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СТР. 5

В ТЪРСЕНЕ  
НА ПРАВИЛНИТЕ 
КЛИНИЧНИ 
РЕШЕНИЯ

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ - ВЕЛИНГРАД

СТР. 8

МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНИ 
РАЗСТРОЙСТВА  
СРЕД ДЕНТАЛНИТЕ 
ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

СТР. 2

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

НАРЕДБА № 2 ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ 
ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

 

РЕДОВЕН  
ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН КОНГРЕС
Управителният съвет на Българския зъболекарски съюз 

прие Редовният отчетно-изборен конгрес да се проведе на 2 и 3 
юни 2017 година. Място: парк-хотел „Москва“, гр. София. На-
чало 9 ч.

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

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

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

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

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

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

УЧАСТИЕ В 17-ия НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС 

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

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

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

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

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

воучастие, като изрично в поименните списъци се отбелязват 
платилите куверта за галавечеря!

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

NB! НЯМА ДА ИМА КОНГРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРО-
ДАЖБА НА КУВЕРТИ НА МЯСТО!

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

НОВ ЦЕНТРАЛЕН ОФИС НА БЗС
Централният офис на Български зъболекарски съюз вече 

функционира с нов адрес за кореспонденция и нови телефони 
за контакт.

Адрес за кореспонденция на офиса на БЗС: София 1000, бул. 
„Витоша” № 12, ет. 6.

Телефони за контакт с офиса на БЗС: 0988 136 900 и 02/ 451 
43 12. Имейл адресът на офис БЗС остава непроменен: office@
bzs.bg. 

НАЦИОНАЛНИЯТ ФОРУМ 
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 

ХАСКОВО
Управителният съвет на Районна колегия – Хасково прие ре-

шение Националният форум по дентална медицина – Хасково 
да се проведе на 8 – 10 септември 2017 г. На 9 септември ще 
се проведе научната програма, която ще бъде съпътствана от 
детски празник, подкрепен от община Хасково, и практически 
курсове, които предстои да се организират.

ЕЖЕГОДЕН СЕМИНАР НА РК НА 
БЗС – ПЛОВДИВ

На 30.09.2017г. в гр. Хисар, хотел „Аугуста”, ще се проведе 
ежегодният семинар на РК на БЗС – Пловдив. Темата на семи-
нара е: „Успехи и предизвикателства в битката с обеззъбяване-
то – имплантологични, костозаместващи процедури и надим-
плантно протезиране .“

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – БАНСКО

От 6 до 8 октомври 2017 г. в гр. Банско ще се проведе тради-
ционният Национален форум по дентална медицина – Банско, 
организиран от РК на БЗС – Благоевград с подкрепата на УС 
на БЗС.

Благодарение на огромното ло-
биране и усърдната работа на 
много ръководства, се матери-

ализира една дългогодишна мечта. 
Новият офис на БЗС е не само факт, 
но и средищното място, където се из-
вършва голямата по обем работа за 
организиране на предстоящите две 
големи прояви: Редовния отчетно-
изборен конгрес, който ще избере 
ново ръководство на БЗС и тради-
ционния Научен конгрес в гр. Бур-
гас.

Гледката от прозорците на новия 
офис е като от прочутите платна на 
големия български художник Преслав 
Кършовски, който рисува покривите на 
Париж и София.

Градът е буквално в краката ни. 
Хорската глъчка от най-централния и 
единствен пешеходен булевард на сто-
лицата е приятна музика за ушите. Точ-
ният адрес – бул. „Витоша“ 12, ет. 6, е в 
топ център. Софиянци галено наричат 
булеварда с най-красивата гледка към 
планината „Витошка“. Често наричаме 
новото място на БЗС просто централа-
та. 

Новият офис наистина става истин-
ски център на съсловия живот за лека-
рите по дентална медицина в България. 
Голямата зала е достатъчна за провеж-
дането на управителните съвети на 
БЗС. Тя дава възможност и за спокойна 
и оперативна работа на отделните ко-
мисии на организацията на собствена 
територия. Функционалността тук е 
гарантирана, дори едновременно да се 
провеждат заседания на няколко коми-
сии.

Има обособени помещения за пред-
седателя и главния секретар, за офис 
мениджъра и помощник офис мени-
джъра, обезопасена стая за счетовод-
ство и каса. 

Условията са просто несравними с 
предишния офис на бул. „Княз Донду-

ков“ 49, намиращ се на територията на 
стария еврейски квартал с амортизиран 
сграден фонд.

Местоположението е наистина уни-
кално, защото мястото е с отлична ко-
муникативност за милионен град. Има 
удобен достъп с обществен транспорт, 
включително и с метро, защото е раз-
положен между две спирки: „Сердика“ 
и „Национален дворец на културата“, 
като първата е по-близо. Паркиране-
то на автомобили се осъществява в 
„синя“ и „зелена“ зона. За екологично 
настроените има достъп с велосипедна 
алея от посока „Южен парк“ и площад 
„Македония“, а пешеходният достъп е 
повече от приятен покрай оживените 
ресторанти, кафенета и магазини, раз-
положени по бул. „Витоша“, създава-
щи прекрасна атмосфера.

Още по-важно е, че централата е 
в непосредствена близост до всички 
институции на държавата: Министер-
ски съвет, Парламент, Министерство 
на здравеопазването и пр. Това дава 
огромен плюс за експедитивността и 
оперативността на ръководството на 
БЗС в бързите и интересни времена, в 
които живеем, независимо от възмож-
ностите, които дава дигиталният свят. 
Важните документи и част от докумен-
тооборота са на класическата хартия и 
тук фактическата близост с институци-
ите е от голяма полза.

Казват, че всеки заслужава лицето, 
което има. Новият офис допринася още 
повече за добрия имидж на лекарите по 
дентална медицина не само пред парт-
ньорите на организацията от България 
и чужбина, но и пред обществото като 
цяло.

В същата сграда на бул. „Витоша“ са 
разположени и офисите на обществени 
и неправителствени организации, по-
литически партии, фондации с между-
народна известност като „Фулбрайт“, 
офиси на частни компании и различни 
агенции. За колорита на сградата до-

принася и възрастният портиер.
И така стигаме до деня 20 май лето 

2017-то в сто и дванадесетата година 
от съществуването на БЗС при предсе-
дател на УС на БЗС, д-р Борислав Ми-
ланов и главен секретар, д-р Николай 
Шарков. 

На този ден бе тържествено осветен 
новият дом на БЗС от Негово Преос-
вещенство Велички епископ Сионий, 
игумен на Троянския манастир „Успе-
ние Богородично”. Тържественият во-
досвет се състоя след проведеното за-
седание на Управителния съвет на БЗС, 
по време на което бяха разисквани ва-
жни съсловни въпроси, сред които и 
измененията в Наредба №2, които бяха 
обнародвани в „Държавен вестник“. 

За осъществяването на така желания 
и необходим проект за нов офис и него-
вата успешна реализация бе работено 
активно във времето. Рисковано е да не 
бъде пропуснат някой, но тук е редно 
да изброим имената на: проф. Д. Зия, 
д-р В. Павлов, д-р Б. Миланов, д-р Н. 
Шарков, д-р О. Гладков, д-р Б. Ботев, 
д-р Г. Сойтариев, д-р Н. Михайлова и 
членовете на Контролната комисия на 
БЗС, д-р Х. Папазян и д-р Р. Таков. 

Ремонтът на офиса бе истинско пре-
дизвикателство поради централната 
локация, сроковете и изискванията за 
качество и функционалност. Финансо-
вият аспект бе надлежно премислен, 
реализиран и гласуван от УС на БЗС. 
Специална комисия следеше за качест-
вото и реализацията на ремонтните 
дейности, като надлежно информира-
ше УС на БЗС. Помощ от приятел дой-
де с даряването на столове от страна на 
СРК на БЗС. Много от РК на БЗС на-
правиха и подаръци за дооборудването 
и естетичния вид офиса.

На добър час в новия централен офис 
на БЗС, който е еманация на съсловна-
та организация и на всички редовни 
членове на БЗС!

ДМ

PRO DOMO SUA*
Новият офис на централата на БЗС бе тържествено открит и осветен

*Pro domo sua (от лат. за своя дом, в защита на себе си и своите дела)
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EDITORIAL

ПО-СТРАШЕН  
ОТ СПИН-А, ПО-ОПАСЕН 
ОТ РАКА - СЕГА ЗА СЕГА 

СИ ОСТАВА ...

Радой Ралин е роден на 22 април 1923 г. в Сливен. Големият са-
тирик е правнук на Таньо войвода, който е сподвижник на Ва-
сил Левски и приятел на Стефан Караджа. Завършва гимна-

зия през 1941 г. в родния си град, а през 1945 г. и право в Софийския 
университет

Радой Ралин (литературен псевдоним на Димитър Стефанов Сто-
янов (1923-2004) е най-известният български хуморист и сатирик от 
времето на режима на Тодор Живков, управлявал България цели 
33 години. Ралин е смята от мнозина за антипод на Живков и главен 
негов критик. Прочува се като дисидент и неудобен сатирик след 
изгарянето на книгата му с епиграми "Люти чушки" през 1968 г. 

"Ако народът не може да бъде целокупен, лесно ще стане изцяло 
купен!"

"Безсънието на гладния е най-честната телевизия."
"Добре, че страданието е лично, иначе властниците ще го възло-

жат на подчинените си срещу скромно служебно възнаграждение."
"Дошло едно време, нито да те спират, нито да те започват…"
"Държавниците докарат ли поданиците си до пълно ограбване, 

ги тренират за нашествия в чужди страни…"
"Един народ не бива да бъде безкрайно голям - ще му се разсее 

националното съзнание."
"Единствената безспорна истина са некролозите."
"Журналистиката стане ли ялова, ражда ежедневно сензации."
"Историята има цена само тогава, когато престане да бъде зло-

паметна."
"Когато един народ мълчи, навярно е вцепенен от успехите си!"
"Лидерска скромност: нека да сме по-малко, че да си поделим по 

по-множко."
"Народе мой, докато не стане всеки самостоятелен, не може да 

бъде собственик."
"Не ме е страх от министъра на културата, а от културата на 

министъра."
"Педя човек - лакът брадва."
"Пенсионираха и последния неграмотен човек. Сега остава да 

ограмотим и правописа ни."
"Понякога невежеството предпазва културата. Ако по време на 

игото нашите музиканти знаеха нотите, с колко ли оди биха възхва-
лявали угнетителите си?"

"Приятелството е демокрация, но колко трае?"
"Революцията е една премиера. После спектакълът пада."
"Роднинството е тоталитаризъм - нямаш право на избор, но е 

истинско и вечно!…"
"Смеха - и глухите го чуват и слепите го виждат…"
"Спестяваната съвест се олихвява."
"Съветът е като подарък: неучтиво е да не го приемеш, но не си 

задължен да го употребиш."
"Съединението прави салата."
"Търпението е незабележима форма на гниенето!"
"Влезеш ли в историята, гледай да не се заседяваш - ще й станеш 

досаден."
"Ела култ, че без тебе по-култ."
"По-страшен от СПИН-а, по-опасен от рака - сега за сега си 

остава простака."
Подбор: Е. Караянева, 

гл.редактор на в. „ДентаМедика“

Обнародвана в Държа-
вен вестник брой: 37, от 
9.5.2017 г. Официален раздел  
МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ 
ВЕДОМСТВА

Наредба за допълнение на На-
редба № 2 от 2016 г. за определя-
не на основния пакет от здравни 
дейности, гарантиран от бюджета 
на Националната здравноосигу-
рителна каса (обн., ДВ, бр. 24 от 
2016 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2016 
г.)

§ 1. В приложение № 3 към чл. 
1, ал. 1 „Дентална извънболнична 
медицинска помощ“, част III се 
създава т. В:

„В. Дейности по възстановя-
ване функцията на дъвкателния 
апарат при частично или цялост-
но обеззъбени възрастни над 65 

години.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от:
1. 1 юли 2017 г. – за дейностите 

по отношение на възрастни над 75 
години;

2. 1 януари 2018 г. – за дейност-

ите по отношение на възрастни от 
70 до 74 години включително;

3. 1 юни 2018 г. – за дейностите 
по отношение на възрастни от 65 
до 69 години включително. 

Министър: 
Илко Семерджиев

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
НАРЕДБА № 2 ОТ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 

НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ 
ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ 

БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА 
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

От общо 22-ма депутати в 
новосформираната Коми-
сия по здравеопазване в 

44-тото Народно събрание 15 са с 
медицинско образование. Свърза-
ни със сферата на здравеопазване-
то са още двама души - фармацевт 
и директор на Регионална здравна 
инспекция (РЗИ). Освен тях коми-
сията ще разполага още с инженер, 
икономист, юрист и управител на 
фирма. 

Председател на комисията от 
ГЕРБ е д-р Даниела Дариткова, за 
която това е трети мандат в Народ-
ното събрание. В работата ще й по-
магат като заместници доц. Лъче-
зар Иванов и д-р Георги Йорданов. 

Сред останалите представите-
ли на ГЕРБ в здравната комисия 
са управителят на белодробната 
болница в Перник д-р Александър 
Александров, лекарят по дентална 
медицина от Ямбол, д-р Юлиян 
Папашимов и хирурзите от Шу-
мен и Пловдив д-р Румен Генов и 
д-р Христо Грудев. В редиците си 
ГЕРБ има също представител на 
Управителния съвет на Българ-
ския фармацевтичен съюз - това е 
магистър-фармацевтът Борислав 

Борисов, а също така и директорът 
на РЗИ-Търговище д-р Венка Сто-
янова. Единственият, който няма 
връзка със здравеопазването е де-
путатът Александър Иванов, който 
до скоро беше контрольор в ком-
панията за строителен надзор към 
Столична община "Софинвест" 
ЕООД. 

Лекарите, представители на ле-
вицата в Комисията по здравеопаз-
ване са проф. Георги Михайлов, 
както и бившият образователен 
министър и бивш ректор на Меди-
цински университет - Варна проф. 
Анелия Клисарова, която е спе-

циалист по нуклеарна медицина. 
Заместник-председател на коми-
сията от БСП ще бъде доскорош-
ният управител на МБАЛ Пловдив 
и стоматолог по професия Георги 
Йорданов, а единственият, който 
няма връзка със здравния сектор, 
но вече е прекарал един мандат в 
здравната комисия, е инженерът 
Георги Гьоков. В работата на коле-
гите си от БСП ще помагат също 
началникът на клинична лаборато-
рия в МБАЛ-Троян д-р Валенти-
на Найденова, стоматологът Иван 
Ибришимов и хирургът от МБАЛ-
Берковица д-р Илиян Тимчев. 

Противно на очакванията коа-
лиционният партньор на ГЕРБ в 
управлението - "Обединени патри-
оти", няма много лекари в редици-
те си. Единственият представител 
на медицинското съсловие, който 
ще ги представлява в здравната 
комисия, е акушер-гинекологът д-р 
Калин Поповски. От тяхната квота 
са също икономистът Георги Колев 
и юристът Явор Нотев.

За сметка на това ДПС ще бъде 
представена от един от най-го-
лемите експерти в бранша - д-р 
Нигяр Джафер. В работата ще й 
помага и бившият земеделски ми-
нистър, но хирург по образование, 
д-р Джевджет Чакъров. 

От партия "Воля" на Веселин 
Марешки излъчват един единствен 
представител и това е управителят 
на фирма за търговия с детски и 
бебешки стоки Нина Миткова.

ДМ

ЧЕТИРИМА ЛЕКАРИ ПО  
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СА ДЕПУТАТИ 

В 44-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

1. Отчет на УС на БЗС от Председателя на УС на БЗС.
2. Отчет на КК на БЗС от Председателя на КК на БЗС.
3. Отчет на КПЕ на БЗС от Председателя на КПЕ на БЗС.
4. Приемане на отчетите на Управителния съвет, на Контрол-

ната комисия и на Комисията по професионална етика.
5. Освобождаване на Председателя, Заместник председатели-

те, Главния секретар и Членовете на УС на БЗС; Председателя 
и членовете на Контролната комисия на БЗС; Председателя и 
членовете на Комисията по професионална етика на БЗС; пред-
ставителите на БЗС във Висшия медицински съвет към МЗ и 
членовете на Съвета на Фонда за финансово подпомагане на ре-
довни членове на БЗС със здравословни проблеми.

6. Освобождаване или неосвобождаване от отговорност на чле-
новете на УС на БЗС.

7. Избор на Председател, Заместник председатели, Главен се-
кретар и Членове на УС на БЗС; Председател и членове на Кон-
тролната комисия на БЗС; Председател и членове на Комисията 
по професионална етика на БЗС; представители на БЗС във Вис-
шия медицински съвет към Министерство на здравеопазването; 
членове на Съвета на фонда за подпомагане на редовни членове 
на БЗС със здравословни проблеми.

8. Утвърждаване на представителите в Комисията за изготвя-
не и приемане на НРД по задължителното здравно осигуряване.

9. Други, предвид чл. 9, ал. 4, 5 и 6 на Устава на БЗС.

Проект на КНА 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
НА РЕДОВЕН КОНГРЕС НА БЗС - 2017Г.

(ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН)

Д-р Джема Грозданова, д-р Юлиян Папашимов, д-р Иван Ибришимов и д-р 
Георги Йорданов са представителите на съсловието. Трима от тях са членове на 

Комисията по здравеопазване от различни политически сили

Д-р Юлиян Папашимов е носител на приза „Лекар по дентална ме-
дицина на РК на БЗС - Ямбол“ за 2016 г., заедно с д-р Христова
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ПРОГРАМА*
15.06.2017 г. /четвъртък/

18.30 – 19.00 ч. Музикално-артистична програма - Мор-
ска градина на Бургас, открита сцена „Охлюва” - срещу 
централния вход

19.00 – 20.00 ч. Тържествено откриване на 17-ия  Научен 
конгрес на БЗС - Морска градина на Бургас, открита сцена 
„Охлюва” - срещу централния вход.

20.00 – 22.00 ч. Коктейл /Културен център „Морско кази-
но” – Морска градина, гр. Бургас/ – Само регистрираните 
участници в 17-ия Научен конгрес на БЗС могат да вземат 
участие в гала коктейла. Пропускателен режим - с покани 
или бадж, които се получават при регистрацията.

16.06.2017 г. /петък/

Държавна опера – гр. Бургас
Държавен куклен театър – гр. Бургас

09.00 – 18.00 ч. Научна програма

20.00 ч. „Шедьоври от оперната и оперетна класика”, 
оперно-оперетен концерт с диригент Ивайло Кринчев. Со-
листи: Йоана Железчева - сопран, Даниела Дянкова - ме-
цоспоран, Мария Цветкова - сопран, Нона Кръстникова 
- сопран, Шмилена Султанова – сопран, Валери Турманов 
– баритон, Йордан Христозов – баритон, Делян Славов – 
бас, Диман Панчев.

/Държавна опера – гр. Бургас; Билетите, осигурени от 
УС на БЗС, са безплатни за всички участници в Конгреса и 
ще се получават при регистрацията/

17.06.2017 г. /събота/

Държавна опера – гр. Бургас
Държавен куклен театър – гр. Бургас

10.00 – 17.00 ч. Научна програма

20.00 ч. Закриване – ресторант „Amaya Beach”, 
гр. Бургас, кв. „Крайморие” – южен плаж.
/Ще има осигурен транспорт до ресторанта/

Допълнителни уточнения:

1. Регистрация за Конгреса: 15.06.2017 г. /четвър-
тък/ – 14.00 – 18.00 ч.  /Държавна опера – гр. Бургас/

16.06.2017 г. /петък/ – 8.00 – 13.00 ч. /Държавна опера 
– гр. Бургас/

2. Колегите, които ще присъстват на откриването и 
коктейла е необходимо да се регистрират на 15.06.2017 
г. от 14:00 до 18:00 ч., за да могат да получат покани за 
коктейла, последващ откриването на Конгреса.

3. Покани за празничната вечеря ще получат само ко-
легите, които са се регистрирали и са заплатили пред-
варително таксата.

4. Постерна секция - в залата между кафето и входа на 
Държавна опера – гр. Бургас.

5. Представяне на постерите пред Научния комитет – 
17.06.2017 г. /събота/, 13:00 – 14:30 ч.

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

*Организационният комитет си запазва правото за про-
мени в конгресната програма и изложбата в последния мо-
мент.

Дата Зала на операта Зала на Кукления театър
16.06.2017
петък

9.00 - 11.00 ДЖОУЗЕФ НИСАН, ИЗРАЕЛ
- ЦИМЕНТИРАЩИ СЕ СРЕЩУ ВИНТОВО ФИКСИРАНИ ИМПЛАНТНИ 
ПРОТЕТИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ
Модератор: Проф. д-р Методи Абаджиев, дм

11.00 - 11.20 НАТАЛИЯ ГАТЕВА/КОЛГЕЙТ
- ВИЖТЕ РАЗЛИКАТА, КОЯТО  COLGATE® ПРАВИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ.
ДАЙТЕ ПРЕПОРЪКА НА ВАШИТЕ ПАЦИЕНТИ, КОЯТО ЩЕ ПОДОБРИ 
КАЧЕСТВОТО ИМ НА ЖИВОТ.
УНИКАЛНА PRO-ARGINTM   ТЕХНОЛОГИЯ ВЪЗСТАНОВЯВА 
ЧУВСТВИТЕЛНИТЕ ОБЛАСТИ НА ЗЪБИТЕ

11.30 – 13.00 РОСЕН КОЛАРОВ/БЕРЛИН-ХЕМИ/A.
MЕНАРИНИ БЪЛГАРИЯ
 - ЛИЦЕВА БОЛКА – ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА
Модератор: Проф. д-р Христина Лалабонова, дмн

13.30 – 15.00 МАРИЯ КУКЛЕВА, БЪЛГАРИЯ
- ЗА И ПРОТИВ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ФЛУОР В ДЕНТАЛНАТА 
ПРОФИЛАКТИКА 
Модератор: Проф. д-р Милена Пенева, дмн

15.00 – 15.20 ЕЛЕНА ГРОЗДАНОВА/ПАТРИЦИЯ
- РЕМИНЕРАЛИЗИРАЩИ СРЕДСТВА ЗА ОРАЛНА ХИГИЕНА

15.30 – 18.00 СТЕФАНО ГОРИ, ДИМИТЪР ФИЛЧЕВ, МЕТОДИ 
АБАДЖИЕВ, СВЕТОСЛАВ СЛАВКОВ, БЪЛГАРИЯ
- ЗЪБ ИЛИ ИМПЛАНТ - КЪДЕ Е ЛИМИТЪТ? ПАНЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ СДМ
Модератор: Проф. д-р Георги Тодоров, дм

9.30 – 11.30 ВЛАДИМИР ПОПОВСКИ, МАКЕДОНИЯ
- ПРОТИВОРЕЧИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА КАРЦИНОМИ НА СЛЮНЧЕНИТЕ 
ЖЛЕЗИ
Модератор: Проф. д-р Цветан Тончев, дм

11.30 – 13.00 АНДРЕАС ЦАГАРАКИС/КАРИС М
- ОТПЕЧАТЪЦИ, КОИТО  ВПЕЧАТЛЯВАТ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАЗЛИЧНИ 
ТЕХНИКИ ЗА СНЕМАНЕ НА ОТПЕЧАТЪЦИ
Модератор: Доц. д-р Тодор Узунов, дм

14.00 – 15.30 ЖОЗИ БАКИШ, ИЗРАЕЛ
- УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РАБОТАТА В ЕКИП - НАЧИНИ ЗА 
ЕФЕКТИВНОСТ И ВИСОКИ КЛИНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
Модератор: Доц. д-р Илиана Стоева-Иванова, дм

15.30 – 17.00 МИГЛЕНА БАЛЧЕВА, БЪЛГАРИЯ
- КОМПЛЕКСНИ АЛЕРГИЧНИ БОЛЕСТИ И ОРФАЦИАЛНИТЕ ИМ ИЗЯВИ
Модератор: Доц. д-р Илиана Стоева-Иванова, дм

17.06.2017
събота

10.00 – 11.30 КАМЕН КОЦИЛКОВ, БЪЛГАРИЯ
- ПЛАСТИЧНА ПАРОДОНТАЛНА ХИРУРГИЯ - НОВИ ТЕНДЕНЦИИ
Модератор: Проф. д-р Христина Попова, дм

11.30 – 13.00 ЦОНКО ПАУНОВ, СПАСЕНА ИЛИЕВА/ МЕДИЦИНСКА 
ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ
- KОНТРОЛ НА ИНФЕКЦИИТЕ, СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКОТО 
ОБСЛУЖВАНЕ (ИСМО) В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА
- ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 
НА ИНФЕКЦИИТЕ, СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ (ИСМО) 
В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА
Модератор: Доц. д-р Тодор Узунов, дм

13.00 – 14.30 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОСТЕРИТЕ ПРЕД НАУЧНИЯ КОМИТЕТ

15.00 – 17.00 РУСТЕМ СУБАЙ, ТУРЦИЯ 
- ЛЕЧЕНИЕ НА ВИТАЛНАТА ЗЪБНА ПУЛПА В ЕНДОДОНТИЯТА: ОЦЕНКА 
НА БИОМЕХАНИЗЪМ, БИОМАТЕРИАЛИ, УСПЕХ СРЕЩУ НЕУСПЕХ
Модератор: Д-р Силвия Димитрова, дм

10.00 - 11.30 ЗЛАТИЦА ПЕТРОВА, БЪЛГАРИЯ
- УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА-РОЛЯ И МЯСТО 
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИ ОДИТ. РАЗВИТИЕ НА 
НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА
Модератор: Д-р Силвия Димитрова, дм

11.30 - 13.00 СТАНИМИР БАНЧЕВ/ЛИНЕА ТРЕЙДИНГ
- ФОТОЧУВСТВИТЕЛНАТА ТЕРАПИЯ КАТО АЛТЕРНАТИВЕН МЕТОД ЗА 
ЛЕЧЕНИЕ НА БАКТЕРИАЛНИ ИНФЕКЦИИ В УСТНАТА КУХИНА
Модератор: Проф. д-р Мария Куклева, дмн

14.30 – 16.00 ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
1. ІN VITRO ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ОЗОНА ВЪРХУ 
МАРГИНАЛНАТА МИКРОПРОПУСКЛИВОСТ ОКОЛО АДХЕЗИВНИ 
ОБТУРАЦИИ 
Ж. Кирилова, С.Топалова-Пиринска

2. ПРОМЕНИ В ПУЛПНАТА МИКРОЦИРКУЛАЦИЯ СЛЕД ИЗПИЛЯВАНЕ 
НА ЗЪБИ ЗА ОБВИВНИ КОРОНИ
Д. Костурков, В. Иванчева, Т. Узунов, Ц. Узунов

3. АКУСТИЧЕН АНАЛИЗ В ПРОТЕТИЧНАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
М. Христозова, Хр. Кисов, Д. Шопова, Т. Божкова, Р. Казакова, Т. Балакумар
Модератор: Проф. д-р Снежанка Топалова-Пиринска, дм 

НАУЧНА ПРОГРАМА НА XVII КОНГРЕС НА БЗС

16 - 17.06.2017 г. - ПОСТЕРНА СЕКЦИЯ
17.06.2017 г. - 13.00 – 14.30 ч. - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОСТЕРИТЕ ПРЕД НАУЧНИЯ КОМИТЕТ
Председател: Проф. д-р Снежанка Топалова-Пиринска

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

УЪРКШОП ПРОЯВИ
16.06.2017 г. - 14.00 – 16.00 ч. – АНДРЕАС ЦАГАРАКИС, ГЪРЦИЯ – „Отпечатъци, които  впечатляват. Представяне на различни техники за снемане на отпечатъци”, 
фирма „Карис М”, хотел „България”, зала „Компас”.

ДИСКУСИОННИ ПАНЕЛИ
17.06.2017 Г. – 10.00 – 12.00 ч. –  НИНА ЕЛЕНКОВА-ПАПАДОПУЛУ, БЪЛГАРИЯ – „Приложение на Шуслерови соли на Немския хомеопатичен съюз с общата 
дентална практика”, фирма „Алпен Фарма”, хотел „България”, зала „Компас”.

17.06.2017 г. – 14.00 – 16.00 ч. – СТАНИМИР БАНЧЕВ, БЪЛГАРИЯ - „Приложение на фоточувствителната терапия в ежедневната стоматологична практика”, фирма 
„Линеа Трейдинг”, хотел „България”, зала „Kомпас”.

XVII НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
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По време на проведения във 
Велинград Регионален фо-
рум по дентална медицина 

бе разгледан на специално заседание 
Проект за Наредба за придобиване 
на специалност по дентална медици-
на в системата на здравеопазването. 
Проектът е изготвен от Комисията 
по нормативните актове на БЗС с 
активното участие на председателя й 
д-р Св. Гачев. Документът обхваща 
цялата философия на свършеното до 
момента от БЗС, като се обляга на 
проведените преди това срещи с три-
мата декани на факултетите по ден-
тална медицина в Пампорово и Сли-
вен. Той е изчистен документ, който 
да се превърне в работещ в бъдеще. 
Проектът е отворен за изменение, 
допълване и надграждане в хода на 
неговото обсъждане и коригиране.

Д-р Гачев, председател на КНА и 
зам.-председател на БЗС:

Ако трябва да обобщим, Проектът 
е изготвен въз основа на следните 
опорни точки: максимално съобра-
зяване с утвърдената Наредба №1 
от 22.01.2015 г. и залегналите в нея 
общи за здравеопазването разпоред-
би и структури, а така също и под-
реждането на главите на материала.

Второ, отразяване на спецификата 
на организация и финансиране на 
денталната медицина, включително 
спецификата на базите за обучение 
и заплащането на специализацията 

от лдм.
Трето, разработените от ФДМ – 

София, под ръководството на декана 
проф. д-р А. Филчев, предложения 
за оптимизиране на Наредба №1 на 
МЗ, одобрени на нарочно съвещание 
на БЗС, проведено т.г. в гр. Сливен.

Четвърто, утвърдените текстове 
от УС на БЗС за нова глава, касаеща 
специализацията на лдм в една от ре-
дакциите на Наредба №1 през 2015 г.

Анализът на Наредба №1 на МЗ, 
след включените допълнения, касае-
щи лдм, с които тя бе утвърдена през 
2016 г., показва задълбочаване на 

некомпетентността на нормативния 
акт във всички основни направле-
ния на специализацията на лдм. Не 
са решени въпросите с централното 
планиране на специализантите, спо-
ред нуждите на страната, не е разра-
ботено определянето на местата за 
дентални специализанти, тяхното 
обявяване и правилния прием за за-
числяване, финансирането на спе-
циализацията, разпределението на 
отговорностите между институции-
те, обучаващи лдм, специализацията 
на англоговорещите лдм и други.

Основната слабост на Наредба №1 

е конфликтът във взаимодействието 
на трите основни субекта в специа-
лизацията, а именно: Висшето учи-
лище, базите за обучение – дентално 
лечебно заведение и ФДМ и специа-
лизантите.

В Наредба №1 хаотично, като до-
пълнение към технологията за спе-
циализация с трудови договори на 
лекарите, са направени допълнения 
за лдм, които обаче, най-общо каза-
но, не дават взаимовръзката и после-
дователността на събитията, а имен-
но – договаряне между ректорите 
и базите за обучение; определяне и 
обявяване на заявките и местата за 
специализация на лдм; определяне 
на начина за прием за специали-
зация и финансовата стойност на 
специализацията; начинът и после-
дователността на договориране и за-
числяване на лдм за специализация; 
правилният начин и срок за провеж-
дане на теоретичното и практическо-
то обучение.

С предложения проект в основни 
линии тези недостатъци са преодо-
лени.

Последователно, следвайки логи-
ката на Наредба №1, са включени 
специализация на английски език, 
осигурен е раздел в регистъра на 
МЗ, осигурена е технологичната ор-
ганизация и последователността на: 
договорите на висшите училища и 
базите за обучение с участие дека-
ните; определянето и обявяването на 

места за специализация; на сключ-
ването на договори на специали-
зантите с базите за обучение и тях-
ното зачисляване; определянето на 
финансирането и ангажиментът на 
специализанта; начинът и срокът за 
обучение, а така също и определяне 
местата за специализанти.

Общовалидните текстове от На-
редба №1 са вложени без промени в 
Проекта.

Проектът е изготвен за прилагане 
само за клинична специализация на 
лдм по Приложение №1.

Трябва да се отбележи, че Про-
ектът, както и самата Наредба №1, 
не могат и не предполагат решава-
нето на основен проблем в специа-
лизацията на лдм, а именно съз-
даването на надеждни стимули за 
специализация, както стимули за 
регистриране на специализирани 
лечебни заведения, така и възмож-
ности за лицензирана специализи-
рана лечебна дейност и съответна-
та материална заинтересованост.

Възможността за адекватно цено-
образуване на специализацията ще 
даде възможност за преодоляване 
слабостите в заинтересоваността 
на висшите училища, респективно 
ФДМ и обучаващите бази и обуча-
ващи специалисти със съответното 
материално стимулиране.

Председател на КНА: 
д-р Св. Гачев

ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ  
НА СПЕЦИАЛНОСТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Д-р Светослав Гачев, д-р Нелия Михайлова, д-р Борислав Миланов, 
д-р Николай Шарков по време на заседанието

По време на Регионалния 
форум по дентална ме-
дицина във Велинград 

Комисията проведе свое засе-
дание за отчитане на дейността 
преди предстоящия отчетно-из-
борен конгрес на БЗС. 

Д-р Сойтариев, какви са ос-
новните аспекти на работата 
на Комисията по денталните 
потребителски продукти?

Основното, към което сме се 
стремили и съответно сме по-
стигнали е, че освен традицион-
ните големи фирми, с които 
имаме отношения от миналото, 
сме успели да привлечем нови 
фирми със солидно присъствие 
по отношение не само на ня-
каква определена сума, а и да 
ги ангажираме с участие освен 
в Научния конгрес в гр. Бургас 
и в НФДМ – Хасково, Плевен, 
Банско, Шумен, а също и в ре-
гионални форуми като „Варна 
Дент“; Сливен (който вече пре-
расна в НФДМ); Стара Загора; 
Велинград. 

Такива комбинирани догово-
ри за сътрудничество, реклама 
и участие в различните фору-
ми имаме с редица нови фирми 

като: „SG Експресбанк“, „Ден-
тал Брадърс“, „Белвезар Гама 
дент ООД“, „Алпен Фарма“.

Стремим се подкрепата на 
съответните фирми да достига 
директно до съответните РК на 
БЗС, които организират фору-
мите.

Бих искал да подчертая, че 
подробна справка колегите ще 
имат за отчетно-изборния кон-
грес на БЗС месец юни 2017 г. 
До тогава предстои още работа. 
Но в основни линии работата 
на екипа на КДПП най-точно 
се изразява с цифри, а именно: 
сключени договори и постъ-
пления. Много е важно, че се 
стремим постъпленията да са 
ритмични, на няколко внос-
ки, разсрочени във времето, 
което ще рече, че постъпления 
от сключените договори до 
31.05.2017 г. ще има доста след 
тази дата. Което образно казано 
е, че следващият екип на Ко-
мисията ще има подсигурени 
контрагенти, а съответно БЗС, 
редовни постъпления.

Д-р Георги Сойтариев
Зам.-председател на БЗС

Председател на КДПП

Комисия по денталните и потребителските продукти

РАБОТАТА НА  
КОМИСИЯТА СЕ ИЗРАЗЯВА 

НАЙ-ДОБРЕ В ЦИФРИ

Заседание на Комисията по дентални и потребителски продукти

На 12 май 2017 г. във Велинград се състоя заседание на КРЧ. 
На него бяха разгледани актуалното състояние на Регистъра 
на БЗС и бяха обсъдени възникнали проблеми.

Регистърът на БЗС e създаден през 2013 г. и съдържа информа-
ция за всеки един член на организацията. Пред комисията предстои 
много работа в бъдеще във връзка с допълнителните изисквания 
на ЕС за единна карта за всички зъболекари в Европа, както и по 
създаването на публична част на регистъра.

Комисията по регистрация и членство работи в две направления, 
предварително одобрени от УС на БЗС. 

 Първото направление бе да се повиши функционалността на 
уеб-базираната програмна система за Националния регистър на 
БЗС и да се популяризира програмата за отчитане на кворума на 
общи, делегатски събрания и конгреси и се развие програмата за 
отчитане на кредитните точки по ПМО на БЗС.

В резултат на работата по усъвършенстването на Националния 
регистър се постигна следната функционалност:

- генерират се справки за лдм, притежаващи две и повече специ-
алности, както и различни статистически справки по пол, възраст, 
по възраст и специалност, по гражданство и други на районно и на 
национално ниво;

- прехвърлиха се автоматично историята за плащането на член-
ския внос от минали години, като в профилите на лдм се регистри-
ра редовността им от 2008 до 2016 г.;

- импортираха се данни за членове – лдм, които по различни 
причини не фигурират в базата;

- създаде се история за починалите и заличени членове от ми-
нали години;

- от Регистъра стана възможно изпращането на писма, инфор-
мация и прикрепени файлове едновременно до всички членове на 
БЗС.

Важно е да се отбележи, че Националният регистър обоб-
щи съществуващата информация за всеки член на БЗС, кое-
то дава възможност да се игнорират грешни записи, дублажи, 

несъответствия и неточности. Информацията е достъпна във 
всеки един момент от оторизираните лица и е максимално из-
черпателна. Регистърът дава възможност да бъде проследена 
информацията в профилите на лдм от 2008 г., движението на 
всеки лекар в страната и чужбина, служебните адреси, наказа-
нията, редовността и събраните кредитни точки по продължа-
ващото медицинско обучение.

Гордост за нас е, че БЗС първи създадохме Национален ре-
гистър и че БЛС и БФС по наш модел изградиха своите ре-
гистри.  

- Регистрацията на участниците в мероприятия по продължава-
щото медицинско обучение на БЗС трябва да се осъществява с 
членските карти така, както се прави вече в някои РК. Целта 
е точките по ПМОЛДМ да се разнасят автоматично в специалния 
модул на уеб-базираната програмна система за Националния ре-
гистър.

Пред Комисията стои задачата да се усъвършенства регистрира-
нето и събирането на кредитни точки по ПМО, съобразно новите 
форми/формати, гласувани на заседание на УС на БЗС. Да се раз-
вие получаването на статистическа информация и възможността в 
Регистъра да се прави справка за точките от ПМОЛДМ в определен 
интервал (след предложения от ККА).

Системно се изпраща Регистърът с имената на редовните чле-
нове на БЗС до Националния осигурителен институт, съгласно 
договореностите между двете институции. Отделно, актуални-
ят регистър на БЗС се публикува на Портала на отворени данни: 
http://opendata.government.bg/. По този начин се дава възможност 
данните да бъдат повторно използвани, а и различните институции 
могат да проверяват актуалността на членството на лдм.

Съгласно решение на УС, свързано с изработването на ясни пра-
вила за използване уеб-базираната програмна система за Нацио-
налния регистър на БЗС за изпращането на платени съобщения до 
лдм от трети лица – предстои съвместно решение на Комисията по 
квалификация и акредитация, Комисията по дентални и потреби-
телски продукти и Комисията по регистрация и членство. 

Второто направление бе свързано с предложения на Коми-
сията по регистрация и членство за промени в нормативните 
документи на БЗС:

Актуализира се Правилникът за водене на регистрите на РК на 
БЗС и се синхронизира с промените в Устава на БЗС, приети на 
Извънредните конгреси на БЗС.

Интересно е да се знае, че членската маса на БЗС към декември 
2016 г. е 9362 лдм. Жените са приблизително два пъти повече от 
мъжете. Лекарите по дентална медицина упражняващи професи-
ята на възраст до 30 години са 1305, на възраст над 65 години са 
900 и приблизително еднакъв е броят на ЛДМ на възраст от 30 до 
50 години и от 50 до 65 години. Общият брой чужди граждани, 
редовни членове на БЗС са 97, като голяма част от тях са с двойно 
гражданство. 

Д-р Донка Станчева-Забуртова
Зам.-председател на УС на БЗС

Председател на КРЧ на БЗС

Комисия по регистрация и членство

БЗС ПЪРВИ СЪЗДАДE 
НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР

Членската маса на БЗС към декември 2016 г.  
е 9362 лекари по дентална медицина

Комисията по регистрация и членство, заедно с ад-
вокат Чутурков

С Ъ С Л О В Н И
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Години наред РК на БЗС – 
Пазарджик провежда свой 
регионален форум. За първи 

път обаче той е в такъв мащаб. Над 
160 участници, изключително ин-
тересна и допълваща се лекционна 
програма, минидентално изложе-
ние и гала вечер с елегантна про-
грама.

Форумът се проведе от 12 до 14 
май 2017 г. във Велинград. Пара-
лелно се проведоха и работни за-
седания, свързани с предложения 
за промени в Наредбата за специа-
лизацията на лекарите по дентал-
на медицина, заседание на Коми-
сията по регистрация и членство и 
Комисията по дентални и потреби-
телски продукти.

Д-р Красимира Сариева откри 
форума, като приветствие към 
участниците отправи и председа-
телят на БЗС, д-р Б. Миланов, кой-
то се спря на актуалните за съсло-
вието теми и представи накратко 
работата на отделните комисии, 
които заседаваха във Велинград.

ЛЕКЦИОННАТА 
ПРОГРАМА

Първата лекция бе на тема: При-
ложение на антибактериалната 
фотодинамична терапия в дентал-
ната медицина. Светлината в над-
превара с антибиотиците с лектор 
д-р Мая Дойчинова, д.м. от ФДМ 
– Варна.

Д-р Мая Дойчинова представи 
пред аудиторията феномена фо-
тодинамичен ефект, като напра-
ви съпоставка с развитието на 
конвенционалните антибиотични 
средства. Специално внимание бе 
обърнато на фотосенсибилизато-
рите с доказан афинитет към орал-
ните патогени и въздействие върху 
специфичните орални биофилми. 

Бяха показани клинично утвър-
дени протоколи за приложение, 
както и резултати и изводи от 
собствени ин витро експерименти 
и ин виво клинични изследвания. 

Фотодинамичната терапия 

(ФДТ) е съвременно средство за 
противостоене на антибактериал-
ната резистентност, която е и един 
от бичовете на нашето време. ФДТ 
от 1960 г. е клинично утвърдена 
методика в САЩ. 

Във биофилма има „заспали“ 
клетки, върху които антибиоти-
ците не действат на практика. Тук 
идва на помощ триадата на ФДТ – 
багрило, светлина и кислород. Д-р 
Дойчинова направи характеристи-
ка на синглентния кислород. 

Лекторът подчерта, че не са 
известни странични ефекти при 
прилагането на метода, няма фото-

токсичност, фотоалергии, като са 
наблюдавани локални оцветявания 
на меките и твърди зъбни тъкани, 
които преминават спонтанно.

Предимствата на ФДТ са разру-
шаването на биофилма, скъсяване 
на периода на лечение, без резис-
тентност и мигновено действие на 
синглентния кислород. Методът 
се използва успешно при лечение 
на периодонтит; при различни по 
тежест възпаления на венците; ал-
веолит; dyskoloryta; кариес. Той е 
алтернатива на медикаментозната 
терапия.

ДЕНТАЛНИ  
ОБРАЗНИ  

ИЗСЛЕДВАНИЯ

Лекцията „Неточности и грешки 
при разчитане на дентални образ-
ни изследвания“ на д-р Димитър 
Йовчев, катедра „Образна и орал-

на диагностика“, ФДМ – София, бе 
очаквана с интерес от аудитория-
та. Д-р Йовчев показа множество 
случаи на пациенти, изследвани с 
ортопантомографии, интраорални 
рентенографии, други рентгено-
графии, както и СВСТ образи, при 
които съществува възможност за 
диагностични неточности и греш-
ки. 

Специално внимание бе обър-
нато на причините за възможните 
грешки и начините за предотвра-
тяването им – чрез избор на друг 
по-подходящ рентгенографски 

центраж или избор на друг обра-
зен метод. 

При недобър подбор на параме-
трите, влияещи на СВСТ изобра-
женията, и тук съществува риск от 
диагностични неточности и съот-
ветно грешки в лечението. 

Лекторът направи препоръка за 
работа с образите от СВСТ: избор 
равнина на срезовете, дебелина на 
среза и алгоритъм на представяне 
(MIP, VR и т.н.) и др. в зависимост 
от клиничната задача. 

Той показа уникални рентгено-
графии на попаднали чужди тела 
в меките тъкани, от малка монета 
в носа до обеца в меките тъкани 
на устата, рядък вариант на синус 
в твърдото небце и др. Лекторът 
призова да не се забравят кон-
венционалните методи на рентге-
нографии за по-пълна и детайлна 
диагностика.

В ПРЕСЛЕДВАНЕ  
НА БЕЛИТЕ ЛИНИИ

Как оценяваме успеха на нашето 
ендодонтско лечение и дали бели-
те линии, които виждаме на сним-
ката, са всичко. Има ли „магиче-
ски“ инструменти; виновен ли е за 
всичко enterococcus faecalis, каква 
е полимикробната концепция и 
борбата с триизмерната структу-
ра от микроорганизми. Д-р Милен 
Димитров представи една изклю-
чително интересна и полезна лек-
ция, базирана на доказателства и 
клинични случаи. Присъстващите 
дълго коментираха темата на лек-
цията.

Д-р Димитров представи сис-
темния подход в ендодонтията с 
фокус върху техническия напре-
дък при инструментите и оборуд-
ването. Целта е максимално опро-
стяване на протоколите за работа и 
достъпно лечение дори на трудни 
случаи за всички практикуващи. 
Все повече се търсят простите от-

говори на сложни въпроси – „един 
мотор и една пила“, търсенето на 
резултат въз основа на „белите 
линии“ – запълнени коренови ка-
нали, които изглеждат добре на 
рентгенография. 

Научната дискусия в ендодон-
тията днес обаче е фокусирана 
върху съвсем друга теми: каква е 
ролята на симбиозата и модела на 
поведение на микроорганизми-

те, интра и екстрарадикуларния 
биофилм, комплексната борба с 
инфекцията в корено-каналната 
система и ТЗТ и търсенето на де-
финиция за дълготраен ендодонт-
ски успех.  

Лекторът детайлно разгледа 
образуването на триизмерните 
структури на биофилма. Биофилм 
инфекцията не е податлива на ан-
тибиотично лечение и имунната 
система не може да се бори сама 
с биофилма.

Белите линии, които виждаме, 
са резултат от цялостен подход в 
лечението, но не гарантират успех 
при пропуски в някой от ключови-
те етапи на лечението. Биофилмът 
е навсякъде и в кореновите кана-
ли. Преди започване на ендодонт-
ско лечение лекторът препоръчва 
преглед с пародонталната сонда 
на зъба и то не само в три или 
шест точки. Това е задължител-
но изследване преди ендодонтско 
лечение. Ако сондата пропадне в 
една точка над 6 мм, то изходът 
на лечението може да се компро-
ментира. Ендодонтската инфекция 
е биофилм индуцирана. Ето защо 
имаме 40 – 60% неуспех след ен-
додонтско лечение.

Лекцията на д-р Милен Дими-
тров бе оценена подобаващо от 
присъстващите зъболекари в за-
лата. Остава въпросът за бързото, 
дори бурно развитие на техноло-
гиите в денталната медицина и как 
те да бъдат следвани, при високата 
им цена от една страна и плате-

жоспособното търсена на българ-
ските пациенти от друга, особено 
в по-малките населени места. Д-р 
Димитров неколкократно дискути-
ра честно 40 до 60% успеваемост 
на ендодонтското лечение при 
стриктно прилагане на съвремен-
ни технологии и протокол за рабо-
та. 

Д-р Йордан Търпоманов про-
дължи лекционния ден с темата 
Съвременна обработка на корен-
но-каналната система. Особености 
при зъби с незавършено кореново 
развитие.

Той обърна внимание, че е не-
обходимо да се спазват основните 
правила за ендодонтия при деца. 
Използването на апекс локатор об-
лекчава работата, независимо как 
се работи – ръчно или машинно. 

Необходим е специфичен под-
ход при лечение на постоянни зъби 
с незавършено кореново развитие. 
Вниманието на зъболекарите тряб-
ва да се насочи към съхранение на 
виталитета на невъзпалената или 
обратимо възпалена зъбна пулпа. 

Д-р Търпоманов подчерта в за-
ключение, че децата не трябва да 
се лишават от качествено корено-
во лечение.

Емилия Караянева

Регионален форум по дентална медицина Велинград

В ТЪРСЕНЕ НА ПРАВИЛНИТЕ 
КЛИНИЧНИ РЕШЕНИЯ

Залата с участниците

Д-р Сариева открива форума

Лекторът д-р Димитър Йовчев

Д-р Милен Димитров
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П. Божинов

РЕЗЮМЕ

Целта на настоящото изслед-
ване е установяване раз-
пространението на мускул-

но-скелетните разстройства сред 
денталните лекари в България. 
Задачите, които си поставихме на 
базата на дефинираната цел, са: 
определяне честотата, характера, 
локализацията и интензитета на 
болката като основен симптом на 
мускулно-скелетните разстройства 
сред денталните лекари у нас. Ре-
зултатите са на базата на анкетно 
проучване сред 700 дентални лека-
ри в България.

Мускулно-скелетните разстрой-
ства са широко разпространени 
сред денталните лекари (81,87%). 
Основният клиничен симптом при 
тях е болката, която се проявява 
основно в зоната на врата и ра-
мената (32,92%) и почти поравно 
в другите зони – горната част на 
гърба (23,66%); долната част на 
гърба (22,22%) и областта на гор-
ните крайници (21,19%). Като вид 
денталните лекари я определят като 
„хронична болка“, а като интензи-
тет – „средна болка“. Повечето от 
анкетираните дентални лекари са 
отговорили, че болката датира от 
години.

Ключови думи: мускулно-ске-
летни разстройства (МСР), ин-
тензитет на болката, характер на 
болката, локализация на болката, 
продължителност на болката 

ВЪВЕДЕНИЕ

Денталните лекари често изпит-
ват мускулно-скелетни болки в хода 
тяхната професионална дейност. 
При игнориране на регулярно про-
явяваща се такава болка и диском-
форт, кумулирането на физиоло-
гичните нарушения може да доведе 
до травма или дори дисфункция, 
прекратяваща професионалната 
им кариера. Мускулно-скелетните 
разстройства при денталните про-
фесионалисти са предмет на много 
изследвания, като техният фокус е 
върху болката, изпитвана от практи-
куващите. В проучване от 1946 г. F.E 
Biller (6) установява, че 65% от ден-
талните лекари се оплакват от болки 
в гърба. Дори и след еволюцията в 
денталната клинична практика при 
прехода от по-остарялата „стояща 
поза“ на работа към по-съвремен-
ната „седяща поза“ и съвременно 
ергономично оборудване, проучва-
ния показват прояви на болка във 
врата, гърба, рамото или ръката 
при до 81% от денталните лекари 
(5,7,9,18).

I. М Abiodun-Solanke и кол. (1) ан-
кетирали 147 зъболекари. Резулта-
тите показали,че 88,1% имат болка 
в гърба и 81,9% във врата. 

Анкетно проучване, проведено 
от E. C Alexopoulos, I. C Stathi и F. 
Charizani (3) сред 430 дентални ле-
кари (отговорили 88%) в Солун, по-
казва, че 62% от зъболекарите има-
ли оплакване от мускуло-скелетен 
характер, като 30% от анкетираните 
посочват, че болката е хронична. 
Резултатите показвали, че 26% са с 
болки във врата и 20% в рамената, 
като 46% от анкетираните са с бол-
ки ниско в гърба и 26% са със синд-
ром на карпалния тунел.

Изследване на Т. Augustson и Т. 
Morken (5) сред 329 дентални ле-
кари е показало разпространение 
на МСР при 81% от тях. Резулта-
тите показали прояви на болка в 
рамената (45%), болки във врата 

(47%),болки ниско в гърба (49%), 
ръката и китката (21%), горната част 
на гърба (20%), бедра (18%), колена 
(14%), лакти (12%) и глезени (10%). 

Проучване, проведено от B.P 
Shrestha и кол. през 2006 г. сред 68 
зъболекари в Непал (17), е устано-
вило болки във врата при 58,8% и в 
раменете при 47% от изследваните. 
Значителна част (79,4%) са имали 
болки в гърба поне един път през 
изминалата година. От тях 55,9% 
са имали лека болка, 19,4% – сред-
на, и само 3% – силна. Поне един 
път през изминалата година 58,8% 
страдали от болки във врата. От тях 
42,6% изпитали лека болка, 11,8% 
– средна, 5,9% – силна. От болки в 
раменете поне веднъж през измина-
лата година са страдали 47,1%, като 
39,7% изпитали лека болка, 5,9% – 
средна, 6% – силна. От болки във 
врата са страдали 69% от жените и 
51% от мъжете.

А. Puriene и кол. (16) са провели 
анкетно проучване сред зъболека-
рите в Литва през 2006 г. За болки 
в гърба са съобщили 91% от анке-
тираните, а 88,7% за главоболие. 
Близо 83,1% съобщили за проблеми 
с ръцете, като болка и синдром на 
карпалния тунел.

Друго подобно проучване, про-
ведено в Нов Южен Уелс от E. D. 
Marshall и кол. (14), описва разпрос-
транението на мускулоскелетните 
разстройства, проявяващи се при 
зъболекарите, и изучава взаимо-
връзките между тези симптоми и 
практикуването на професията сред 
355 анкетирани. От отговорилите 
82% съобщили, че са страдали от 
поне един мускуло-скелетен симп-
том за последния месец, като 64% 
са страдали от болки, а 58% – от 
главоболие. 

Изследване, проведено през пър-
вата половина на 2002 г. в 4 секции 
на Полската стоматологична асоци-
ация от J. Szymanska сред 265 зъбо-
лекари от различни специалности, 
показва наличие на болки в тора-
ко-лумбалния регион на гърба при 
60,1% от изследваните. За болки във 
врата са съобщили 56,3% от анкети-
раните (19). 

Проучване на A. Kobus, M. 
Jaworska и B. Botulinski сред 220 
стоматолози в Полша (11) показва, 
че 92% от анкетираните са имали 
МСР, с болки в областта на шията 
(47%); болки ниско в гърба – 35%, 
повече от 29% са имали проблеми 
с пръстите и ръцете, 23% с кръста, 
20% в средната част на гръбначния 
стълб и 20% болки в областта на ра-
менете. 18,3% се оплакват от болки 
в китките и 15 – 16% – от болки в 
стъпалата и лактите. Тези болки ан-
кетираните свързват с естеството на 
денталната професия.

Значително по високи стойности 
на МСР, свързани с работата, пока-
зало изследване сред зъболекари от 
Австралийската дентална асоциа-
ция от P. A Leggat и D. R Smith (12) 
сред 285 дентални лекари. 57,5% от 
анкетираните са съобщили за болки 
в шията; 53,7% – в долната част на 
гърба; 50,3% – в рамото; 24,6% – 
във врата. 

При проучване, проведено сред 
500 дентални лекари в Хонг-Конг 
(13) от T.K Lun Li и кол. през 2002 
г., е установено, че най-често среща-
ният здравословен проблем при зъ-
болекарите бил МСР (43%), следван 
от алергичен дерматит на ръцете 
(24%) и наранявания, причинени от 
инструменти (17%). Болките били 
предимно в долната част на гърба и 
шията. 

R. S Acharya и кол. изследвали 
150 зъболекари от Непал (2). Раз-
пространението на мускулно-ске-

летните разстройства през послед-
ните 12 месеца било както следва: 
болки в шията – 52,4%; болки ниско 
в гърба – 52,4%; в рамото – 49,5%; 
в горната част на гърба – 41,7%; в 
китката/ръката - 36,9%.

Телефонно интервю, проведено 
от E. Milerad и L. Ekenvall (15), по-
казало, че 44% от стоматолозите и 
29% от фармацевтите докладват за 
болки в областта на врата, 51% от 
стоматолозите и 23% от фармаце-
втите имат болки в рамената. Mус-
куло-скелетната симптоматика на 
предмишница присъства основно 
при стоматолозите – 12%, срещу 
само 1% при фармацевтите.

В Тайланд S. Chowanadisai, B. 
Kukiattrakoon и кол. (7) провели 
анкета сред 220 тайландски зъбо-
лекари през 1997 г. Отговорите на 
анкетираните показали разпростра-
нение на мускулно-скелетните раз-
стройства при 78% от тях, следвани 
от перкутанните наранявания при 
50%.

А. Al-Kholani и кол. (4) изслед-
вали 136 зъболекари от клиника за 
публична дентална помощ в Йемен 
и установили, че болката в гърба за-
сяга 80% от изследваните, следвана 
от болката във врата (58,8%) и раме-
нете (47%). Тези резултати са близ-
ки до повечето други изследвания. 

Проучване на P. Dajpratham (8) 
сред 164 дентални лекари показало 
разпространение на МСР в изклю-
чително висок процент – 96,3%. 
Най-силно била разпространена 
болката в рамената (72,2%), след-
вана от болката във врата (70,3%) и 
болка ниско в гърба при 50,6%.

Hayes и кол. (10) установили, че 
разпространението на болката в ре-
зултат на мускулно-скелетните раз-
стройства сред дентални професио-
налисти (дентални лекари, студенти 
и хигиенисти) варирала между 64% 
и 93%. Най-честа била болката във 
врата (64,29%), следвана от болката 
ниско в гърба (57,94%) и в рамената 
– 48,41% при денталните студенти, 
а при денталните лекари била 36,3% 
– 60,1% в гърба и 60% – 69,5% във 
врата. 

Целта на настоящото изследване 
е установяване на разпростране-
нието на мускулно-скелетните раз-
стройства сред денталните лекари в 
България.

Задачите са:
1. Определяне честотата на раз-

пространението на болката, като 
основен симптом на МСР сред ден-
талните лекари.

2. Определяне на характера, лока-
лизацията и интензитета на болката.

3. Проблеми по време на работа, 
както и ограничения на активността 
в извънработно време в следствие 
на МСР.

МАТЕРИАЛ  
И МЕТОДИ

Необходимата за целите на из-
следването първична информация 
беше събрана чрез анкетно проучва-
не – писмено поставени въпроси и 
писменно дадени отговори в пери-
ода октомври 2012 – април 2013 г. 
Анкетната карта беше разработена 
от нас за целите на проучването. Ан-
кетното проучване беше проведено 
със съдействието на БЗС и район-
ните колегии в София-град, Плевен, 
Шумен, Варна, Враца. Общо бяха 
подготвени и раздадени 1300 анке-
ти, от които са върнати 700 (степен 
на възвръщаемост – 53,84%). Анке-
тата съдържаше 27 закрити въпроса 
(с фиксирани отговори) на хартиен 
носител, като всяка карта беше но-
мерирана с уникален код за въвеж-

дане.
Възрастовите групи, обхванати в 

проучването, са представени почти 
поравно с изключение на групата 
над 66 г. – възрастова група 25 – 35 
г. са участвали 163 човека (23,35%), 
36 – 45-годишните са 171 човека 
(24,50%), групата 46 – 55-годишни 
са най-много представители – 196 
човека (28,08%), групата 56 – 65 
годишните са 139 (19,91%) и най-
слабо представената група са над 
66 години – само 29 (4,15%) т.е. 
обхванати бяха всички възрасти. 
Oтносителният дял на лекарите с 
продължителен стаж над 20 години 
е подчертано висок (54,33%). Това 
предполага по-представително от-
читане на влиянието на специфич-
ните за денталната професия фак-
тори, обуславящи възникването на 
МСР. Основната част от денталните 
лекари, участвали в проучването, 
са: общопрактикуващи (58,03%), 
следвани от практикуващите пре-
димно консервативно зъболечение 
(12,49%) и протетична дентална 
медицина (10,29%). По-малък е 
относителният дял на работещите 
в по-тесни специалности: орална 
хирургия (7,40%), детска дентална 
медицина (6,47%), пародонтология 
(3,12%) и най-малко ортодонтия 
(2,20%).

РЕЗУЛТАТИ

Честота и характер на  
болката при денталните  

лекари в България

Значителна част от денталните 
лекари – 569 (81,87%) съобщават 
за болки от мускулно-скелетен ха-
рактер, които свързват с професио-
налната си дейност. Много малък 
е делът на анкетираните лекари, 
които нямат подобни оплаквания – 
126 (18,13%). За охарактеризиране 
на болката беше заложен и въпрос 
за оценката на типа болка при стра-
дащите от МСР дентални лекари. 
Резултатите от проучването показ-
ват, че основният тип на болката е 
хроничен (85,84%)(фиг.1). 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА 
БОЛКАТА

Изследваните лица са посочили 
зоната/зоните на проява на болката 
от мускулно-скелетен характер в 
следствие на професионалната им 
дейност. Резултатите показват, че 
основно тя се проявява в зоната на 
врата и рамената – 320 (32,92%), 
и почти по равно в другите зони – 
при 230 (23,66%) от анкетираните 
е в горната част на гърба; при 216 
(22,22%) е в долната част на гърба, 
и в областта на горните крайници е 
при 206 (21,19%)(фиг.2).

ИНТЕНЗИТЕТ 
НА БОЛКАТА

Анкетираните са определили си-
лата на болката по тяхна преценка 
като слаба, средна, силна, нетърпи-
ма. Основната част – 388 респон-
дента (64,88%) са я определили като 
средна, 132 (22,07%) като слаба. 
Смущаващо е, че не малък процент 
от анкетираните я определят като 
силна – 73 (12,21%) и нетърпима 
при 5 (0,84%) (фиг.3).

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 
НА БОЛКАТА 

Анкетираните са определили про-
дължителността на болката във вре-

мето, като са дали следните отгово-
ри: наличие на болки от години при 
381 анкетирани (67,55%), от месеци 
при 148 (26,24%), и от седмици при 
35 (6,21%)(фиг.4). Тези резултати 
показват тежестта на проблема.

НАЛИЧИЕ  
НА ПРОБЛЕМИ 

по време на работа, породени от 
болката през последната година

Важно беше да се проследи не 
само наличието на болка, зоните и 
периодите на проява, но и отраже-
нието й върху работния процес. От 
700 анкетирани, 569 отбелязват, че 
имат болки в следствие на МСР, като 
от тях 391 имат проблеми по време 
на работа. Повече от половината от 
анкетираните, които изпитват бол-
ка, отбелязват, че имат затруднение 
при изпълнението на рутинни зада-
чи (57,28%), една трета от дентал-
ните лекари скъсяват работното си 
време (36,31%), а немалък процент 
(15,08%) са отсъствали от работа в 
следствие на тези оплаквания (фиг. 
5). 

Прави впечатление, че при тези, 
които скъсяват времето си за работа 
и имат затруднение при изпълне-
нието на рутинни задачи, водещата 
болка за това е във врата и рамената 
(58,82% и 64,22%), следвана от бол-
ките в горната част на гърба (43,38% 
и 46,33%), в областта на горни-
те крайници (42,64% и 41,28%) и 
долната част на гърба (41,91% и 
40,36%). За отсъствието от работа 
отново водещата причина е болката 
във врата и раменете (67,30%) и на 
второ място е болката в областта на 
горните крайници (55,76%) (табл.1).

ОГРАНИЧАВАНЕ НА 
АКТИВНОСТТА 

в извънработното време в след-
ствие на МСР

Болката се отразява не само на 
професионалната дейност, но и 
върху активността на денталните 
лекари в извънработно време. Ре-
зултатите показват, че при 32,87% 
от анкетираните болката постоянно 
ограничава активността им в извън 
работното време, при 42,13% огра-
ничената активност се явява по-ряд-
ко и 25% не чувстват ограничения 
(фиг. 6). Тези резултати потвърж-
дават доминиращото разбиране за 
тежестта на труда на денталните 
лекари.

Прави впечатление, че болките в 
различните зони оказват влияние на 
активността в извънработно време 
по сходен начин. При респонденти-
те, които имат ограничения в актив-
ността в извънработно време (от-
говор „да“ и „понякога“) водещата 
причина по локализацията на бол-
ката е болката във врата и рамената 
(65,59%), следвана от тази в облас-
тта на горните крайници (46,77%), 
горната част на гърба (46,23%) и 
долната част на гърба (43,54%). 
(табл.2, фиг.7). 

ДИСКУСИЯ 

Имайки предвид литературни-
те данни, до които имаме достъп, 
разпространението на мускулно-
скелетните разстройства при ден-
талните лекари в България e в по-
добни граници. Нашите резултати 
показаха, че от болки в следствие на 
МСР се оплакват 81,87% от практи-
куващите у нас. От това можем да 
заключим, че факторите на работ-
ната среда, отговорни за развитието 
на МСР, са сходни при денталните 

МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНИ 
РАЗСТРОЙСТВА СРЕД ДЕНТАЛНИТЕ 

ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ
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лекари, независимо от географските 
ширини, където практикуват.

Нашето проучване показа, че бъл-
гарските заболекари се оплакват ос-
новно от хронична болка (85,84%), а 
като интензитет я определят основ-
но като средна (64,88%). По-ниски 
съотношения са цитирани в проуч-
ване от Непал – 55,9% и от Гърция, 
където хронична е болката при 30% 
от зъболекарите (3).

Освен характера и силата на бол-
ката, проследихме също и нейната 
локализация. При зъболекарите у 
нас основните зони на проява са 
врат и рамене (32,92%), а по-малки, 
но относително равни, дялове се па-
дат на другите три типа цитирани 
зони – горна и долна част на гърба 
(23,66% и 22,22%) и областта на 
горните крайници (21,19%). Данни-
те от настоящото проучване по този 
показател частично се припокриват 
с цитираните в литературата. 

Разпространението на болките 
във врата и рамената и при българ-
ските, и при чуждестранните ден-
тални лекари е водещата, но тя е от-
носително по-ниска у нас – 32,92%. 
В достъпната ни литература цити-
раните стойности са значително по-
големи. Така например, болката във 
врата я има при 63% от денталните 
лекари в Небраска, при 65% в Да-
ния, при 72% в Швеция, при 81,9% 
в Нигерия, при 58% в Австралия, 
при 38% в Израел, при 58,8% в Не-
пал, при 56,3% в Полша, при 28% в 
Иран 28%, при 58,8% в Йемен, при 
54,4% в Саудитска арабия, при 26% 
в Гърция.

По отношение на другите три 
зони данните в литературата също 
са по-високи: в Саудитска Арабия 
резултатите от проучването показ-
ват 73,5% болки в гърба; в Канада 

се наблюдават болки в гърба при 
57%, от които ниско в гърба при 
35,5%; в Йемен разпространението 
на болката ниско в гърба е при 80%; 
в Непал е 52,4%, а високо в гърба е 
при 41,7% и горни крайници – при 
36,9%; в Австралия болката в гър-
ба е при 53,7%; в Индия е 75,5%; в 
Иран е 33%; във Финландия – 38%; 
в Полша – 60,1% и горни крайници 
при 44%; в Гърция – болката ниско 
в гърба е при 46%; в Дания – 50%.

ИЗВОДИ

1. Честотата на болките в след-
ствие на МСР сред денталните 
лекари в България е много висока 
(81,87%), подобно на литературните 
данни.

2. Основният дял от анкетирани-
те (67,55%) посочват, че болката в 
следствие на МСР датира от години.

3. Най-висок дял заема болката 
във врата и раменете – 32,92%, до-
като в другите три зони – горна и 
долна част на гърба и областта на 
горните крайници са разпростране-
ни почти по равно – между 21,19% 
и 23,66%.

4. Денталните лекари определят 
като основен вид интензитет „сред-
ната болка“ - 64,88%. По-малък 
брой анкетирани я определят като 
„слаба болка“ (22,07%) и „силна“ 
(12,21%).

5. Основният тип болка, която 
посочват денталните лекари е „хро-
ничната“ - 85,84%.

6. Независимо от зоните на про-
ява, болките оказват влияние и на 
активността в извън работно време 
при 75% от отговорилите, като най-
често това става заради болките във 

врата и рамената. 
7. Над половината от денталните 

лекари, независимо от локализа-
цията, интензитета и характера на 
болката, имат затруднения при из-
пълнение на рутинни задачи в своя-
та практика. Немалък дял (15,08%) 
дори са отсъствали от работа в след-
ствие на проявите на МСР.

Адрес: 
Д-р Петър Божинов

D-r Peter Bojinov
Катедра ОДЗ
ФДМ-София

София 1431,бул.Г.Софииски 1
e-mail: peter_bojinov@abv.bg
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Таблица 1.
Зависимост на проявите на болката по зони и проблемите в практиката

врат и рамена в горната част 
на гърба

в долната част 
на гърба

в областта 
на горните 
крайници

Общо

n   % n   % n   % n   %

отсъствие от работа 35 (67,30%) 20 (38,46%) 21 (40,38%) 29 (55,76%) 52 (100%)
скъсявате времето си за 
работа 80 (58,82%) 59 (43,38%) 57 (41,91%) 58 (42,64%) 136 (100%)

затруднение при 
изпълнение на рутинни 
задачи

140 (64,22%) 101 (46,33%) 88 (40,36%) 90 (41,28%) 218 (100%)

Локализация 
на болката

Проблеми в 
денталната практика 
в следствие на МСР

N=372 
Забележка: Сборът от процентите може да надвишава 100, тъй като някои от анкетираните са посочили 

повече от един отговор; общият брой е базиран на брой респонденти

N=565 
Забележка: Сборът от процентите надвишава 100, тъй като някои от анкетираните са   посочили повече от 

един отговор; общият брой е базиран на броя респонденти

Таблица 2.
Зависимост между проявите на болка по зони и  

ограниченията в активността в извън работно време

врат и рамена в горната част 
на гърба

в долната част 
на гърба

в областта 
на горните 
крайници

Общо 

n   % n   % n   % n   % n   %

да 122 (65,59%) 86 (46,23%) 81 (43,54%) 87 (46,77%) 186 (100%)

не 64 (46,04%) 46 (33,09%) 44 (31,65%) 37 (26,61%) 139 (100%)

понякога 134 (55,83%) 98 (40,83%) 90 (37,50%) 82 (34,16%) 240 (100%)

Локализация 
на болката

Ограничения в 
активността в 
извънработно време
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Fit 4 Prevention е втората ус-
пешна годишна е-конференция на 
Colgate, предназначена за ориенти-
рани към пациента дентални профе-
сионалисти, която ще се проведе на 
10 юни 2017 (събота).

Тази година темата е относно  
ефективното интегриране на пре-
венцията в ежедневната дентална 
практика. Целта на конференцията 
е да окаже подкрепа на денталните 
професионалисти в преминаване 
от управление на дентални забо-
лявания към персонално обучение 
на пациентите, както и да им даде 
възможност да се възползват изця-
ло от превантивния подход в своята 
работа. Темата ще бъде разгледана 
от гледна точка на денталния екип, 
както и на различните типове паци-
енти и техните индивидуални нуж-
ди.

Световно признати лектори ще 
водят четири взаимосвързани уеби-
нарни сесии и ще представят мно-
жество практически примери. Сред 
основните акценти на дискусиите 
ще бъдат следните теми:

l GenY превенция - какво означава 
за вашата практика? 

l Оставяме ли пациентите с риск от 
кариес след 18-годишна възраст?

l Отвъд миенето на зъби – към по-
здрава уста. 

l „Тихата“ болка – какво не ни каз-
ват пациентите.

Fit 4 Prevention се основава на 
първата успешна е-конференция на 
Colgate, която се състоя на 22 октом-
ври 2016 г. , посетенa от над 2500 
млади дентални професионалисти 
от цяла Европа, 98% от които спо-
делиха, че биха препоръчали конфе-
ренцията на свои колеги. 

Директорът „Външни отноше-
ния и комуникация“ на Colgate-
Palmolive за Европа Effie Mataliotaki 
сподели: „Първата ни онлайн кон-
ференция постави началото на нова 
европейска платформа, която да 
промотира дебата за бъдещето на 
денталната практика. Тази година 
на 10 юни ще дискутираме ролята 
на активната превантивна грижа, 
изцяло съобразена с пациентите. 
Очакваме с нетърпение да прекара-
ме заедно още един ден, изпълнен 
със стимулиращи дискусии меж-
ду денталните професионалисти. 
ColgateTalks: мястото, където вир-
туалното става реално."

Е-конференцията се председател-
ства отново от Марко Мазевет, по-
знат ни като председател на първата 
е-конференция.

Участието в #ColgateTalks е на-
пълно безплатно. Всички дентал-
ни професионалисти, желаещи да 
участват, могат да се регистрират на 
www.colgatetalks.com.

eConference

June 10, 2017
11 am CET / 10 am GMT

REGISTER NOW FREE ADMISSION
www.colgatetalks.com

- Как функционалната терапия постига преместване на зъбите
   и промяна на оклузията?
- Какви функционални грижи са ефективни по време на лечението?
- Диагностициране и дългосрочна стабилност –  какво трябва 
  да се има предвид?

 

Миофункционална терапия, съчетана с Дисциплината „Алекзандър“ 
- ключът към дългосрочна стабилност на резултатите

www.usmivki.com

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

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

Дата:   21-22 ноември 2017 г. от 9 ч.

Цена:  980 лв. с ДДС до 14.11.17 г.
            1100 лв. с ДДС след 14.11.17 г.

Място:  гр. Пловдив, хотел Империал

Теоретичен курс организиран от д-р Иван Горялов

Преди След 9 г. След

Лектор: 
Д-р Михо Иямамура,

Япония 

- Член на Японски 
изследователски клуб „Алекзандър“ 
(Президент за 2012-2013)
- Сертифициран член на борда 
на Японската асоциация 
по ортодонтия
- Дългогодишен член на борда на 
Японската асоциация по 
миофункционална терапия

ARE YOU FIT 4 
PREVENTION?

Colgate анонсира своята 
втора годишна онлайн 

конференция, предназначена 
за ориентирани към пациента 

дентални професионалисти
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МАЛКИ ОБЯВИ
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ПРОДАВА

Продавам зъболекарски кабинет в 
Благоевград. Перфектен. Нов. Д-р Ге-
оргиев: 0887003868

Продава се необорудван стоматоло-
гичен кабинет в град Ловеч в самосто-
ятелна сграда (25 кв. метра), състояща 
се от кабинет, чакалня и санитарен 
възел. Практиката съществува от 18 
години. Цена за продажба е намалена 
на 21 300 евро. Цена за наем: 300 лв. 
на месец.  Продават се и каналопълни-
тели и ръкохватка вода-въздух. Тел. за 
контакти: 0887 52 26 80

Продавам: Стоматологичен стол 
ZC-S 300, Автоклав АТ 12 В/М, Ком-
пресор-безмаслен въздушен, Фотопо-
лимерна лампа, Амалгамобъркачка 
и друг дребен инструментариум. За 
справки тел.: 0887601316

Продавам: Стоматологичен /разра-
ботен/ кабинет, обзаведен с гореупо-
менатото оборудване и инструмен-
тариум. Гр .Русе, Централна градска 
част /зад Градски хали/. Цени по до-
говаряне.За справки тел. : 0887601316

Давам под наем - продавам на-
пълно оборудван разработен стома-
тологичен кабинет единствен в к.к. 
Боровец, с дигитална визиография, 
компресори Дамфус, Юнит Айдек. 
Тел: 0888495377

Предлагам за продажба отлично 
обзаведен стоматологичен кабинет с 
всичко необходимо (автоклав, лазер, 
микромотори) - Стоматологичен ка-
бинет „Knight“, САЩ. - стол за паци-
ента; - рефлектор; - йонит с табуретка; 
- микромотор и наконечници; - ком-
пресор; - турбини - 2 броя. Телефон за 
връзка; Д-р Пенев: 0888410022 Дома-
шен: 02/8661697 Адрес: улица „Крум 
Попов“ 76, вход Б, партер. 

Д-р Пенева от София продава 
спешно:1. Стоматологичен стол от 
Китай- 900 лева; 2. Рентгенов апарат- 
по договаряне; 3. Стоматологични ин-
струменти; За контакт: GSM: 0878 800 
841 Иван

Продавам пълно зъболекарско обо-
рудване. За информация: 0888/ 34 77 
49

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) работещ 
дентален кабинет в центъра на гр. Кар-
лово GSM: 0889840317

Продавам УЗ скалер NSK Varios 
350 и 5 бр. функционални оригинални 
накрайници. Нужно е да се купи нова 
ръкохватка. Цена скалер и накрайници 
450 лв., За контакти: 0884 23 94 60

Продавам стоматологична маши-
на „Анвита“в много добро състоя-
ние, с компресор, стол за пациента и 
стол за стоматолога. Цена: 2000 лева. 
Телефони за контакти: 0885644803 и 
0887380771 град Стара Загора.

Продавам работещ зъболекарски 
кабинет в гр. Ямбол - в центъра на 
града, подходящ е за работа и живе-
ене, тъй като се намира в жилищен 
блок и апартамента е 70 квадр. метра. 
Практиката съществува от 1994 год. 
Кабинета е оборудван с всичко необ-
ходимо (ултразвук, фотополимерна 
лампа, амалгамобъркачка) включи-
телно и с дребен инструментариум и 
консумативи,както го изисква добрата 
дентална практика. Може да се запо-
чне работа веднага. Цената за апарта-
мента с денталната практика, с всич-
ко гореспоменато е 32000 Евро тел. 
0895683896

Продавам Юнит, фотополимер-
на лампа и скалер, стол ест. Кожа, 
столче за стоматалога ест. кожа, цвят 
зелен, в перфектно състояние /може 
и по отделно/, цена по договаряне, 
GSM:08886409000,GSM: 0898272266, 
гр.София

Продавам ОРТОПАНТОМОГРАФ 
с приставка за ЦЕФАЛОМЕТРИЯ - 
Rotograph Plus  - Villa Sistem Medical 
в отлично състояние за работа - модел 
2005 г. с включен безплатен монтаж . 
Цена 4900 лв., тел: 0888 680 657

Продавам изгодно НЕИЗПОЛЗ-
ВАН портативен ендодонтски апа-
рат SIROEndo Pocket (на SIRONA). 
Пълният комплект включва юнит с 
дисплей, зарядно, микромотор с нако-
нечник, апекс локатор. Подарък - ком-
плент пили PRO TAPER. За контакти 
- 0887563819

Продавам стоматологичен кабинет 
в Гр. София близо до Военна болница! 
Площ 44 кв. м. продава се с оборудва-
нето. (работно помещение, чакалня, 
санитарен възел и стерилизационна) 
намира си на кота 0. Цена 55000 €, тел. 
0887450326

Продава зъболекарски кабинет/
практика/в гр.Бургас,к-с“Лазур“, за-
едно с оборудването,което е почти 
ново. Кабинетът работи от 1999г. 
Състои се от работно помещение, ча-
калня, санитарен възел, стая за почив-
ка/ общо43 кв.м/. Цена 45 900 Euro. 
Цена без оборудване: 40900 Euro. 
GSM&0887779353

Продавам изгодно американски 
стоматологичен стол SDS 2000, ма-
слен компресор ,фотополимерна лам-
па, работна маса Цена: 2500 лв. Тел. зa 
контaкт: 0898 293821 Асеновград 

Продавам безмаслен компресор 
Dynair стоматологичен 100л/обем, 
680вата. Цена 350 лв. тел. 0887415643

Продавам стом. машина  Медиа в 
отлично състояние с компресор, стол 
за пациента с подвижна тетиера, мо-
щен рефлектор, стол за стоматолога, 
турбинен наконечник, наконечници и 
резервни такива–цена по договаряне 
0878 671036 

Разпродавам инструментариум и 
материали:фото лампа, арсен, опалова 
аптечка, амалгама, борчета, гумички, 
канални инструменти и други. 0878 
671036 

ДАВА ПОД НАЕМ

Дава се под наем в двете смени 
напълно оборудван стоматологичен 
кабинет в „Младост - 4“, в непосред-
ствена близост до Бизнес парк София. 
Кабинетът разполага с чакалня и то-
алетна. За повече информация 0897 
890980, 0892 377020

Давам под наем помещение за зъ-
болекарски кабинет гр.Враца - 100 лв. 
0878 671036 

Давам под наем зъботехническо 
място София 0887697517, Д-р Дими-
трова

Давам под наем /продавам/ каби-
нет в к.к. Боровец. За връзка-Д-Р НИ-
КОЛЧЕВ. Тел 0888 495377

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

Дава се под наем оборудван ден-
тален кабинет, работещ от 2003г., с 
пълен инструментариум, автоклав, ул-
тразвукова вана, ултразвук, лазер.

Кабинетът е с площ 33 кв.м., в 
кв.”Кючук Париж” – Пловдив, с елек-
трифицирана охранителна ролетка, 
разположен на нивото на улицата. 
Наем по споразумение. За контакти: 
Д-р Румен Георгиев – 0899/ 10 53 48, 
0878/ 672 391

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

Давам под наем стоматологичен 
кабинет в гр. Пловдив, ЖК. Тракия, 
бл. 191 (до новата община). За контак-
ти 0898735656.

Давам под наем/продавам обо-
рудване/ на действащ кабинет в 
к.к.Боровец. Юнит Aidec, RVJ, ком-
пресори Damfus. Кабинетът е един-
ствен в комплекса. За контакти Д-р  
Георги Николчев; тел: 0888 495377

Давам под наем стоматологичен 
кабинет (партер),напълно оборудван 
близо до Военна болница. Работещ от 
2005г -за контакт 0887450326

Давам под наем необзаведен сто-
матологичен кабинет 308 Д в меди-
цински комплекс „Младост“. Цена: 
150 лв. /месец+разходите за поддръж-
ка на общите части и консумирани 
вода и ток. Тел. 0889 530589

ТЪРСЯ

Търся колега, който да поеме сме-
ните Събота и Неделя в разработен ка-
бинет в Люлин. За повече информация 
на тел. 0886298994-Д-р Дойчинова

Търси лекар по дентална медицина 
за работа на процент в разработен ка-
бинет в жк. Люлин център. За контакт 
0888 925378

Уважаеми колеги,

тази година се навършват 20 години от дипло-
мирането на випуск 1997г на ФДМ - Пловдив. По 
повод организиране на празнуването на годиш-
нината през октомври месец 2017г., моля жела-
ещите да присъстват на празничното събитие да 
се свържат с д-р Иван Ченчев до края на август 
(31.08.2017г). 

За контакти: тел: 0888 722 321, 0879 530 196
email: ivan_chenchev@yahoo.com
viber: 0879 530 196
facebook: Ivan Chenchev

д-р Иван Ченчев, дм - Главен асистент Катедра 
Орална хирургия ФДМ - Пловдив

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръглата 
годишнина на д-р Стефан Цанев , като му поже-
лава здраве, много късмет, лично щастие, истин-
ски хора до него , чудесни мигове и много лични 
и професионални успехи.

УС на РК на БЗС-Благоевград

17-И НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС 
15 - 17 ЮНИ 2017 Г., ГР. БУРГАС

РК на БЗС - Пловдив поема 50 % от таксата за 
правоучастие на своите редовни членове, или 55 
лв. 

Студенти и докторанти заплащат по 30 лв., РК – 
Пловдив поема за тях по 25 лв.

Краен срок за записване: 31.05.2017г.

За членове, записали се след 31.05.2017г., коле-
гията поема сумата от 55 лв.

Стойност на куверт за гала вечеря – 60 лв. Запла-
ща се до 22.05.2017г.

РК НА БЗС - ВАРНА
Уважаеми колеги, молим да изпратите на 

ssbvarna@abv.bg вашите електронни адреси и те-
лефони за по-добра комуникация.

УС на РК на БЗС

ЮБИЛЕЙ
През април 2017 г. двама уважавани от нас коле-

ги имаха кръгла годишнина: Д-р Айлин Джевдет 
Адем и Д-р Дениз Бирджан Иляз.УС на РК на БЗС 
Кърджали им честити и им пожелава много здраве, 
късмет, прекрасни мигове и много лични и профе-
сионални успехи.

РК на БЗС Кърджали

ЮБИЛЕЙ
Честита 60-годишнина на д-р Незабравка Андре-

ева! Желаем й здраве, успехи, усмивки и да запази 
позитивизма в себе си!

РК на БЗС Перник

ЮБИЛЕЙ
На 02.05.2017 година Д-р Белгин Саджит 

Мехмед празнува своя юбилей. Пожеланията 
за здраве, успех и година, наситена с чудесни 
преживявания са от всички членове на РК на БЗС 
Кърджали!

Председател на УС на РК на БЗС Кърджали
/Д-р Михаил Михалев/

Настоящата монография е предназначена за 
лекари по дентална медицина, но е полезна 
и за други професионалисти, интересуващи 

се от профилактиката на така често срещаните 
мускулно-скелетни разстройства (МСР).

Според СЗО, МСР са увреждания на мускулите, 
сухожилията, периферните нерви или на съдовата 
система, непричинени от остри мигновени съби-
тия, с основен симптом – болката в различни об-
ласти на опорно-двигателния апарат. Тези състоя-
ния често са резултат от неправилни пози по време 
на работа, неправилно организиране на работния 
процес, професионални вредности и други факто-
ри.

В монографията е представен богат литературен 
обзор за същността и видовете МСР и основните 
фактори в етиологията им. Авторът представя и 
резултати от своя дисертационен труд за разпрос-
транението и тежестта на МСР сред лекарите по 
дентална медицина в България.

Особено полезни са препоръките към дентални-
те лекари за съобразяване с принципите на ден-
талната ергономия при организиране на лечеб-
но-диагностичната им дейност и приложенията с 
физически упражнения за профилактика и лече-
ние на мускулно-скелетните разстройства.

МОНОГРАФИЯ НОВА КНИГА
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АКЦЕНТИАКТУАЛНО

НЕ ОТКАЗВАЙ 
ВАКСИНИТЕ!

В света има три огнища 
на полиомиелит: Афганис-
тан, Пакистан и Нигерия. 
80% от бежанците у нас са 
от тези страни. Ваксините 
създават активен имунитет 
и така модерните антивакси-
нални настроения могат да 
сторят непоправими щети, и 
да се възродят забравени бо-
лести. В Европа отбелязахме 
за 11-ти път тази година Ев-
ропейската имунизационна 
седмица, която се проведе от 
24 до 28 април. Традицион-
но инициативата се органи-
зира в последната седмица 
на месеца, като израз на по-
следователната европейска 
политика за превенция чрез 
ваксинация. Координатори 
са Европейското регионално 
бюро на Световната здравна 
организация (WHO Europe) 
и Европейския център за 
превенция и контрол на забо-
ляванията (ECDC), а идеята 
е да се постигнат имуниза-
ционните цели, заложени в 
Европейския план за дейст-
вие по ваксините 2015-2020.

ПРОМЕНИ  
В НАДЗОРНИЯ  

СЪВЕТ НА НЗОК

Заместник-директорът на 
Изпълнителната агенция 
"Медицински одит" Татяна 
Иванова замени заместник-
министърът на здравеопаз-
ването Любомир Гайдов в 
Надзорния съвет на Нацио-
налната здравноосигурител-
на каса (НЗОК). Решението 
на служебното правителство, 
което на днешното си заседа-
ние одобри изменение в реше-
нието за определяне на пред-
ставителите на държавата в 
Надзорния съвет на публич-
ния фонд. Самият Любомир 
Гайдов е подал молба за осво-
бождаването му като член на 
Надзорния съвет, уточняват 
от пресцентъра на Министер-
ския съвет.

ЧОВЕШКАТА 
ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 

СРЕЩУ  
GOOGLE

Борейки се срещу типа 
„обидни или откровено под-
веждащи” резултати, които 
съставляват около 0.25% от 
дневния трафик търсене в 
мрежата, Google очерта нови 
усилия, за да ограничи раз-
пространението на фалшиви 
новини и друго нискокачест-
вено съдържание, като нео-
чаквани обидни материали 
и измислени конспиратив-
ни теории.Първата линия 
на защитата на търсачката 
срещу това уникално за 21-
ви век разпространение на 
дезинформация е всъщност 
старомодна, човешката ин-
телигентност. Всеки би си 
помислил, че в днешно време 
се използват само алгоритми 
и изкуствен интелект (AI), но 
всъщност Google използва 
човешката оценка, хора из-
вършват търсения, оценяват 
резултатите и предоставят 
обратна информация на ком-
панията. Оценяващите вече 
имат по-подробни инструк-
ции за идентифициране на 
нискокачествени резултати 
от търсенето. Подобрената 
обратна връзка от тези изсле-
дователи ще води до промени 
в алгоритмите за търсене на 
Google, така че лъжливото и 
заблуждаващо съдържание 
да излиза по-надолу в резул-
татите.

ДОСТОЕН 
БЪЛГАРИН

Студентът от Медицински уни-
верситет – Варна, Николай Цолов 
бе отличен с приза „Достоен бъл-
гарин-2017", Това стана на офици-
ална церемония в София. Николай 
е студент в III курс специалност 
"Дентална медицина" във ФДМ-
Варна. На 22 март 2016 г. той 
вижда разтревожена жена и спира 
автомобила си до нея. Разбира, че 
това е Маринка Болтън, която чака 
екип на „Бърза помощ“ за своя съ-
пруг, получил инфаркт. Николай 
откарва Майкъл Болтън до болни-
цата, където той е хоспитализиран 
и животът му е спасен. Наградата 
на Николай връчи телевизионният 
продуцент Магърдич Халваджиян, 
който се обърна към присъстващи-
те с думите: „Благодаря на всички 
българи, че сред нас живеят до-
стойни, добри хора, които пома-
гат, които правят всичко възможно 
животът ни да става по-добър и не 
защото някой го изисква от тях, а 
защото те просто са добри хора. 
Този пример трябва да се дава 
всеки ден, от всеки един от нас, 
ако искаме да виждаме светлина в 
тунела." Организаторите на съби-
тието бяха подготвили грамота и 
медал за Николай Цолов с посла-
нието „Гордеем се, че сте достоен 
българин!"

ГЕНЕРАЛ, 
МИНИСТЪР, 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Началникът на Военномеди-

цинска академия (ВМА) генерал 
проф. Николай Петров е новият 
министър на здравеопазването в 
редовения кабинет. Конкуренция-
та за поста бе голяма, а основният 
претендент остана неясен до по-
следно. В публичното простран-
ство упорито се спрягаше името 
на д-р Даниела Дариткова, депутат 
от ГЕРБ в два последователни ка-
бинета "Борисов" и бивш предсе-
дател на парламентарната здравна 
комисия. Неин основен конкурент 
беше шефът на УМБАЛ "Алексан-
дровска" доц. Костадин Ангелов. 
Новият министър е роден е на 29 
август 1959 г. в гр. Средец. Завърш-
ва медицина във ВМИ-Варна през 
1985 г. От 1991 г. е зам.-началник 
на отделението по анестезиология 
и анимация във ВМА-Бургас. През 
2009-а става президент на Друже-
ството на анестезиолозите в Бъл-
гария. От 3 юни 2014 г. е началник 
на Военномедицинската академия. 
От 13 март 2013 до 29 май 2013 г. 
е здравен министър в служебното 
правителство на Марин Райков.

ВТОРИЯТ 
ЕШАЛОН В МЗ

По-малко от ден или точно 17 
часа след официалното си назна-
чение като заместник-министър 
на здравеопазването, доскорошни-
ят ръководител на болница "Бурга-
смед" д-р Стоил Апостолов, беше 
освободен от поста със заповед 
на министър-председателя Бойко 
Борисов. Първоначално за замест-
ник-министри на здравеопазване-
то бяха обявени д-р Стоил Апос-
толов и Лидия Нейчева, която е 
магистър фармацевт. Тя е заемала 
поста на заместник-министър на 
здравеопазването за различни пе-
риоди през 2013 г. и 2014 г. Бив-
шият министър на здравеопазва-
нето в служебното правителство 
на Георги Близнашки (2014 г.) д-р 
Мирослав Ненков се завръща в 
Министерството на здравеопаз-
ването като зам.-министър. Д-р 
Ненков е роден на 15 март 1969 г. 
в столицата. През 1995 г. завърш-
ва "Медицина" в София. По-късно 
специализира анестезиология и 

интензивно лечение и практикува 
в болница "Св. Анна". За коорди-
натор по донорство се обучава в 
Испания и Италия. Последовател-
но трупа опит като такъв в уни-
верситетските болници "Лозенец" 
и "ИСУЛ-Царица Йоанна", а от 
2009-а е координатор по донор-
ство и част от екипа на Клиниката 
по анестезиология и интензивно 
лечение на ВМА. В екипа на ми-
нистър Николай Петров влиза и 
Светлана Йорданова. Тя е магис-
тър по счетоводство и инженер-
химик. От 2015 г. Светлана Йор-
данова е секретар на Националния 
съвет по наркотични вещества към 
ведомството.

ЧЕТИРИ-
ВАЛЕНТНИ 

ВАКСИНИ СРЕЩУ 
ГРИП

Четиривалентни ваксини срещу 
грип, които ще включват защи-
та срещу още два щама, ще има 
от тази есен. Така населението 
ще бъде много по-добре защите-
но, отколкото сега.. По данни на 
Световната здравна организация 
той засяга 5- 10% от възрастните 
и 20-30% от децата. Годишно по 
света от него се разболяват между 
3 и 5 млн. души. По данни на На-
ционалния институт по заразни и 
паразитни заболявания в България 
срещу грип се имунизират не по-
вече от 2% от населението. Само 
650 000 деца в Европа остават из-
вън обхвата на ваксините. Хора-
та свикнаха да живеят без тежки 
зарази, но се появиха антивакси-
налните движения, които отказват 
някои да имунизират децата си. В 
нашата страна не е ясно колко точ-
но са неваксинираните както деца, 
така и възрастни.

3D МЕНИСКУС ЗА 
НОВО КОЛЯНО

Университетът „Дюк” (Duke 
University) разработва материал 
подобен на хрущял на основата на 
хидрогел, който може да улесни 
възстановяването на коленете след 
травма. Хидрогелът може да се из-
ползва за 3D печат, като позволява 
на биоинженерите да създават из-
куствени резервни елементи при 
наранявания на коленете, които 
да съответстват на създадени-
те от природата, както по форма, 
така и по механични свойства.  
3D печатът е от голяма полза за 
хирурзите. Чрез използването 
на виртуални модели на части 
от тялото на пациента, получени 
от компютърна томография или 
сканиране с магнитен резонанс, 
хирурзите могат да създават нови 
бедра, части от черепа и гръбнач-
ни прешлени, които са изключи-
телно близки до оригинала. 3D пе-
чат се използват и за създаването 
на детайлни модели на човешкото 
сърце за кардио хирурзи, които да 
планират сложни операции или за 
точната изработка на механични 
импланти. Такава технология би 
трябвало да е от голяма помощ 
на хората с увредени колене, но 
анатомията на коляното е много 
сложна. Един от ключовите ком-
поненти на всяко коляно е менис-
кусът, с който изследователите де-
монстрират потенциала на новия 
материал. Менискусът е хрущял с 
форма подобна на ухо, който се на-
мира в коляното между бедрената 
кост и подбедрицата. Той действа 
като амортисьор и смазочен ла-
гер, който позволява на коляното 
да се сгъва и движи гладко по из-
ненадващо изкусен и динамичен 
начин, издържайки десетилетия 
употреба, която би унищожила 
създадено от човека устройство. 
Използвания материал за 3D пе-
чат е хидрогел, който е стабилен 
в организма, биосъвместим и има 

подобна на хрущял молекулярна 
структура, с молекули с дълги ве-
риги, които задържат вода. Трудно 
е намирането на хидрогел, който 
има същите свойства като хрущял 
и може да бъде отпечатан. Използ-
вайки принтер за $ 300, Янг успява 
да отпечата изкуствен менискус с 
новия хидрогел само за един ден, 
показвайки че преди смятания за 
скъп и труден производствен про-
цес, може скоро да се превърне в 
лесен и евтин.

БОГАТИТЕ ПИЯТ 
ПО-МАЛКО 

АНТИБИОТИЦИ
Броят на европейците, които 

са приемали поне един антиби-
отик в рамките на година, остава 
непроменен за последните три 
години.  Анкетирани са общо 27 
969 души от различни социални 
и демографските групи, като въ-
просите са им задавани у дома на 
съответния майчин език. Около 
една трета (34%) от анкетираните 
казват, че са приемали антибио-
тици през устата през последните 
12 месеца, като числото е почти 
същото, като полученото в по-
следното проучване  през 2013 г.  
(35%). Употребата на антибиотици 
варира според държавата: най-ви-
сока е употребата в Малта (48%) 
и Испания (47%), а най-ниска е 
в Швеция (18%) и Нидерландия 
(20%). Жените са по-склонни да 
вземат антибиотици от мъжете. 
Употребата им е по-висока сред 
ниско образованите и хората с по-
ниски доходи. По-голямата част от 
европейците вземат антибиотици, 
след предписване от техния лекар, 
като бронхитът, грипът и болки в 
гърлото са най-често цитираните 
причини. Познанията на европей-
ците за антибиотиците остават на 
нивата от 2013 година. Една трета 
от европейците са срещали инфор-
мация за това как е правилно да се 
използват антибиотици. Едва една 
трета (33%) от анкетираните си 
спомнят през последната година 
да са получавали информация да 
не вземат антибиотици без нуж-
да. Този процент варира от 68% 
във Финландия до 15% в Италия. 
Най-често такава информацията 
се получава от лекар (32%), теле-
визионна реклама (27%) или те-
левизионни новини (26%). Около 
една трета (34%) от анкетираните, 
получили информация за вредата 
от злоупотребата с антибиотиците, 
казват, че информацията е проме-
нила мнението им за антибиотици-
те, което е малко по-ниско от това 
в проучването през 2013 г. (36%). 
Повечето (67%) от респондентите, 
чиито възгледи са променени от 
информацията за антибиотиците, 
казват че в резултат на това винаги 
ще се консултират с лекар относ-
но необходимостта от приемане на 
антибиотици.

ОТКРИХА 
ГЕНА НА 

ДЕПРЕСИЯТА
Сибирски учени откриха гена на 

депресията, който е активен само 
при представителите на бялата 
раса. Според оценки на Светов-
ната здравна организация (СЗО) 
от депресия страдат 350 милиона 
души в света. При това у 30-40% 
от хората развитието на болестта 
е свързано с генетични фактори. 
Учените от Института по цитоло-
гия (клетъчна биология) и гене-
тика в Новосибирск откриха гена, 
който влияе на развитието на де-
пресия при европейците. Новият 
ген е наречен NKPD1. Тъй като за 
изследването е бил използван ге-
нетичен материал от европейци по 
думите на учените, при представи-
телите на жълтата и черната раса, 
такъв ген няма. При тях за де-

пресията отговаря друг ген и той 
предстои да бъде открит. Учените 
се надяват, че откритието ще по-
могне за създаването на лекарства 
против тази депресия. За провеж-
дането на изследването са били 
използвани методи на генетичен 
анализ, разработени в сибирския 
институт. В търсенето на "депре-
сиращия ген" сибирските гене-
тици-математици са анализирали 
данните на около 2000 души. Те са 
били предоставени от холандския 
център "Еразмус" в Ротердам, кой-
то изучава депресията. За да иден-
тифицира гена, който участва в 
контрола на депресията, кандида-
тът на биологическите науки На-
дежда Белоногова е разработила 
програмата "FREGAT". В нея били 
включени както методите на "ре-
гионален анализ на асоциациите", 
когато генът се анализира цялост-
но, така и всички нови методи, 
разработени в процеса на изслед-
ването. По думите на сибирските 
учени благодарение на програма-
та данните се обработват много 
бързо: търсенето на гена NKPD1 
е отнело само няколко часа. Зна-
чително повече време е било не-
обходимо на холандския център 
"Еразмус", за да потвърди резулта-
та при независима извадка от хора. 
Учените отбелязват, че от гледна 
точка на генетиката депресията е 
уникална болест. Приносът на ге-
нотипа за развитието на депресия-
та е приблизително колкото и при 
шизофренията. Открити са вече 
десетки гени, които контролират 
възникването и развитието на ши-
зофрения. За депресията обаче до-
сега достоверно не бе регистриран 
нито един. Учените са публикува-
ли получените данни за депреси-
ята в сп. "Biological Psychiatry" и 
сега предават работата на колегите 
си изследователи на това заболя-
ване.

РЕАЛНИТЕ 
ДОХОДИ КАТО 

РЕАЛНАТА 
ИКОНОМИКА

Данните на НСИ показват, че 
през декември показателят е над-
хвърлил 1000 лв. за първи след 
девалвирането на българската ва-
лута през 2007 г. Реално, ако из-
ключим София, Пловдив, Варна 
и Бургас, заплатите в останалите 
области на страната са в пъти по-
ниски. Столицата генерира над 
една четвърт от доходите на цяло-
то население на страната и близо 
40% от брутния вътрешен продукт. 
Най-упражняваната професия в 
България е търговията и ремон-
тът на автомобили и мотоциклети, 
като в този сектор са заети близо 
400 хил. души. Тук средната за-
плата през декември достига 946 
лв. Средни заплати над 1000 лв. 
получават заетите в държавното 
управление и държавното общест-
вено осигуряване, в образованието 
и в здравеопазването. Но дори и в 
тези, доминирани от държавата 
сектори, неравенството на доходи-
те е огромно. В тях работят около 
450 хил. българи. В ИТ сектора 
средната заплата е над 2000 лв. и 
близо 1800 лв. във финансовите и 
застрахователни дейности. В двата 
отрасъла работят общо около 140 
хил. души. Заетите във всички из-
броени по-горе сектори на иконо-
миката са съсредоточени най-вече 
в големите градове на страната и 
основно в столицата София. Извън 
тези градове и отрасли заплатите 
рязко намаляват. А трудовите до-
ходи на около милион българи са 
близки до минималната работна 
заплата от 460 лв. По данни на 
КНСБ около 70 на сто от трудещи-
те се в България вземат под сред-
ната за страната заплата.


