84% от решението дали 
даден пациент ще предпочете 

вашата клиника, или не. 
Много зъболекари погрешно 

смятат, че пациентите ще пред-
почетат тяхното лечение, защото 
предлагат ниски цени. Пациенти, 
за които ниските цени са опреде-
лящи, не са били достатъчно добре 
информирани за професионализма 
и доброто персонално отношение 
на места с по-високи цени. Това е 
парадоксът от изследванията.

Ако пациентът разбере ясно до-
пълните ползи, освен цената, той 
ще приеме исканата от зъболекаря, 
дори и по-висока цена, например 
900 лв. за коронка от прес керами-
ка.

И тук може да бъде посочен ем-
блематичният пример с покупката 
на коли с марка „Тойота“ от близ-
ките години. Потребителите смя-
тали, че получават повече за тех-
ните пари, въпреки цената. (бел. 
ред. Виж „Пътят на Тойота“, Дже-
фри Лайкър)

Превод от английски: 
Е. Кaраянева

(в текста е използвана и част 
от лекция на Г. Асулин, марке-

тинг консултант, както и други 
източници)

КАК ДА НАКАРАМЕ ПАЦИЕНТИТЕ ДА 
ПОСЕТЯТ ПРАКТИКАТА НИ?

За едва 7% от пациентите цената е определящо решение при избора на клиника или зъболекар

Маркетинг на денталната практика

Прочутият френски мисли-
тел от 18-ти век Волтер е 
бил прочут хипохондрик. 

Въпреки това той живее 84 годи-
ни, страдайки от някои системни 
здравословни проблеми и от па-
родонтоза, която почти го обеззъ-
бява в средата на 50-те му годи-
ни. Стоматологичният му статус 
е диагностициран като скорбут, 
изискващ лечение. В резултат на 
комплексни причини и много ве-
роятно живачно отравяне, състоя-
нието му се влошава; той изгубва 
повечето от зъбите си и лицето 
му хлътва, тъй като не носи зъбни 
протези. Всички познаваме про-
чутия му бюст от Удон, на който 
личат всички следи от обеззъбя-
ването, понижената оклузия и, по 
всяка вероятност, единствено за-
пазените долни фронтални зъби.

Единствената „полза“, ако мо-
жем така да я наречем, от лип-
сата на зъби, е, че Волтер огра-
ничава социалните си контакти 
и мисли и пише на спокойствие. 
Списъкът от творбите на Волтер 
заема 100 колонки в каталога на 
Британската библиотека, което се 
равнява на над 70 тома. 

Волтер е сред бащите на Про-
свещението, а според някои него-
вите идеи за демокрацията стоят 
в основата на обединена Европа. 
Той смята, че историята на иде-
ите и на културата е по-важна от 
политическата история.

Частната библиотека на Вол-
тер е с над 300 заглавия, от които 
60 на медицинска тематика. Той 
е бил склонен към самолечение. 
Прилагано му е и антискорбутно 
лечение, специални диети след 
изваждането на зъбите. Попадал 
е и в ръцете на зъбовадачи и шар-
латани.

През 18-ти век изкуствените 
зъби имат малка функционална 
стойност, служат главно за па-

радни цели и са наричани „зъби 
за парад“ (dens de parade).

Първият оригинален трактат за 
зъболечението по това време из-
лиза през 1728 г. в Париж и негов 
автор е правоспособният хирург-
зъболекар Пиер Фошар, който е 
известен като бащата на съвре-

менната стоматология. В него 
Фошар посочва разликата между 
системното пародонтално забо-
ляване, причинено от скорбута, и 
локалната му форма.

От Фошар насам зъболекарите 
започват да различават локални-
те и системните причини за паро-
донталните заболявания. Те също 
така са били в състояние да ста-
билизират и запазят съзъбието. 
Ако Волтер е попаднал в подхо-
дящи ръце, може би е щял дълго 
да запази зъбите си. Неговото 
състояние обаче вероятно е било 
усложнено от живачно отравяне в 
резултат на приемане на хапчета-
та на Щал, с които са се лекували 
редица заболявания, включител-
но и сифилис. Живачният стома-
тит е често срещан през 17-ти и 
18-ти век.

И така великият мислител е 
загубил зъбите си, но пък при-
нудителната изолация е дала на 
света неговите безценни трудове 
за търпимостта, свободата и раз-
ума, превръщайки го в един от 
най-големите интелектуалци на 
18-ти век.

СПРАВЯНЕ С 
ОТРИЦАТЕЛНИ ОТЗИВИ ЗА 
ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА 
ПУБЛИКУВАНИ ОНЛАЙН

Проверете дали конкретното оплакване 
действително е нещо, което трябва да бъде 

подобрено, така че да не се случва повече

Съществува черен списък на зъболекарите в онлайн пространство-
то. Всеки пациент ли го проверява? Едва ли, но е много трудно 
негативните мнения да бъдат свалени от даден сайт. С дигита-

лизацията на всекидневния живот това може да се окаже все по-голям 
проблем. Обменът на информация е все по-бърз, а възможността да по-
лучиш информация лесно е все по-изкушаваща.

Информацията в мрежата е много динамична, но все по-често се 
сблъскваме с качени записи и документи от пациенти, които е трудно да 
бъдат пренебрегнати. 

В България все още сме далеч от испанската или американската схема 
– дентален кабинет, юридическа кантора, но...

Какво да правим при негативна оценка на пациент, качена със съот-
ветен доказателствен материал. За съжаление има лекари по дентална 
медицина, които коментират случаите на колегите си и използват това 
като пи ар ход.

Какво да се прави

Може да отговорите на публикацията с онлайн извинение. Някои сай-
тове ви позволяват да отговорите на отзивите за вашата практика.

Тонът трябва да е извинителен, без да се твърди, че е публикувана 
невярна информация, и без да се разкрива лична здравна информация.

В зависимост от конкретното оплакване можете да кажете какви стъп-
ки ще бъдат предприети, така че този проблем повече да не се появява. 

Обикновено е трудно да накарате сайта да премахне отрицателни от-
зиви, освен ако не успеете да докажете, че те са публикувани от ваш 
конкурент или пък са напълно неверни, което на практика е трудно и 
изисква време.

Добра тактика е опитате да помолите пациента да махне отзивите си 
с лично телефонно обаждане и извинение. Понякога ако зъболекарят 
отдели време, за да се обади лично, това има положителни последици, 
защото пациентът оценява това внимание и възможността да бъде чут.

Ако има нещо, което може да се направи, за да се поправи положение-
то, предизвикало оплакването, предложете да го направите.

Ако обикновено не молите пациентите си да публикуват за вас поло-
жителни отзиви онлайн, отделете време, за да помислите за списък от 
пациенти, които биха се съгласили да го направят.

Добре е да следите всички отзиви, за да можете да отговорите бързо, 
ако се появят отрицателни публикации. 

Можете да възложите на някой от членовете на вашия екип всяка сед-
мица да проверяват основните сайтове и форуми за отзиви, за да про-
следите дали има нови публикации за вас и вашата практика – или пък 
можете да възложите на специализирана фирма да следи вашата онлайн 
репутация.

Полезно би било да изработите стандартна процедура, която да след-
вате при подобни случаи на негативни мнения в мрежата.

МОДЕРНИ ВРЕМЕНА ЗЪБИ ЗА ПАРАД

ВОЛТЕР И „ПОЛЗАТА“ ОТ 
ПАРОДОНТОЗАТА

Волтер е сред бащите на Просвещението, а според някои изследователи  
неговите идеи за демокрацията стоят в основата на обединена Европа
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организира лекция 
с практчески 
упражнения 

на тема:

15 МАЙ
2019

РегенеРация 
в паРодонталната 
и имплантатна 
хиРуРгия

Лектор: Д-р Давид Ботонд Хангяси (Унгария)

Интер експо Център
лекция: Зала вихрен
практическа част: Зала Руен

Лекционна част:

Практическа част:

За курса:
Мекотъканнен и костен мениджмънт:
Разнообразието на биоматериали предлагани от botiss позволява използване то 
им при всяка клинична ситуация. По време на курса д-р Хангяси ще предоста ви 
своите напътствия за правилна комбинация от биоматериали за мекотъканна и 
костна ауг ментация. Ще сподели своите впечатления от новите биоматериали, 
като collacone® max, mucoderm® punch и permamem®, както и предвалителен про-
токол и съвети за употреба.  Ще бъдат показани различни методи за увеличава не 
на гингивалният обем и количеството кератинизирана гингива около импланта ти, 
с фокус върху правил ният дизайн на ламбото и избора на подходящ ме ко тъканен 
материал, с цел постигане на предвидими резултати. Лекторът има за цел да 
опише критериите, според които се взимат решения за различните ситуации в 
ежедневната практика.

УЛтра ДентаЛ
тел.: 02 953 35 57, 
0878 108 477, 0878 202 196
office@ultradental.net

лекция: 150 лв.
лекция + Workshop 1: 290 лв.
лекция + Workshop 1 & 2: 390 лв.

15:00-16:30 Workshop 1 пародонтология. Запазване на меките тъкани 
около естествени зъби: покриване на гингивални рецесии с 
коронарно преместено ламбо.

16:30-18:00 Workshop 2 имплантология. избор между резорбируеми 
и нерезорбируеми мембрани за регенерация на неовладяни 
костни дефекти.

11:00-11:30 Борба за зъбите: мекотъканен и костен мениджмънт при 
случай с пародонтални заболявания.

11:30-12:00 Борба за костта: постекстракционни алвеоли и места 
с дефекти. основни техники за направлявана костна 
регенерация с цел ограничаване на дефекти с ксенографти 
или синтетични костовъзстановителни материали.

12:00-12:30 нови синтетични материали в областта на направляваната 
костна регенерация

12:30-13:00 вертикални дефекти: повдигане на пода на максиларния 
синус и възстановяване на алвеоларен гребен

13:00-13:30 Борба за меките тъкани около имплантати: цели и техники

www.ultradental.net

СпонСоР: За ЗапиСване:

За лектора:
Д-р Давид Ботонд Хангяси получава докторската си степен по дентална ме ди-
цина през 2007 в университета в гр. Сегед, Унгария.Завършва своята след дип-
лом на специализация и получава степен Specialist in Periodontology.Той ръ ководи 
своята частна практика в Унгария (Hódmezővásárhely) и от от 2007г. е лек тор във 
катедрата по Пародонтология към факултета по дентал на меди цина в гр.Сегед. 
През периода 2013-2014 г. временно е ръководител на ка тед рата по Пародон то-
логия.От 2015 г. той е академичен сътрудник в катед рата и е член на управи-
телният съвет на Унгарската Асоциация по Па роднтология. Из нася голям брой 
лек ции и курсове на местно и междуна родно ниво в об ласт та на пародонтология-
та и имплантологията.Интересите му са фокуси ра ни върху консервативна паро-
донтална терапия, пародонтал на пластична хи рур гия и мениджмънт на меки и 
твърди тъкани в денталната имплан то логия.

С ЛюБеЗнОТО 
СъДейСТвИе нА

Цените са без ДДС.

2422 ëâ.

1949 ëâ.

Ðàáîòàòà ñ óâåëè÷èòåëíèòå î÷èëà UNIVET îñèãóðÿâàò îòëè÷íà
äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå è ñúùåâðåìåííî ãàðàíòèðàò îïòèìàëíà
åðãîíîìèÿ íà òÿëîòî ïðè ðàáîòà. Ïðåäèìñòâàòà ïðè èçïîëçâàíåòî
íà ëóïèòå ñà:
• îñåçàåìî íàìàëÿâàíå íà íàïðåæåíèåòî â î÷èòå;
• èíäèâèäóàëèçèðàíà ðàáîòíà äèñòàíöèÿ, ïîäîáðÿâàùà ïîçèöèÿòà

íà òÿëîòî è îñèãóðÿâàùà ïî-ãîëÿì êîìôîðò ïðè ðàáîòà;
• ïî-ãîëÿìà ïðåöèçíîñò,åôåêòèâíîñò è òî÷íîñò ïðè ðàáîòà;
• ïî-ãîëÿìà óäîâëåòâîðåíîñò íà ïàöèåíòà.

Ïîâèøåòå
ïðåöèçíîñòòà íà ðàáîòàòà
ñè áåç äà ïðîìåíÿòå ñòèëà ñè

Îïòèìàëíàòà
åðãîíîìèÿ
ïðè ðàáîòà

ÓËÒÐÀÄÅÍÒÀË ÎÎÄ
Ñîôèÿ, óë. “Êíÿç Áîðèñ I” 10 - ïàðòåð
òåë.: 02/95 33 557, GSM: 0878 108 346w w w . u l t r a d e n t a l . n e t

• Òîïëèíà íà öâåòà:
5700 Ê

• Èíòåíçèòåò: 45 000
lux

• Èçäðúæëèâîñò íà
áàòåðèÿòà: 8 h

• Òåãëî: 28 ãð.
• Áåçæè÷íî çàðåæäàíå

ÎÑÂÅÒËÅÍÈÅ

EOS 2.0 HP ÒÎÏ ÎÔÅÐÒÀ!

Ïðåäëàãàíèòå îò
íàñ Áèíîêóëÿðíè
ëóïè ñà 100%
ïðîèçâåäåíè â
Èòàëèÿ, êàêòî
ïîâå÷åòî âîäåùè
ìàðêè äèçàéíåð-
ñêè î÷èëà.

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

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

Втори инструмент ½ цена
При покупка на два инструмента от серията 
Alegra, вторият е на половин цена. При покупка 
на различни инструменти, отстъпката се 
приспада от инструмента с по-ниска стойност.

Пример: при покупка на турбина 
TE-95 (530 лв.) и наконечник WE-56 
(1/2 цена от 350 лв. → 175 лв.): 
обща стойност на сделката 705 
лв. Промоцията важи за всички 
инструменти без светлина от серията 
Alegra. Цените са с включен ДДС.

WE-56
1:1, пуш бутон

WE-66
4:1, пуш бутон

HE-43
1:1, въртящо 
заключване

TE-95 BC/ RM
18W, единичен 
спрей, хигиенна 
глава, воден 
филтър ZE-55 BC/RM

Въздушен  
скалер

TE-95 BC/RM

530 лв.

WE-56

350 лв.

HE-43

295 лв.

ZE-55 BC/RM

765 лв.

WE-66

425 лв.

гаранция 12 месеца

#whdentalwerk
                  
video.wh.com

Сега при Вашия 
дистрибутор или 
wh.com

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

Офертата важи за периода от 01 март до 31 май 2019 г.

20190308_AD_Alegra Promo_130x190mm.indd   1 08.03.2019   09:10:31



БРОЙ 3, МАРТ 201912 Д Е Н Т А Л Е Н  М А ГА З И Н

Arnica D6, D30   
лекарство номер 1 при подуване 
и кървене след екстракция на 
зъб или друга хирургична интер-
венция.

Phosphorus D30, D1000   
при непрекъснато кървене с 
яркочервена кръв

Hamamelis D30  при бавно изтичане 
на черна венозна кръв и силна болка след 
екстракция. 

Ipeccacuanha D30, D1000  при рана с ярко-
червена кръв, бликаща на талази; повишена 
саливация; при гадене след обща анестезия.

Hypericum D30, D1000  - основно лекар-
ство при травма на периферните нерви.
При персистираща болка след екстракция 
на зъб; при силна болка след удар или фрак-
тура на зъбите. Лекарство при тризмус след 
екстракция.

В практиката си всеки стоматолог се е сблъсквал поне веднъж 
със случай на упорито кървене, което трудно се повлиява от 
конвенционалните методи на кръвоспиране. Винаги е добре 
да имаме повече инструменти, с които да предотвратяваме 
усложнения. Хомеопатичните лекарствени средства действат 
бързо и са подходящи при всички пациенти.

Д-р Нина Еленкова-
Пападопулу 
Лекар по Детска дентална 
медицина и  
Класическа хомеопатия

Дозировка: 3х2 табл. дневно

 ~ Шуслерова сол №3 Fe phos D12
•	 Увеличава вазоконстрикцията
•	 Активира тромбоцитите 
•	 Регулира функцията на съдовия ендотел
•	 Намалява кръвонасяданията  

 Посттравматични и постхирургични усложнения - кървене 

Помощ с хомеопатия

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ:

1,5 год. момиче с избит 51 след удар в 
масата. 61 - травмиран и леко набит в 
алвеолата. Имаше и травма на меките 
тъкани около зъба и устните. Реимпланти-
рахме зъбчето. 

Arnica D30 - 2 пъти дневно за 3 дена успокои 
тъканите около зъба. Дадохме и Hypericum 
D30 за още 2 дена, след което продължихме 
лечението с Hekla lava D10. 

Две седмици по-късно зъбът беше стабилен 
в алвеолата и детето се хранеше спокойно. 
Две години след травмата няма данни за 
девитализация на зъба.

Fluoricum acidum D30, D1000   
основно лечение при перфорация на 
синусната кухина. 
Fluoricum acidum D30 - 2 пъти 
дневно за 7 дена.  
Fluoricum acidum  D1000 - 1 път 
дневно за 4-5 дена.

Лекарствата при кървене даваме на всеки 
30 мин. до спиране на кървенето.

 ~ Шуслерова сол №5 Ka phos D6
•	 Клетъчно възстановяване и регенерация - 

подпомага зарастването на раните
•	 Решаващо влияние върху кръвообраще-

нието

Дозировка: 3х2 табл. дневно

 ~ Шуслерова сол №8 Na chl D6
•	 Стимулира производството на еритро-

цити
•	 Осигурява трофиката и регенерацията на 

лигавиците

Дозировка: 3х2 табл. дневно

Шуслерови соли
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Място на провеждане: 
Гранд хотел Пловдив

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

* Капацитет: 
   20 човека

1 ниво

Директно и инди-
ректно залепяне 

на брекети и пръс-
тени, лигиране на 

дъги

Ортодонтски 
анализ, диагноза 

и план на лечение

Лечение на клас 2 
дълбока захапка
при подрастващ 

пациент

Екстракционно 
лечение

Лечение на клас 3 
отворена захапка
при подрастващ 

пациент

2 ниво  3 ниво  4 ниво  5 ниво  

18, 19, 20 наември22, 23, 24 октомври18 - 19 септември 2, 3, 4 декември10 - 11 юли 

Пакетна цена на 5-те нива, заплатени до 31.05.2019 г. - 10% отстъпка

За повече информация, цени и записване е 
необходимо да се обадите на телефон 0889 22 55 01

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

ри 2 ДАТИ

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

РАННО ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ, СЪОБРАЗЕНО С ПРИНЦИПИТЕ
 НА ДИСЦИПЛИНАТА АЛЕКЗАНДЪР

18 април 2019 г., 8:00 ч. - 19:00 ч.

Цена: 650 лв. с ДДС до 08.04.19 г.
           740 лв. с ДДС след 08.04.19 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 22 55 01
office@usmivki.com
www.bracescourses.com

Брекети 2х4 

Апарат за експанзияХедгер Лицева маска

Оклузогайд

- цел на РЛ;
- случаи, изискващи РЛ;
- възраст за започване на РЛ;
- видове апарати при РЛ; 
- последователност на апаратите;
- клинични случаи.
Практическа насоченост:
- упражнения за отстраняване на 
  вредни навици;
- насоки за избиране на номер на оклузогайд;
- техника и практически насоки за ажустиране на хедгер и лип бъмпер;
- видео демонстрация - 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

Теоретичен курс, организиран от д-р Иван Горялов

Лип бъмпер

18 април 2019 г.
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Най-лесно щастието се демон-
стрира с усмивка. Задължи-
телно трябва да е перфектна. 

Аз съм вечен оптимист и най-го-
лямата ми страст са пътуванията. 
Единственото богатство, което се 
купува с пари, е пътуването. Сре-
щайки нови народи и култури, пъте-
шественикът разширява кръгозора 
си. Да възприемеш, да разбереш 
други хора от другия край на света 
изгражда хармонията и стабилност-
та в душата на пътешественика. В 
нея остават спомените, които са 
наситени с любов и най-малкото по-
ложителни емоции. Пътувайки, ние 
произвеждаме щастие! Съмненията 
убиват повече мечти, отколкото про-
валите. 

И така да пътуваш или да не пъ-
туваш до Колумбия? Времената са 
размирни. Светът се търкаля поня-
кога и без посока. Тръгнах изклю-

чително ентусиазирана на лов за 
мегалити, изумруди, китни колони-
ални градчета и среща с оригинал-
но индианско племе в карибските 
джунгли. 

Колумбия е една от големите дър-
жави в света. Покрива площ по-го-
ляма от Франция и Испания взети 
заедно. Екваториална и субеквато-
риална климатични зони. Четири-
десет и четири милиона. Историята 
започва на 20.07.1810 година, когато 
Симон Боливар завоюва независи-
мостта на Колумбия, Еквадор, Па-
нама, Коста Рика. Паметниците на 
освободителя са навсякъде. Не се 
демонстрира отношение към испан-
ците. Гордеят се, че са колумбийци. 
Аз мисля, че испанците са дали 
единен език на цяла Южна Амери-
ка. В същото време са унищожили 
хилядолетната култура на местно-
то индианско население. Толкова 
тонове злато, носещо послание от 
хилядолетия, е било претопено и 
завинаги заличено. В музея на зла-
тото в Богота видях толкова фини и 
сложни обработки, демонстриращи 
космология, митология и неизвест-
ни култури. Бях в музея на изумру-
да. Златният обков на скъпоценния 
зелен камък е далеч с по-ниско ка-
чество от уникалните експонати в 
златния музей. 

ПОЯВЯВА СЕ 
ПЪРВОТО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА 
ВНИМАНИЕ

Не е желателно носене на скъпо 
бижу. Може да се намери желаещ 
да си го хареса. Малката българска 
група се движехме заедно. Въпре-
ки всичко по централната улица на 
Богота една дама с бясна скорост 
уцели водача на групата. Докосна 
ме вятърът на препускащата. За моя 
изненада водачът – Емо Тодоров, 
се потупа по джобовете и каза, че 

всичко е наред. Може би след ми-
нута, когато провери вътрешните 
джобове откри, че старият мобилен 
телефон с всички връзки и неприн-
тираните електронни самолетни 
билети са някъде в неизвестното. В 
потрес и без да говорим десетима-
та продължихме в първоначалната 
посока. След около две минути, из-
равнявайки се с входа на поредно-
то заведение в централна Богота, 
отново като вятър отвътре изскочи 
същото колумбийскo момиче, което 
ни отмъкна телефона. Реагирахме 
светкавично. Повалихме я на земя-
та и изсипахме върху нея доста пор-
ции от злоба. В разпиляната й дам-
ска чанта не намерихме телефона. 
Олелия на непознат език, жена на 
земята и неконтролирани набези по 
тялото и. Изведнъж от заведението 
изскочи мъж и ни подаде телефона. 
Благодарих на Господ, а познавачи 
на материята казаха, че джебчий-
ката е търсила пари и всички пос-
ледващи събития са върнали стария 
телефон, който беше невероятно це-
нен за нас. Ако ще пътувате, да зна-
ете, че там нямаме консулство. Зато-
ва вече стабилно ограбените (пари 
и паспорти), от следващата група 
са чакали пасавани от бразилското 
ни консулство, за да летят. Винаги 
когато във Варна чуя или прочета 
за ограбен чужденец, ми иде да се 
скрия в миша дупка от срам. А ето 
в Богота бях в центъра на екшън и 
въобще не ми пукаше къде налагам 
колумбийката и не ме беше срам.

МЕДЕЛИН НА ПАБЛО 
ЕСКОБАР

Като говорим за престъпност да 
идем до любимия Меделин на Па-
бло Ескобар – най-търсеният мъж 
на ХХ век. Израснал на улицата, 
почти дете влиза в редиците на нар-
котрафика. Природните даденос-
ти на джунглата в колумбийските 
планински вериги спомагат за са-
моотглеждането на коката. Остава 

да се организират лабораториите и 
доставка до основния потребител 
– големите американски градове. 
Така, попълвайки нишата, изгрява 
звездата на най-големия наркоба-
рон. Кралят на кокаина печели по 
420 милиона седмично. Понякога на 
уикенд достига 60, 70, 80 милиона 
долара. Годишно реализира 22 ми-
лиарда долара. Води война срещу 
собствената си държава, която стру-
ва много пари и жертви. Е, строи 
болници и стадиони но... Не знаех, 
че преките жертви гонят 1 милион, 
а непреките… Ако през 90-а година 
не беше решил да влезе в политика-
та, можеше още да поживее. Оказва 
се, че в политиката е не по-малко 
мръсно, отколкото в наркобизнеса. 
Издава го американската му любов-
ница. Юли 1991 година той умира, 
но къде отива стоката? Белият прах, 
вече контролиран от картела на град 
Кали, потегля за Ню Йорк. Говори 
се, че главният контрол е от ЦРУ. 
Неговият син Хуан Пабло Ескобар 
вече е с името Себастиян Мароки. 
Има право на живот без мафиотски 
привкус, без клеймо.

Лично аз мисля, че държавата Ко-
лумбия, независимо от подписаните 
международни споразумения, още 
дълго ще носи следата на кокаино-
вите плантации и белия прах.

Знаех, че отивам в страната с най-
много цветни растения – 40 хиляди 
вида. Мислех, че ги произвеждат. 
Не, те просто са дар от бога. Посе-
тих цветен пазар. В джунглата видях 
много повече и много по-интерес-
ни. Същото се отнася и за птиците 
(1500 вида), влечугите, алигаторите, 
змиите, крокодилите, най-отровната 
дървесна жаба.

На 170 километра от Богота в 
район Буяка в бивша солна мина 
е позиционирана огромна като-
лическа катедрала. Галериите са 
оформени като храмове. Никога 
нито един миньор не е боледувал. 
Богатите на минерали изпарения и 
съставът на солите се оказват добър 
медикамент. 

Най-старият град, основан от ис-
панците, е Санта Марта – 1525 годи-
на. Избили индианското население, 

но днес по крайбрежната улица ин-
дианските паметници приветстват 
разхождащите се. В този град, който 
не ми хареса, първоначално е бил 
погребан Симон Боливар. 

КАРТАХЕНА

Аз най-много си харесах Карта-
хена. Нали знаете, завоевателят си 
кръщавал новата придобивка на 
родния испански град или село. В 
Картахена са били стоварени много 
африкански роби за тръстиковите 
плантации. 

Колумбийският народ е микс 
между мастните тайрона, африкан-
ските роби и испанците. Винаги 
може да се определи по външния 
вид от коя група превалират гените. 

Знаете, че родината на кафето е 
Етиопия, но колумбийците казват, 
че най-качественото е тук. Бях в 
долината Кокора с център колони-
алното градче Саленто. Красивите и 
с много високо качество плантации 
от кафе напълниха очите ми.

Не знаех, че бананът и кафето са 
в симбиоза. Пазят се взаимно и ка-
чеството в борбата с вредителите е 
на ниво. Редици бананови дървета, 
редици кафе, редици красиви непо-
знати цветя. Между тях пристъпяш 
с чаша ароматно, току-що направе-
но по тяхна рецепта кафе. 

НАВЯРНО 
ТАКА Е В РАЯ

Дърветата „лале“ в жълт цвят 
(бях виждала в Азия и Ю. Америка 
само в червено), восъчните високи 
60 метра палми, живеещи по 120 го-
дини, хотелчето в покрайнините на 
Саленто, моята любима печена ца-
ревица, са само част от екзотичната 
Южна Америка.

Национален парк Тайрона има 
излаз на карибския бряг. За видо-
вото разнообразие няма да говоря, 
безкрайно е. Впечатлена съм от 
неочаквана среща с представител 
на племето тайрона. Млад мъж, не 
можах да определя годините. Без 
брада, означава без испанска кръв. 

Чистокръвен индианец. Безумно 
бели и красиви зъби без налепи. Не-
изменна усмивка. До него на земя-
та имаше три кокоса. Бяхме жадни. 
Индианецът не говори испански. С 
жестове обяснихме, че искаме да 
пием сок от кокос. Усмихна се, из-
вади мачетето и ги отвори трите. 
Имахме нужда от още няколко. Пос-
ледва изпълнение като по филмите: 
младежът изключително гъвкаво се 
покатери на съседна кокосова пал-
ма. Тридесет метра нагоре, ей така! 
Беше облечен в примитивна туника, 
която придържаше, за да са покри-
те задните му части. Високо горе се 
държеше с една ръка, а с другата с 
мачетето катурваше кокосовите оре-
хи. Спусна се като нашите гимнас-
тички. Сряза кокосите и ни ги по-
даде. Жадно пихме, макар и много 
топлата течност. Питахме за пари. 
Той само се усмихваше! Водачът ни 
каза да оставим кой колкото иска. 

НЯКЪДЕ КРАЙ 
КАРИБИТЕ

И така: джунгла, жега, някъде 
край Карибите… Той, представител 
на племето тайрона и волен като 
птица, макар че живее в национа-
лен парк. Ние: зъболекар, нотариус, 
строител, счетоводител. Какво осъз-
нах? Той няма нужда от нито една 
от тези професии. Дали има нужда 
от нас? Ние имаме нужда да идем, 
да видим, защото усещаме, че нещо 
в ценностната ни система не е на-
ред. Кълбото е по нанадолнището, 
ще успеем ли да го спрем?

Като зъболекар: Всеки трети е с 
брекети, понякога и по-често. Не 
защото е държавна политика, не 
защото профилактиката на заболя-
ванията в устата е широко застъпе-
на. Философията на мисленето им 
е: „Ние колумбийците сме щастлив 
народ. Най-лесно щастието се де-
монстрира с усмивка. Задължител-
но трябва да е перфектна“. 

Всеки месец посещението при 
ортодонт струва 60 долара.

Моите любими камъни в района 
на Сан Августин. Ако ходите, вни-
мавайте! Градчето Сан Августин е 
без летище. Преходът с автобус е 
дълъг и не безопасен. Мегалитите 
са хилядолетни. Местната предста-
ва за тях е свързана с богове и гроб-
ници под тях. Направо ме убедиха! 
Представях си преди 3–4 хилядоле-
тия по цял ден мъжете ловуват, же-
ните дали ровят за грудки, или и те 
са на лов и след това им идва вели-
ката мисъл да скулптурират богове. 
Едва ли. 

На всичкото отгоре шапките, ко-
ланите, туниките, тези огромни ка-
нини, прецизната изработка… За 
първи път ми мина мисълта дали 
древните не са знаели за каниновата 
защита? Коя е развитата цивилиза-
ция или извънземна? Навсякъде по 
земята излизат древни следи и нера-
зчетени послания! Поклонници от 
местните и луди туристи като мен 
търсят отговори на вечните въпро-
си по най-интересните и затънтени 
места на планетата ни. Ограниче-
ният ни мозък в тези 3–5 % актив-
но състояние явно не ни допуска в 
територии, които пазят шокиращи 
тайни. Макар и без отговори, про-
дължавам да се радвам на всяка 
среща с обработени преди хилядо-
летия от неизвестни, с неизвестна 
цел и неизвестно предназначение 
камъни. Твърдо вярвам в деня на из-
вестността. 

д-р Н. Читалова

ПЪТУВАЙКИ, НИЕ 
ПРОИЗВЕЖДАМЕ ЩАСТИЕ

КОЛУМБИЙСКИ ЕКШЪН – да пътуваш или да не пътуваш до Колумбия
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ПРОДАВА

Продавам стоматологичен юнит 
юс 7 Медиа в отлично състояние, 
периферия, приставка за ел .кауте-
ризация и ел. диагностика. Цена 
по договаряне. тел:0878671036 д-р 
Божинова.

Продавам комплект нови NSK 
турбина и високоскоростен нако-
нечник. Цена 1500 лв. За контакти: 
0888 61 60 92 - д-р Зафирова

Продавам стоматологичен юнит 
FJ 24 горно окачване. Нова тапице-
рия, вграден скалер EMS, Възду-
шен мотор, интраорална камера, 
стойка за монитор, шлаух турбина 
светлина. Телефон 0888331455.

Продавам зъболекарска машина 
Гюней, модел Прогрес. Машината 
е с вграден ултразвуков скалер, 
въздушен микромотор NSK ,тур-
бинен шлаух със светлина, три-
функционална ръкохватка, стол 
за стоматолога. Цена 755 лв. тел. 
0888 43 34 48 д-р Веселинова, Со-
фия

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

Продавам стоматологичен 
юнит „ЮС-7 медиа“, стоматоло-
гичен стол, безмаслен компресор, 
сух стерилизатор. За информация: 
0888 55 13 81

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

Продавам пълно стоматологич-
но оборудване на изгодна цена с 
2бр.стом.стол.(текмил,дентсан) ра-
ботещ дентален кабинет в центъра 
на гр.Карлово GSM: 0889840317

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

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

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

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

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

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

Продавам зъболекарски клещи 
и лостове изгодно. За контакти: 
0898 740 145

Продавам стоматологичен юнит 
Медиа 7 с горно окачване. Чисто 
нова розова тапицерия. Намира се 
в гр. Димово; обл. Видин; Цена 300 
лв. Телефон за връзка: 0878173052

Продавам стоматологичен юнит 
ZC 9300 без периферия и стол за 
пациента в добро състояние.Цена 
по догтоваряне. За информация 
тел.0888336677 гр. Шумен Д-р На-
дежда Янкова

Продавам автоклав 
ESCHMANN, 14 л, 2004 г., клас 

N.Работещ, 1200 лв.Враца, д-р 
М.Методиев, 0896625416, e-
mail:mirometodiev78@gmail.com

ДАВА ПОД НАЕМ

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

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

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

Давам под наем смяна в зъбо-
лекарски кабинет гр. София, р-н 
Красно Село, близо до пазара. За 
информация тел. 0879 380 954 

Давам смяна под наем в напъл-
но обзаведен и оборудван кабинет 
в медицински център в град Бур-
гас. За контакти: 0897834803

Давам смяна под наем в лук-
созен дентален кабинет осмо по-
коление, напълно обзаведен и обо-
рудван в кв. Павлово, символичен 
наем, кабинетът си заслужава! За 
контакти: 0885 800 783

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

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

Давам под наем оборудван ка-
бинет в гр. Асеновград. За инфор-
мация: 0888/ 34 15 84

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

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

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

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

Давам под наем оборудван сто-
матологичен кабинет в гр. Плов-
див За контакти: 0898 35 75 34 – 
Д-р Петрова

ТЪРСИ:

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

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

СЪОБЩЕНИЕ  
НА УС НА РК НА БЗС ГР. БУРГАС

Уважаеми колеги,
Съгласно решение на УС на РК на БЗС - гр. Бургас, имаме удоволствието да Ви поканим на лекционен 

курс на тема:

„ЕЖЕДНЕВНА ЕНДОДОНТСКА ПРАКТИКА - СТЪПКА НАПРЕД”. 
ЛЕКТОР: Д-Р БОРИСЛАВ ЦАНЕВСКИ

Лекцията ще се състои на 13.04.2019 год. в конферентната зала на хотел ”Мираж” - гр. Бургас от 9 ч.
Регистрацията – с електронни членски карти!
Организаторите си запазват правото за промяна на лекционната програма. 
За всички членове на от Бургаска Районна колегия лекциите са без-платни.
За членовете на други Районни колегии таксата е в размер на 30.00лв.

Председател на УС на РК на БЗС гр. Бургас
Д-р С. Буджева

30 ГОДИНИ ВИПУСК 1989 Г.
Организира среща на 17.05.2019 в хотел "Цент-

рал", бул. "Христо Ботев" 52 от 19.30 (куверт 60 лв.)
За заплащате: IBAN: BG53S0MB91301060464901, 

BIC:SOMBBGSF
Галина Петрова Димова (основание – куверт за 

17.05). Моля, уточнете рибно или месно меню.
За информация: 0885208429 Галина Настева, 

0888110096 Диана Шишкова; 0888925378 Лиляна 
Илиева

ПРОДАВАМ ДЕНТАЛНА 
КЛИНИКА В СОФИЯ

Продавам Дентална клиника София, кв. Мана-
стирски ливади, ул. „Казбек“ 58 в непосредствена 
близост до бул. „България“ (България Мол, Била) и 
бул. „Тодор Каблешков“. 

Клиниката се намира в нова и луксозна сграда. 
Топ локация с удобни комуникационни връзки и 
паркоместа. Има самостоятелен бизнес вход, нова 
и луксозна, изпълнена по всички необходими за 
дейността стандарти. Клиниката се състои от два 
кабинета и самостоятелен рентген на площ от 
133кв.м. Клиниката работи вече няколко години.

Цена: по договаряне
Лице за контакт: г-н Йорданов
Тел: +359/87 887 9155

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

годишнина на д-р Светла Петрова,  като й желае 
да бъде здрава, да има повече поводи за усмивки 
и още много години да се наслаждава на малки-
те, но значими неща от живота!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС Кърджали честити кръглите 

годишнини на д-р Ферди Сабри Садула, д-р Иван 
Николов Боспачиев, д-р  Семра Файтин Халил, 
като им пожелава здраве, много късмет, лично 
щастие, чудесни мигове и много лични и профе-
сионални успехи.

УС на РК на БЗС Кърджали

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ
РК на БЗС - гр. Монтана поздравява по случай 

юбилея им д-р Елена Паскалева Панчева, д-р Румя-
на Георгиева Ерска, д-р Виолина Филипова Кири-
лова, д-р Харалампи Ганчев Петков, д-р Светослав 
Велков Петров, д-р Таня Иванова Петрова и им же-
лае много здраве, щастие и професионални успехи.

УС НА РК НА БЗС 
СОФИЯ ОБЛАСТ

във връзка с чл. 8, ал.1  
от Устава на РК София област

Уведомява своите членове, че свиква

Редовно годишно отчетно Общо събрание,
което ще се проведе на 20.04.2019 г. от 12.00 ч. 

в зала 1 на ФДМ София, при следния дневен ред:
1. Отчет на Председателя на УС
2. Отчет на Председателя на Контролната коми-

сия за дейността
3. Отчет на Председателя на Комисия по про-

фесионална етика за дейността
4. Други.

От 10.00 ч. ще се проведе лекция по ПМОЛ-
ДП - тема: „Фасети и онлеи – естетика, коз-
метика и функция. Препрационен дизайн и 
протоколи за циментиране“, лектор:  проф. Н. 
Манчорова - ФДМ Пловдив

Задължителна регистрация на делегатите от 
09.30 до 10.00 ч.

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

РК НА БЗС - 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Уважаеми колеги,
Съгласно чл.8 ал.1 и ал.2 от Устава на РК на БЗС- 

гр. Велико Търново и решение УС на РК на БЗС гр. 
В. Търново от 26.02.2019г. се свиква:

Редовно Отчетно събрание на 12.04.2019г от 
17.00 ч.в залата на Община Велико Търново при 
следния дневен ред:

1.Лекция на тема: 
Фуркационни парадонтални увреждания. Тех-

ники на елиминиране на фуркационните пара-
донтални дефекти. Лектор- Проф. д-р Христина 
Попова, д.м

2. Отчет на Председателя на УС на РК – В. Търно-
во за 2018г.

3. Отчет на Председателя на КК на РК – В. Търно-
во за 2018г.

4. Отчет на Председателя на КПЕ на РК – В. Тър-
ново за 2018г.

5.НРД-2018- Анекс
6.Разни - Застраховки, Амалгам-сепаратор

С уважение: Д-р Румен Тодоров 
Председател на РК на БЗС-В. Търново
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