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СТР. 9

КЛИНИЧНА 
ПРАКТИКА  
ПРИ УПОТРЕБА  
НА АМАЛГАМА

ПРЕПОРЪКИ 

СТР. 10

HELICOBACTER  
PYLORI И УСТНАТА 
КУХИНА

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

 

ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БЗС
УС на БЗС на своето заседание от 16 септември т. г. реши Из-

вънредният конгрес на БЗС да се проведе на 19-20 януари 2018 
г. в гр. София, парк-хотел „Москва“.

НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС – 2018
Управителният съвет на БЗС гласува датите за провеждане 

на следващия Научен конгрес на БЗС в гр. Бургас – 7, 8 и 9 юни 
2018 г.

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ  
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

„ВЕРЕЯ - ДЕНТ“
Организираният от РК на БЗС-Стара Загора регионален фо-

рум ще се проведе на 7/10/2017 г. от 11:00 до 18:00 ч. в гр. Стара 
Загора.

ЧЕТВЪРТИ РЕГИОНАЛЕН 
ФОРУМ БАНКЯ-2017

РК на БЗС-София област кани членовете на БЗС да вземат 
участие в Четвъртия регионален форум Банкя-2017, който ще 
се проведе на 28.10.2017 г. в хотел “Жеравна“ в гр. Банкя.

VII НАУЧЕН КОНГРЕС НА СРК
От 18 до 19 ноември 2017 г. в гр. София, хотел „Маринела“, 

зала „София Гранд“ ще се проведе VII научен конгрес на СРК.

НАЦИОНАЛEН ФОРУМ  
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

ШУМЕН – 2018 Г.
На заседание на Управителния съвет на Районна колегия  

Шумен, проведено на 23 февруари 2017 година, се реши Нацио-
налният форум по дентална медицина – 2018 година, да се про-
веде на 9 – 11 февруари 2018 година.

МЕЖДУНАРОДНА  
НАУЧНА СРЕЩА

На 10 март 2018 г. в гр. Банско, „Гранд хотел Банско“ ще се 
състои Международна научна среща на СРК на БЗС и Израел-
ската дентална асоциация, с подкрепата на РК на БЗС-Благоев-
град и Италианското ендодонтско общество.

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ
 „ВАРНА ДЕНТ“

На 17 и 18 март 2018 г. РК на БЗС Варна ще бъде домакин на 
Регионалния форум „Варна Дент“.

НАЦИОНАЛEН ФОРУМ  
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 

СЛИВЕН - 2018 Г.
Управителният съвет на Българския зъболекарски съюз дава 

съгласие Националният форум – Сливен, да се проведе на 30 – 
31 март 2018 година в Сливен.

ТРАДИЦИОНЕН ФОРУМ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА НА РК НА 

БЗС-ПАЗАРДЖИК
От 11 до 13 май 2018 г. във Велинград ще се проведе утвърди-

лия се през годините форум по дентална медицина, организиран 
от РК на БЗС-Пазарджик. Той ще бъде съпроводен и от богата 
социална програма.

НФДМ - ХАСКОВО-2018 Г.
Шестият национален форум по дентална медицина ще се 

проведе на 14, 15 и 16 септември 2018 г. в гр. Хасково.

СТР. 7

СВЕТОВЕН 
ГОДИШЕН 
ДЕНТАЛЕН 
КОНГРЕС 

FDI-2017

Пример за съсловен живот. С тези 
думи определи в приветствието 
си към участниците проф. А. 

Филчев, декан на Факултета по дентал-
на медицина в София, проведения от 8 
до 10 септември т.г. Пети юбилеен на-
ционален форум по дентална медицина 
в Хасково.

Всъщност форумът започна с едно го-
лямо откриване за малчуганите от гра-
да. Детският празник „Зъбки бели като 
гъбки“, проведен на голямата сцена на 
централния площад „Свобода“, бе пър-
вото събитие от празничната програма 
за честването на деня на Хасково. Така 
един дентален празник влезе в офици-
алната програма и поведе тържествата.

За отличното настроение на малчу-
ганите организаторите се бяха погри-
жили за поредна година чрез подхо-
дящ детски спектакъл, който да насочи 
вниманието им към устната хигиена и 
правилното миене на зъбите. Дългого-
дишните приятели на форума от „Асте-
ра“ и „Пиер Фабър“ бяха осигурили и 
подаръци за децата от детските градини 
на града. 

Детският празник бе открит от д-р 
Николай Шарков, председател на УС на 
БЗС и д-р Екатерина Атанасова, пред-
седател на УС на БЗС – Хасково.

Официалното откриване на форума 
бе уважено от ръководството на БЗС, 
председатели на районни колегии, как-
то и от двамата декани на ФДМ – Со-
фия, проф. Филчев и ФДМ – Пловдив, 
проф. Тодоров.

Д-р Екатерина Атанасова благодари 
на спонсорите и на колегите си, които 
след празничния ден на 6-ти септември 
бяха отдели от времето си, за да посе-
тят форума. Тя благодари сърдечно и 

на своя екип от районната колегия, без 
чиято подкрепа форумът би бил немис-
лим. Емоционален момент при откри-
ването бе запалената свещ от членовете 
на УС на БЗС – Хасково, символ на по-
знанието и зачитащо празника на града, 
посветен на Божията майка (Денят на 
Хасково се чества на Рождество на пре-
света Богородица).

Денят 9 септември бе определен за 
лекционната част на форума. Тя включ-
ваше лекции на трима лектори, между 
които проф. Ицхак Биндерман, Израел, 
и една практическа демонстрация за ав-
тогенно костозаместване след екстрак-
ция и поставяне на дентален имплант. 
Практическата демонстрация в залата 
бе осъществена от д-р Пламен Бързаш-
ки и д-р Станимир Банчев.

Модератор на първата част от лек-
ционния ден бе д-р Елена Каменова, а 
на втората част – д-р Илиана Вълева, и 
двете от РК на БЗС – Хасково.

ИНДИРЕКТНО-
ДИРЕКТНИ 

КОМПОЗИТНИ 
ФАСЕТИ

Д-р Росен Венелинов освен лекция-
та за индиректно-директни композитни 
фасети проведе и практически курс с 
28 участници по същата тема. Така ци-
кълът теория и практика бе прекрасно 
очертан. Д-р Венелинов може да бъде 
поздравен за отличната си лекция с 
прекрасно онагледяване чрез картина и 
звук. Той бе приветстван и от д-р Нева 
Читалова, председател на РК на БЗС – 
Варна, която си пожела и Варна да има 
подобен форум. 

Лекторът сподели своя опит и фило-
софия за фасетите. В световен план се 
работи и по това порцеланът да бъде 
заместен от естествени материали като 
зъбния емайл и дентин. Вече има ко-
ронки, създадени от напълно естест-
вен емайл и дентин (от извадени зъби), 
които да реставрират много разрушени 
зъби. 

Лекторът обърна специално внима-
ние на планирането и изработването 
на мок-ъп с цел визуализация в общ 
план. Той обърна внимание на някои 
постановки при заснемане на пациен-
та и осигуряване на фотодокументация 
за случая. Тялото на пациента трябва 
да е изправено с правилна позиция на 
очите. При видеозаснимане движение-
то на горната устна може да ни покаже 
много, както и интраоралните снимки, 
които могат да ни насочат към дребни 
дефекти, които е трудно да бъдат забе-
лязани иначе.

Основната философия при поста-
вянето на такъв тип фасети е това да 
стане без груба намеса в здравето на 
пациента.

Ключови моменти за успех са по-
криването на денталната повърхност, 
превръзка на оголен дентин при необ-
ходимост и запечатване на денталните 
тубули. Работи се само при здрава гин-
гива.

Дигиталният отпечатък облекчава ра-
ботата, въпреки все още високата цена 
на дигиталния дизайн на усмивката.

Използването на кофердам създава не 
само комфорт за пациента и зъболекаря, 
намалява стреса, но и дава възможност 
за перфектен контрол на влажността и 
стерилно работно поле. 

На стр 5.

ЮБИЛЕЕН ПЕТИ 
НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ  

В ХАСКОВО

Д-р Екатерина Атанасова, председател на УС на БЗС-Хасково, д-р Силвия Димитрова, зам.-председател на БЗС и 
членовете на УС на БЗС-Хасково
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НАКРАТКО 

НАЙ-ВАЖНИЯТ
УРОК В ЖИВОТА

Обикновено на церемонията по дипломиране лекторите ще ви 
пожелаят успех и да ви се случва всичко най-хубаво. 

Аз няма да направя това и ще ви кажа защо. 
От време на време в идните години се надявам да се държат с вас 

нечестно, за да разберете цената на справедливостта. 
Надявам се да преживеете предателство, защото така ще научите 

значимостта на лоялността.
Не ми е приятно да ви го кажа, но се надявам от време на време да 

сте самотни, за да не приемате приятелите за даденост. 
Пожелавам ви лош късмет от време на време, за да съзнавате роля-

та на шанса в живота и да осъзнаете, че успехът ви не е изцяло заслу-
жен и провалът на другите също не е изцяло заслужен. 

И когато загубите, а това ще ви се случва от време на време, се 
надявам понякога съперникът ви да злорадства над провала ви, за да 
разберете значимостта на спортсменството. 

Надявам се да бъдете пренебрегвани, за да разберете колко е важно 
да слушаш другите.

И сe надявам да изтърпите достатъчно болка, за да се научите на 
състрадание. 

Дали ви желая тези неща, или не, те ще ви се случат. И дали ще се 
възползвате от тях или не, ще зависи от способността ви да разберете 
поуките от сполетелите ви беди.

Джон Робъртс, председател на Върховния съд на САЩ, на церемо-
нията по дипломирането учениците от Cardigan.

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

VII НАУЧЕН КОНГРЕС  
НА СРК НА БЗС

18-19 ноември 2017 г.
Хотел „Маринела“, зала „София Гранд“

18 НОЕМВРИ 2017

08:00 – 09:00 Регистрация
09:00 – 09:15 Откриване
09:15 – 10:45 Д-р Мартинс Озолинис, Латвия: „Съвременните кон-

цепции за кариес профилактика“
11:15 – 12:45 Д-р Зоран Влахович, Черна гора:”Конусно-лъчевата 

компютърна томография (CBCT) в ежедневната практика“
12:45 – 14:00 Обяд
14:00 – 15:00 ПАНЕЛ БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО 

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, орални презентации:
1.Зъбно-компресивен синдром. Клинична картина и превенция
Д-р Димитър Киров, доктор
Главен асистент в Катедра Протетична дентална медицина, ФДМ, 

МУ – София
2.Функционалната диагностика в помощ на оформяне на правил-

ната оклузия 
Д-р Ива Антонова Джорова, доктор 
Д-р Владимир Иванов Богданов, доктор 
Асистенти в Катедра Ортодонтия, ФДМ, МУ – София
3. Приложение на високоенергийните лазери и фотоактивираната 

дезинфекция в ендодонтията
Д-р Цветелина Георгиева Георгиева, доктор
Главен асистент в Катедра Консервативно зъболечение, ФДМ,  

МУ – София
15:15 – 15:45 Търговска презентация
16:30 – 17:30 ПАНЕЛ БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО 

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, орални презентации:
4.  Възможни клинични приложения на богатия на тромбоцити фи-

брин (PPRF) в ежедневната хирургична практика 
Доц. д-р Иван Ченчев, доктор
Доцент в Катедра по Орална хирургия,  ФДМ, МУ – Пловдив
5. Нови възможности за биологично лечение на зъбната пулпа
 Доц. д-р Весела Стефанова, доктор
Доцент в Катедра Оперативно зъболечение и ендодонтия, ФДМ, 

МУ – Пловдив
6. Резултати от клинични случаи при ендодонтско лечение на неви-

тални постоянни зъби с незавършено кореново развитие
Д-р Йордан Търпоманов
Асистент в Катедра Детска дентална медицина, ФДМ, МУ – Плов-

див
19 НОЕМВРИ 2017

09:00 – 11:00 ПАНЕЛ НА СОФИЯ ДЕНТАЛ МИЙТИНГ, специално 
разработен за VII НК на СРК. „Често допускани грешки в оклузията на 
протетичните конструкции. Усложнения, причини и решения.“: Лек-
тори: д-р Иван Чакалов, д-р  Селар Франсис

11:30 – 13:00 Д-р Кнут Хувшмид, Германия: „Без граници! Светът 
на директните реставрации“

13:30 – 15:00 Проф. Маржена Доминяк, Полша: „ Автогенен метод 
за регенерация на венечния джоб. “

15:15 – 15:45 Търговска презентация
16:00 – 17:30 Доц. Стоян Иванов, „Предпротетична хирургия – 

предпоставка за добро протезиране.“
Такса участие: За ЛДМ – до 10 Ноември 2017 г.: 50 лв.; до 17 ноем-

ври 2017 г.: 70 лв.; на място: 100 лв.
За студенти: до 17 Ноември 2017 г. : 20 лв.; на място: 50 лв.
Банкова сметка: 
ПИБ АД клон София
IBAN: BG36 FINV 9150 1014 6341 25
Основание: такса VII НК, имена на участник 
За информация:Офис на СРК на БЗС, тел: 02 988 2525, моб: 0888 

588 060; E-mail: ssbsofiagrad@abv.bg

Вестник „ДентаМедика“ в 
бр. 3 от 2017 г. оповести на-
мерението на Европейския 

съюз (ЕС) за забрана използване-
то на амалгама за деца, бременни 
и кърмещи майки. Вече е в сила 
Регламент (ЕС 2017/852) на Евро-
пейския парламент и на Съвета от 
17.05.2017 г., относно живака и за 
отмяна на регламент (ЕО) №1102/ 
2008 г.

Регламентът ще се прилага от 
01.01.2018 г., съгласно чл. 10, 
параграф 1 от него. Считано от 
01.01.2019 г., денталната амалгама 
се използва само в предварително 
дозирана капсулирана форма.

Забранена е употребата на живак 
в насипно състояние от лекарите по 
дентална медицина. Параграф 2 на 
същата разпоредба регламентира, 
че от 1.07.2017 г. не се използва 
дентална амалгама за лечение на 
деца под 15 г., както и на бременни 

или кърмещи жени, освен ако това 
не се счита за абсолютно необходи-
мо от страна на лекаря по дентална 
медицина въз основа на специфич-
ните медицински нужди на пациен-
та.

Използването на сребърната 
амалгама е проблем, който стои 
пред нас, както и пред останалите 
страни членки на ЕС, с изключение 
на скандинавските държави. Пред-
стои да се въведе и задължително-
то инсталиране в денталните юни-
ти на сепараторите за денталната 
амалгама, отстранявана от устата 
на пациента. 

Научно е доказано, че при пра-
вилно дозиране на живака при 
размесването, амалгамените обту-
рации не увреждат човешкия орга-
низъм. За сравнение трябва да се 
обърне внимание на факта, че чо-
вешкото тяло абсорбира метали от 
часовници и бижута по аналогичен 

начин и последното не е проблем в 
продължение на векове. 

Сребърната амалгама е един от 
най-добрите материали за обтура-
ции по принцип и трябва да се за-
пази като материал. Съвременните 
естетични материали нямат тези 
физико-механични качества. При 
тях естетиката е на първо място, но 
трайността им не е като на сребър-
ната амалгама  и не са така добре 
изследвани.

Съвременните материали с нано-
частици, все още не са изследвани 
напълно, не е минало време и няма 
достатъчно проучвания, тъй като 
днес много бързо навлизат в прак-
тиката всички иновации.

Европейските институции под-
чертават, че правителствата на 
страните членки трябва да насочат 
усилията си към профилактиката на 
оралните заболявания.

Д-р Николай Шарков

ИЗПОЛЗВАНЕТО  
НА СРЕБЪРНА АМАЛГАМА 
В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА

От 01.01.2019 г. денталната амалгама се използва само в 
предварително дозирана капсулирана форма

Вторият управителен съвет на 
БЗС, след избора на ново ръко-
водство, имаше своята много 

интензивна сесия в рамките на целия 
ден. С цел информация, която да бъде 
съотнесена веднага към членовете 
на БЗС, да им бъде насочено внима-
нието към някои въпроси, както и 
предвид малкото време до излизане 
на броя, представяме информация от 
работата на УС. Една от основните 
точки разглеждани в него бе НРД 
2017 и предимно бъдещия НРД-
2018 и промените в Наредба 2, ка-
саещи плаковите протези.

Конгресът на БЗС упълномощи 
Комисията по изработването и под-
писването на Националния рамков 
договор (КРД) да продължи разгово-
рите с институциите, от които зави-
си прилагането на Наредбата. Както 
подчерта д-р Г. Димов :“На този етап 
трябва да се говори само за разгово-
ри, защото реална база за преговори 
няма“. Преговорите практически 
започнат веднага след внасянето на 
бюджета на НЗОК в Народното съ-
брание. Но сега се подготвя този бю-
джет и сега трябва да се осъществят 
срещите и разговорите с ключовите 
играчи.

БЗС разполага с данни по възрас-
тови групи на база на статистиката за 
нуждите от плакови протези. 

Според данни, екстраполирани от 
докторската работа на доц. Бойко Бо-
нев, 20% от населението над 60 г. е с 
обеззъбена горна челюст, 17% с обез-
зъбена долна челюст и 13% с тотално 
обеззъбена горна и долна челюст. На 
база на това изследване БЗС и КРД 
предлагат дейности, които трябва да 
бъдат включени в НРД, във връзка с 
настъпилата промяна на Наредба 2:
l Дейности по възстановяване 

функцията на дъвкателния апарат 
при цялостно обеззъбена долна че-
люст с долна цялостна плакова про-
теза 
l Дейности по възстановяване 

функцията на дъвкателния апарат 
при цялостно обеззъбена горна че-
люст с горна цялостна плакова про-
теза

Обсъдени бяха и редица други ос-
новни моменти касаещи НРД.

Относно работата по Предложе-
ние на БЗС за проект на Наредба 
за придобиване на специалност по 
дентална медицина в системата на 

здравеопазването, която наричаме 
за краткост Наредбата за специа-
лизациите. Продължава огромна-
та работа на БЗС по отношение на 
възможностите за специализация 
на лекарите по дентална медици-
на, предвид спецификата на тех-
ния труд. 

БЗС е инициатор на създаването, 
през месеците на отпуските, на нова 
работна група от Министъра на здра-
веопазването, която да работи за из-
менение на Наредба 1. БЗС провежда 
последователна и упорита политика 
за промяна в тази насока, като катего-
рично настоява за самостоятелен раз-
дел за денталната медицина. Все още 
съществуват нормативни проблеми с 
базите за специализация.
l 130 e общият брой на специа-

лизантите по дентална медицина в 
момента, според данните на МЗ. На 
заседанието на УС бе казано, че бази 
за специализация има във факултети-
те по дентална медицина, в болница 
„Света Ана“, ВМА, дентални центро-
ве в Русе, Велико Търново, Сливен, 
„ЕО Дент“. Моля да бъдем извинени, 
ако сме направили пропуск в избро-
яването на базите за специализация. 
От Министерство на здравеопазване-
то съобщават, че е създаден регистър 
на обявените от лечебните заведения 
места за специализации в система-
та на здравеопазване. До момента 
специализантите бяха принудени да 
търсят необходимата им информация 
през електронните страниците и ад-
министрациите. След разпореждане 
на министър Петров на всички акре-
дитирани за провеждане на специа-
лизации лечебни заведения е вмене-
но да подават актуална информация 
за обявените при тях места, които 
администратор публикува в регистъ-
ра на МЗ.

Във връзка с изработването на 
проект на Наредба за задължител-
ното застраховане на лицата, уп-
ражняващи медицинска професия 

След промяната в Кодекса за за-
страховане, приет от Народното 
събрание се констатира, че в него 
са залегнали прекалено високи за-
страхователни прагове и застрахова-
телната премия нараства драстично. 
Лекарите по дентална медицина не 
работят при толкова високи нива на 
застрахователен риск.

В Кодекса за застраховане няма 

понятие групова застраховка. Всяко 
лечебно заведение трябва да застра-
хова работещите в него. До този мо-
мент съществуваше практика РК на 
БЗС да застраховат своите членове 
за застраховка професионален риск. 
Сключените договори към момента 
запазват своето действие, разясни ад-
вокат Чутурков, но като допълнител-
на застраховка. 

Отново по настояване на БЗС през 
лятото бе създадена и работи нарочна 
комисия по този изключително важен 
въпрос!

Трябва и ще се прецизират бъде-
щите застрахователни полици и спо-
ред степента на риска ще се приемат 
адекватни застрахователни премии. 
БЗС настоява да могат да се зачитат и 
груповите застраховки. Очаква се да 
излезе Наредба от Министерството 
на здравеопазването, въпреки, че тя 
е на Министерски съвет. БЗС рабо-
ти по този въпрос съвместно с БЛС, 
отговорни представители на отдели в 
МЗ, Комисията по финансов надзор, 
представител на застрахователните 
компании и др.

Сред разгледаните въпроси по вре-
ме на заседанието на УС на БЗС бяха 
приемането на правилници, регла-
ментиращи дейността на УС, както 
и на постоянните работни комисии 
на БЗС, на Редакционната колегия на 
вестник „ДентаМедика“ и на он лайн 
журнала. Бяха обсъдени условията 
и времето за провеждане на редица 
форуми по продължаващото обуче-
ние за 2018 г, обсъдени и приети бяха 
условията и реда за участие в 18-тия 
Научен конгрес на БЗС, както и На-
учния и Организационен комитет. За 
първи път в Научния комитет ще има 
представител на специалността орто-
донтия - доц. Мирослава Динкова от 
ФДМ-София. Бяха гласувани датата 
и мястото на Извънредния конгрес, 
който ще се проведе на 19 и 20 яну-
ари 2018 г. в гр. София, парк-хотел 
„Москва“.

Следващото заседание на УС на 
БЗС ще се проведе на 2 декември 
2017 г. в централния офис на БЗС с 
адрес бул. „Витоша“ №12.

По част от темите на УС има 
допълнителни материали в броя от 
зам.-председателите на БЗС, свърза-
ни и с работа извършена от отдел-
ните комисии.                                  ДМ

ЕСЕННАТА СЕСИЯ НА 
ПАРЛАМЕНТА НА БЗС

Заседание на УС на БЗС от 16 септември 2017 г.
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РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА „ВЕРЕЯ – ДЕНТ“

7.10.2017 Г. 
ЗАЛА НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЗАХАРИЙ КНЯЖЕВСКИ“

9.00 – 10.00 ч. Регистрация
10.00 – 11.30 ч. Постоперативна чувствителност – етиопатогенеза и лечебен подход. Проф. Н. Манчо-

рова – ФДМ Пловдив 
12.30 – 14.00 ч. Обяд
14.00 – 15.30 ч. Бруксизмът, неостаряващ проблем за професията ни. Терминологични определения, 

етиология и епидемиология. Диагностициране на случаите с бруксизъм. Орални изяви при пациенти с 
бруксизъм. Проф. Хр. Кисов – ФДМ Пловдив

15.30 – 16.00 ч. Кафе – пауза
16.00 – 17.30 ч. Отражение на бруксизма върху зъбните структури, пародонта и долночелюстната 

става. Лечение на бруксизма. Възстановяване на каниновата защита. Шини за бруксизъм, изработване, 
ажустиране и контролни посещения. Лечение с ботулинов токсин. Проф. Хр. Кисов – ФДМ Пловдив 

19.30 ч. Коктейл – ресторант „Верея“

*За членове на РК на БЗС Стара Загора – безплатно
*За членове на други РК лекционна програма – безплатно, участие в коктейл 20 лв

УС на РК на БЗС – Стара Загора

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА СРЕЩА НА СРК НА 
БЗС И ИЗРАЕЛСКА ДЕНТАЛНА АСОЦИАЦИЯ (IDA)

С ПОДКРЕПАТА НА РК НА БЗС БЛАГОЕВГРАД И 
ИТАЛИАНСКО ЕНДОДОНТСКО ОБЩЕСТВО (SIE)

Гр. Банско, 10 Март 2018 г., Гранд хотел Банско
(Предварителна програма)

09.03.2018: НАСТАНЯВАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ
10.03.2018

08:00 – 09:00 – РЕГИСТРАЦИЯ
09:00 – 09:30 – откриване
09:30 – 11:30 – Пародонтология: Д-р Станислава Шулева, България
12:00 – 13:30 – Имплантология: Д-р Нарди Касап, Израел
13:30 – 14:30 - обяд
14:30 – 16:00 – Ендодонтия: Д-р Витторио Франко, Италия
16:30 – 18:00 – Ендодонтия: Д-р Филиппо Кардинали, Италия
20:00 – Гала вечеря

Ще има ендодонтски курс, подробностите се уточняват.
Такса участие: 
За Лекари по дентална медицина: 50 лв. (за редовни членове на 

СРК и РК Благоевград – 30 лв.)
За студенти: 30 лв. 
Гала вечеря: 55 лв. 
Ще има осигурени нощувки до изчерпване на бройката.
За повече информация: Офис на СРК на БЗС
Тел: 02 988 2525
Моб: 0888 588 060
E-mail: ssbsofiagrad@abv.bg

До този момент Комисията е 
провела една опознавател-
на среща и две заседания 

към дата 08.09. 2017 г. Работата на 
нашата Комисия е заложена в Ус-
тава на БЗС и аз няма да се спирам 
обстойно. 

Това, което бях поел като анга-
жимент пред делегатите на Кон-
греса на БЗС, че в нея ще бъдат 
включени хора с опит и ще бъдат 
от цялата страна е изпълнено. Т. е. 
няма да бъдат включени предста-
вители само от София, или само от 
големите градове.

На първото заседание ние взе-
хме решение да разпределим все-
ки един от членовете на Комисията 
да поеме минимум четири области 
и съответно Районни колегии, за 
да могат Управителните съвети 
на Районните колегии и членове-
те на РК да имат пряк контакт с 
членовете на комисията. Нашата 
идея е обявена и районирането е 
изпратено към централния офис и 
към всяка РК на БЗС. Използвам 
страниците на вестника да обявим 
официално отговорниците по ра-
йони.

Комисия по дентална прак-
тика и професионална защита 
(КДППЗ)

Председател:
Д-р Валентин Павлов 
Членове: Д-р Нелия Михайло-

ва; Д-р Олег Гладков; Д-р Росица 
Илева; Д-р Борислав Михов; Д-р 
Нева Читалова; Д-р Петранка Бел-
чева; Д-р Диана Бушкалова; Д-р 
Валентин Дуков. 

Разпределение на членовете 
на КДППЗ за връзка с Район-
ните колегии: Д-р Олег Глад-
ков – СРК, Видин, Монтана, 
Враца; Д-р Росица Илева - Русе, 
Силистра, Разград, Шумен; Д-р 
Борислав Михов – Сливен, Ха-
сково, Добрич, Кърджали; Д-р 
Нева Читалова – Врана, Бургас, 
Ямбол, Търговище; Д-р Петран-
ка Белчева – Благоевград, Кюс-
тендил, Перник, София обл.; 
Д-р Диана Бушкалова – Стара 
Загора, Пловдив, Смолян, Па-
зарджик; Д-р Валентин Дуков 
– Плевен, В.Търново, Ловеч, 
Габрово.

Първият проблем са постъпи-
лите анкети (въпросници) към 
лекари по дентална медицина, 
съдържащи 178 въпроса от Коми-
сията за защита на личните данни 
(КЗЛД) и свързани с извършване 

на проверки на администратори 
на лични данни от сектор „Здраве-
опазване“.

Направихме веднага една сре-
ща с КЗЛД и впоследствие втора 
официална среща с участието на 
д-р Шарков. На третата среща раз-
гледахме детайлно въпросници-
те, които се оказаха доста трудни 
за попълване, независимо, че от 
КЗЛД твърдяха обратното. Тази 
среща отне 6-7 часа, за да можем 
да минем през целия въпросник. 
Аз изисках от тях тези 250 колеги, 
които ще бъдат задължени да отго-
ворят. Бяха ни предоставени, за да 
можем да влезем във връзка с тях 
и да им съдействаме.

Оказа се, че малка част от ко-
легите са успели да се включат в 
първия срок до 30 юни. По молба 
на БЗС срокът бе удължен до 30 
септември т. г. На проведеното 
заседание на КДППЗ в Хасково 
мога да кажа, че от разговорите се 
установи, че 90% от членовете на 
комисията са потърсили колегите 
от съответните РК. Натъкнали са 
се обаче на факта, че има сменени 
адреси, има имейли, които не са 
актуални и това пречи да се уста-
нови пряк контакт с колегите, кои-
то трябва да попълват въпросника.

Ето защо се реши между 25-30 
септември 2017 год. да се направи 
нова среща в КЗЛД, на която да се 
види какъв е процента на отгово-

рилите колеги. 
Целта на нашата комисия е да 

бъде максимално близко до коле-
гите, защото самото наименование 
е Комисия по дентална практика и 
професионална защита.

Първата ни задача, поставена от 
УС на БЗС е задвижена прекрасно 
и по нея се работи активно. Тук е 
момента да благодаря за активната 
работа на членовете на комисията.

Много е сериозен проблемът 
със застраховките. Още на пър-
вото заседание на УС се устано-
ви, че тези застраховки, които РК 
правят не са достатъчни и те не 
ни защитават както трябва. Бях 
поканен от д-р Шарков на едно от 
заседанията в Министерството на 
здравеопазването (МЗ) във връз-
ка със застраховките, но на нея 
отсъстваше ключов представител 
на МЗ. Приоритет в работата на 
Комисията ще бъде да доведе до 
край проблема със застраховките 
професионален риск.

Лекарите по дентална меди-
цина са включени в група, която 
е с висок риск на застраховка. 
Предложението на УС е да бъдат 
намалени тези лимити на застра-
хователните прагове. Работи се в 
посока да бъдат нормални застра-
хователните прагове. 

Д-р Павлов, благодаря Ви за от-
деленото време!

Записа Е. Караянева

По време на проведения в 
Хасково НФДМ се състоя 
заседание на Комисията по 

приемане и изготвяне на НРД по 
ЗЗО и експертната група към нея. 
При противоречивото поведение 
на институциите във връзка с На-
редбата за допълнение на Наредба 
2 от 2016 г. за определяне на ос-
новния пакет здравни дейности, 
гарантирани от бюджета на НЗОК 
работата на Комисията е наистина 
сложна и деликатна. От една стра-
на има вече публикувана в „Държа-
вен вестник“ Наредба в последния 
работен ден на служебното прави-
телство. От друга страна вървят 
тежки разговори с институциите 
за приложение на Наредбата за 
допълнение на Наредба 2 и въвеж-
дането на нова дейност свързана с 
плаковите протези за определени 
възрастови категории граждани. 

На разширеното заседание на 
Комисията присъстваха председа-
телят и главния секретар на БЗС, 
д-р Николай Шарков и д-р Бо-
рислав Миланов, председателят на 
КРД и зам.-председател на БЗС, д-р 
Г. Димов, деканите на факултетите 
по дентална медицина в София и 
Пловдив, проф. Филчев и проф. 
Тодоров, д-р Донка Станчева, д-р 
Нелия Михайлова, д-р Валентин 
Павлов, експертите д-р Хайк Па-
пазян и д-р Румен Тодоров и д-р 
Георги Сойтариев от Контролната 
комисия.

Д-р Димов направи преглед на 
точните факти: 
l Наредба за допълнение на На-

редба номер 2 от 2016г. съществу-
ва в правния и нормативен ред
l Периода за изготвяна на бю-

джета на НЗОК за 2018г. е активен
l Решения на Конгреса на БЗС 

от 03.06.2017г. и на УС на БЗС от 
14.06.2017г., с които комисията е 
упълномощена да продължи раз-
говорите и провеждането на срещи 
с отговорните институции и лица 
с цел въвеждането на новата дей-
ност по Наредба 2

На 9 август т. г. е проведена спе-
циална среща със зам.-министър 
Ананиев, който е и начело на Над-
зорния съвет на Касата. На срещата 
е присъствала и г-жа Жени Начева, 
а от страна на БЗС д-р Шарков, д-р 
Димов и д-р Гачев. При съществу-
ващия финансов дефицит на НЗОК 
е невъзможно въвеждането на На-
редба 2 е мнението на финансисти-
те, за да може всяко здравноосигу-
рено лице над 65-годишна възраст 
да може да получи до 2 дейности 
за възстановяване на функцията 
на дъвкателния апарат за срок от 
4 години. Наредбата обаче дейст-
ва и никой до този момент не я е 
отменил.

Мнението на Комисията, е, че е 
необходим целеви бюджет за про-
тезирането, като разговорите и 
преговорите с Надзора на НЗОК 
трябва да продължат.

До 28 февруари трябва да бъде 
подписан новият НРД за 2018 г.

Тотално обеззъбените възрастни 
хора са изцяло извън системата за 
дентални дейности по НЗОК до 
този момент. Съсловието е наясно, 
че възстановяването на дъвкател-
ната функция при изцяло обез-
зъбени пациенти е едно от най-
сложните, но е и сред най-ниско 
заплатените. 

Моментният разрез на ситуаци-
ята с плаковите протези е сложен 
и дори противоречив. БЗС ще про-
дължи лобирането и аргументи-
раните разговори, като предстоят 
срещи с новия директор на НЗОК, 
лобиране в Парламента, преди 
приемането на държавния бюджет 
и активно следене на развитието 
на ситуацията.

Тънката червена на линия на 
преговорите продължава до пос-
тигането на консенсусно решение. 
Комисията ще очаква санкцията на 
УС на БЗС и на Извънредния кон-
грес, който тази година ще се про-
веде през януари 2018 г., за да бъде 
по-близо да развитието на прего-
ворите за НРД.                               ДМ

ЗАСЕДАНИЕ НА 
КОМИСИЯТА ПО 

ПРИЕМАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ 
НА НРД ПО ЗЗО

НАШАТА ЦЕЛ Е ДА  
БЪДЕМ МЕЖДУ КОЛЕГИТЕ 

В ЦЯЛАТА СТРАНА
Д-р В. Павлов, председател на Комисия по дентална  

практика и професионална защита (КДППЗ)

Момент от работното заседание на комисията в Хасково
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От стр.1
Поради сивеенето на латексовия 

кофердам, той предпочита да рабо-
ти с нелатексов.

Д-р Венелинов подчертау че ра-
боти за съхраняване на естествена-
та анатомия, като финалното поли-
ране извършва на ръка.

ДА СТОИШ ЗАД ДУМАТА 
СИ – СИЛАТА НА ЕЗИКА

Различната лекция, привлякла 
много внимание, бе тази на доц. 
Даниела Колева: „Да стоиш зад 
думата си – силата на езика“. Да-
ниела Илиева-Колева е изпълните-
лен директор на Фондация „Право 
и интернет“. Тя е и основател на 
менторската програма Euromentor. 
Доц. д-р Даниела Илиева-Колева 
е доцент по управление на биз-
нес процеси и бизнес комуника-
ции, преподавател в Университета 
ВУЗФ, в Международния факул-
тет на университета Шефилд и в 
УНИБИТ. Дисциплините, по кои-
то Даниела преподава, са: „Стра-
тегически мениджмънт“, „Орга-
низационно поведение“, „Бизнес 
комуникации“, „Бизнес коучинг“ 
и „Корпоративна социална отго-
ворност“. Темите за вербаланата и 
невербаланта комуникация засягат 
пряко всекидневната практика на 
лекарите по дентална медицина. 

Смисълът на посланието към па-
циента е обратната връзка. В една 
секунда в мозъка на човек постъп-
ват 2 млн. бита информация, като 
само 134 бита остават при комуни-

кацията. Известното съотношение, 
че 7% от тази информация постъп-
ва при комуникацията с думите, а 
55% с езика на тялото. Невербал-
ната комуникация представлява 
повече от половината ефективна 
комуникация между хората. Тя 
включва езика на тялото, външен 
вид, лично пространство, и още 
много елементи, за които рядко си 
мислим като вид комуникация.

Въпреки това, те предават много 
информация към околните – ин-
формация, която думите не биха 
могли, и могат да помогнат с убеж-
даване, осъществяване на разбира-
не и ефективно разбиране.

Сред основните въпроси, които 
засегна доц. Колева, бяха, когато 
не разбираме нещо, защо е така. 
Правилно ли задаваме въпросите 

Какво, Как и Ами, Какво и Ако при 
оценката на дадена ситуация.

Известен е фактът, че мозъкът 
реагира по-добре на положителна-
та информация.

При пациент, който има свой 
собствен изграден „лечебен план“, 
бихме могли да използваме изрече-
ния като: „Мога ли да бъда напъл-
но откровен с Вас“ или „Всичко 
това го казвам, защото Ви мисля 
доброто“. „За голяма част от не-
щата може да сте прав“. При остър 
спор с пациент или член на дентал-
ния екип е добре да преместите на 
друго място опониращата страна, 
като изразите съгласие.

Следобедната лекционна част бе 
обогатена и с практическа демон-
страция.

Проф. Ицках Биндерман говори 

за предвидимите процедури за ав-
тогенно костозаместване и запаз-
ване на алвеоларния гребен. Уред 
за използването на извадени зъби 
за създаването на автоложна ден-
тална присадка за 15 минути бе по-
казан и в залата. Чрез смилането на 
извадени зъби се намалява цената 
на присадката, постига се активен 
костен обем и устойчива присадка. 
Прясно екстрахиран зъб претър-
пява анкилоза, когато се постави 
обратно в мястото под формата на 
смлени частици.

Някои изследователи смятат, 
че тази присадка съдържа твърде 
много дентинови частици, като тя 
е различна от стуктурата на костта.

Дали извадените зъби са за бок-
лука, или могат да се използват? 
Въпросът остава открит.

По време на практическата де-
монстрация бяха ивадени два зъба 
на пациент и бе поставен имплант 

от д-р Бързашки и д-р Банчев.
На форум като на форум, но и с 

богата социална програма, осигу-
рена от организаторите от РК на 
БЗС – Хасково и подкрепена от 
фирмите спонсори. 

Винарска изба „Катаржина“ бе 
домакин на елегантна дегустация 
на вина и възможност за свободно 
общуване между участници, лек-
тори и гости на форума. Древните 
са казали, че във виното е исти-
ната, но всяка нова информация 
също допринася за нея.

Официалната вечеря бе фина-
лен щрих на Националния форум, 
изпълнен със съсловна дейност, 
изразена в заседанията на две от 
комисиите на БЗС, разнообразна-
та лекционна програма, практи-
ческия курс и клиничната демон-
страция, както и миниденталното 
изложение.

ДМ

ЮБИЛЕЕН ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН 
ФОРУМ В ХАСКОВО

Връзката ми с форума в Ха-
сково е за трета поредна 
година. Като млади и енер-

гични хора помагаме с организа-
цията. Ани Девлетян също помага 
на организаторите. За нас като сту-
денти участието е безплатно и не 
плащаме такса участие. Много от 
лекциите са интересни, но има и 
такива, до които още не сме стиг-
нали в изучаването на материала.

Познавам д-р Екатерина Атана-
сова, която е председател на район-
ната колегия в Хасково от малък и 
с удоволствие работя и помагам с 
каквото мога.

Тази година на форума има мно-
го малко млади колеги, новозавър-
шили. В предишните издания е 
имало повече. Сега участниците са 
повечето възрастни стоматолози с 
повече опит.

В самия град Хасково няма мно-
го млади хора. Далече е от градове-
те със стоматологични факултети.

Подобни форуми позволяват от 
една страна да се срещат нефор-
мално колегите, а от друга да се 
придобиват нови знания.

Аз съм все още студент и имам 
реално една година клиничен опит 
с най-основните неща в стоматоло-
гията и тепърва ще се насочвам.

Не смятам да се върна в Хасково, 
а вероятно ще остана във Варна, 
защото харесвам града и смятам, 
че ще мога да се реализирам ус-
пешно. Но предстои да реша.

За мен една от най-интересните 
лекции бе тази на доц. Даниела 
Колева, въпреки че не е свързана 
пряко с клиничната работа, но пък 
много може да облекчи комуника-
цията с пациенти и с колеги. По-
разчупените лекции са по-интерес-
ни за слушане.

ФОРУМЪТ 
ПРЕЗ ПОГЛЕДА 
НА МЛАДИТЕ

Иван Златинов, студент по дентална 
медицина във ФДМ – Варна, в помощ на 
организаторите на Националния форум

Детският празник

Официалните гости и участниците във форума
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НАЙ-ДОБРОТО ОТ TWISTED FILES

115.00 лв.
ЦЕНА:Тейпър: .04, .06, .08, .10, .12

Дължина: 23мм, 27мм
S-Асорти (Small) – тейпър .04, .06, .08
L-Асорти (Large) – тейпър .06, .08, .10

машинни 
NiTi пили

 забележителна флексабилност и здравина,
особено ефикасна при S-образни канали
 обработката се извършва с 1 до 3 пили

TWISTED FILES Adaptive

115.00 лв.
ЦЕНА:

 Адаптирани Twisted 
Files пили за работа 
с TF Adaptive Motor и 
всички други мотори 
с функция реципрок
 В кутийката има
3 броя ръчни пили 
(номера 08, 10, 15) и 
три броя машинни – 
всичко необходимо 
за ръчно и машинно 
прохождане на 
канала
 Размери: малък или
голям светофар

K-Flex Files
ръчни стоманени пили 
за първично влизане и по-флексабилни
Размер: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40
Асорти: 15/40; 45/80
Дължина: 
21мм; 25мм; 30мм.
1 кутия х 6 пили

22.00 лв.
ЦЕНА:

Tripple Flex Files –
ръчни стоманени пили
за първично влизане с неактивен връх
Размер:  08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40
Асорти: 15/40; 45/80
Дължина: 
21мм; 25мм; 30мм.
1 кутия х 6 пили

22.00 лв.
ЦЕНА:

Официален вносител: София 1680, ул. Смърч 27
тел.: 02/ 958 16 17; 02/ 958 10 48; 0885 039 823; 0885 035 763; 0885 047 179

e-mail: mbconsult2000@abv.bg
www.mbconsult2000.net

К3 - машинни NiTi пили
 системата с най-голям пазарен дял
 изключителна здравина, съчетана с 
ефективност на рязането

95.00 лв.
ЦЕНА:

Тейпър: .02; .04; 06; .08; .10; .12
Размер: от 15 до 60; Асорти: 15/40
Дължина: 17 мм.; 21 мм; 25мм.; 30 мм.

K-Files, ръчни стоманени пили
Размер: 
06, 08, 10, 15, 20, 
25, 30, 35, 40
Асорти: 
15/40; 45/80
Дължина: 
21мм; 25мм; 30мм.
1 кутия х 6 пили

18.00 лв.
ЦЕНА:

30.00 лв.
ЦЕНА:

Path�nder
ръчни стоманени пили
за първично влизане 
в тесни и труднодостъпни 
калцифицирани канали; 
тейпър 1.25
(по-малък от стандартния)

Наконечник 
за ръчни 

нструменти 
М4 Safety

Цена:
1 480.00 лв. 

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

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

Валидност на промоцията: от 01 септември до 30 ноември 2017 г.

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

Lina 17 литра
24 вноски х 341 лв.
Lina 17 литра AWF+USB
24 вноски х 355 лв.

Lina 22 литра
24 вноски х 374 лв.
Lina 22 литра AWF+USB
24 вноски х 388 лв.

> само тип-В цикли и кратък ECO-B цикъл за малки зареждания
> патентована система за сепариране и филтриране на водата
> система за анализиране качеството на водата
> вграден прахов филтър
> отложено или програмируемо стартиране на цикъла
> 17 литра/ 22 литра
> гаранция: 24 месеца или 2000 цикъла
Lina AWF + USB
> автоматично пълнене с вода
> USB памет

Редовни цени автоклави:
Lina 17 литра: 8185 лв.
Lina 17 литра AWF+USB: 8520 лв.
Lina 22 литра: 8975 лв.
Lina 22 литра AWF+USB: 9305 лв.

Деминерализатор Multidem C27 при  
еднократно плащане. 
 

Посочената цена е за автоклав Lina 17 литра AWF + USB

Подарък

AWF + USB

Цените са с включен ДДС.

24 месеца гаранция за 24 месеца разплащане

AWF + USB

При еднократно плащане в цената на автоклава е включена  
10% отстъпка и деминерализатор Multidem C27 подарък.

7700 лв. 

20170914_AD_Promotion_Lina_ABG_130x190mm.indd   1 15.09.2017   10:15:54

гр.София 
Конгресен център на
„Витоша Парк Хотел“

малка зала
11.11.2017 год.
12–16.00 часа.

Начин на плащане: в брой на място или по банков път
(капаро от 50 лв. като гаранция за участие): 
Банка: Българска пощенска банка 
IBAN: BG59BPBI79401057697501 BIC: BPBIBGSF
Радосвета Василева

Такса участие: 
250 лв.

  Краен срок 
за записване: 
03.11.2017 г.

практически курс
АДАПТИВНАТА ТЕХНОЛОГИЯ, 

ИМИТИРАЩА СЪВЪРШЕНСТВОТО НА ПРИРОДАТА 
В ПОМОЩ НА ДИРЕКТНИТЕ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ 

  ПРИ ДЪВКАТЕЛНИ ЗЪБИ
Водещ курса: 

Проф. Д-р Радосвета Василева, д-р 

Специалист по обща дентална медицина и 
оперативно зъболечение и ендодонтия, 

сертифициран лектор на БЗС от 2006 г.
преподавател във ФДМ, София и 

Варна и ръководител на Катедрата 
по Консервативно зъболечение, 
София, клиничен консултант на 

фирмите Kerr, Hawe, Spofa и Kulzer.
 Участник в 3 интернационални 

(Германска работна група към 
ISO- Normcomission) проекта и  участник 

 и ръководител в 10 национални проекта. 

Практическата част включва: 
• Работа върху предварително препарирани кавитети - 3 модификации за КМ – 
клиничен анализ и планиране с различни матрични системи и избор за конкретна група 
дъвкателни зъби • Изработване и адхезивно фиксиране на инлей от КМ • Нови генерации 
моделиращи инструменти и видове техники на нанасяне • Гнатологично оформяне на 
дъвкателната повърхност • Работа с композитни цветове (бои) при обтурации на дъвка-
телни зъби • Постендодонтски възстановявания върху изкуствени корени с КМ • Възста-
новяване с фиброщифтове по два метода • Употреба на директен метод с влакна.

В теоретичната част ще се разгледат:
• Нови виждания за кавитетната препарация при КМ (директни и индиректни обтура-
ции) и съвременно разбиране на адхезията • Нови разработки в технологията на КМ за 
дъвкателни зъби • Алгоритъм за финиране и полиране на обтурации • Представяне на 
авторски клинични случаи и прогнозни аспекти за дълготрайността при дистални обту-
рации и възстановявания след лечение на коренови канали • Същност и нови виждания 
при възстановявания на ендодонтски лекувани зъби.

Участниците в курса ще работят върху пластмасови блокчета
със симулирани коренови канали и специални прозрачни
моделни зъби с коренови канали. Група до 10-12 участници.
Курсът се провежда при минимум 6 души. Участниците 
ще получат сертификат за участието си и мостри 
от композиционен материал.

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ  
тел.: 0888 925569; e-mail: eti enet@abv.bg
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Турбини Synea Vision
TK-100 L/ TK-98 L/ TK-97 L
> 5x LED+
> 5-флексен спрей
> керамични лагери
> покритие, устойчиво на
 надраскване
> 26 W / 24 W/ 21 W
> размер на главата:
 13 mm/11,5 mm/10 mm
> гаранция: 24 месеца

Върнете Вашата стара турбина Synea и вземете нова  
турбина Synea Vision с 5х LED+ на специална цена.

Цените са с включен ДДС след приспадната отстъпка.

TK-100 L

размер 
на главата 
ø 11,5 mm

размер 
на главата 
ø 10 mm

21 W
размер 

на главата 
ø 13 mm

26 W

Редовна цена турбина Synea Vision: 2245 лв.
Редовна цена куплунг RQ-24: 388 лв.

Старо за 
ново1x турбина

TK-100 L, TK-98 L  
или TK-97 L

1800 лв.
Спестявате 445 лв.

24 месеца 

гаранция

TK-98 L

TK-97 L

Пакетна цена 

1x турбина
Synea Vision +  
куплунг RQ-24

2100 лв.
Спестявате 533 лв.

RQ-24

24 W

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

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

20170914_AD_Promotion_Synea Vision_ABG_130x190mm.indd   1 15.09.2017   10:21:53

Според проучването на 
световно известното 
медицинско издание 

The Lancet за 2015 г. 2,3 ми-
лиарда души по целия свят 
страдат от зъбен кариес. 90% 
от населението пък страда от 
някаква проява на пародон-
тално заболяване. 

На фона на тези статисти-
чески данни в Мадрид, Ис-
пания, се проведе 105-тият 
Световен годишен дентален 
конгрес на FDI (Световната 
дентална федерация), който 
включваше и голямо дентал-
но изложение, разположено 
на 2000 кв. м площ. Кон-
гресът е организиран в съ-
трудничество с Испанската 
стоматологична асоциация в 
IFEMA – Feria de Madrid. По 
данни на испанската страна 
конгресът привлече повече 
от 8 000 участници и включи 
лекции и курсове във всички 
области на стоматологията и 
оралното здраве, предоставе-
ни от над 130 експерти от 30 
държави.

Световната дентална феде-
рация FDI служи като осно-
вен представител на повече 
от един милион зъболекари в 
световен мащаб, разработва 
здравна политика и програ-
ми за продължаващо обу-
чение, говори като единен 
глас на зъболекарите в меж-
дународното пространство и 

подкрепя асоциациите член-
ки в глобалните дейности 
за насърчаване на оралното 
здраве. 

FDI е водещият световен 
орган, ангажиран с оралното 
здраве и развиващ образова-
телни програми, кампании 
за осведомяване, конгреси и 
инициативи, насочени към 
напредъка в областта на сто-
матологията. Той също така 
препоръчва оралното здраве 
да бъде приоритет в светов-
ните програми за здравеопаз-

ване и развитие и настоява 
за интегрирането им в про-
грамите за профилактика на 
хронични заболявания. 

В Световната дентална фе-
дерация членуват 200 стома-
тологични асоциации от 130 
държави. Основана е през 
1900 г. в Париж, а нейното 
седалище се намира в Же-
нева, Швейцария. 

В Общото събрание участ-
ват над 300 делегати, които 
в продължение на пет дни 
се събират, за да обсъждат 

и вземат решения, които ще 
повлияят върху бъдещето на 
стоматологията. 

Също така по време на FDI 
петте постоянни комисии се 
събират за по-нататъшен на-
предък по проектите, в които 
работят през останалата част 
от годината. 

„Подобни конгреси са 
важни здравни събития. 
Здравето на устата е тясно 
свързано със здравето на 
организма, така че големи 
събития като конгресите на 
FDI са изключително важни 
за насочването на въпроса 
за оралното здраве на вни-
манието на политиците – да 
интегрираме здравето на 
устната кухина във всички 
политики в областта на об-
щественото здравеопазване. 
Специална благодарност към 
испанската стоматологична 
асоциация за тяхната работа 
и отдаденост за гарантиране 
на успеха на Световния ден-
тален конгрес на 2017 г.“. 
Това бяха думи на д-р Патрик 
Еско, президент на FDI за пе-
риода 2015 – 2017 г.

Конгресът стартира кам-
панията на Световния ден на 
оралното здраве (WOHD) за 
2018 г. „Кажи ми А-а: мисли 
за устата, мисли за здравето“ 
и проведе специална сесия, 
озаглавена: „Няма здраве без 
орално здраве“, фокусирай-
ки се върху оралното здраве 
и незаразните болести. Кон-
гресът е домакин на тазго-

дишния Световен форум за 
орално здраве, съсредоточен 
върху пародонталните забо-
лявания, които се свързват с 
други системни заболявания, 
включително рак.

„Кажете, А-а е фраза, коя-
то обикновено се използва от 
стоматолозите и лекарите по 
време на прегледите. Тя кани 
хората да отворят устата си за 
преглед и оживява представа-
та за устата, която служи като 
огледало на тялото и отразя-
ва цялостното здраве. Колко-
то по-информирани са хората 
за въздействието на оралното 
здраве върху общото си здра-
ве, толкова по-вероятно е да 
се ангажират с профилактика 
на устната кухина“, подчерта 
д-р Е. Кавале. Кампанията 
на WOHD 2018 има за цел 
да обучи хората, че поддър-
жането на здрава уста е от 
решаващо значение за пра-
вилното функциониране и 
поддържането на цялостно-
то здраве и качество на жи-
вот. В него се подчертават 
връзките между някои остри 
заболявания и незаразни за-
болявания (като диабет, сър-
дечно-съдови заболявания, 
респираторни заболявания и 
някои ракови заболявания) и 
оралното здраве, повишава 
се осведомеността за общи 
рискови фактори и се насър-
чават добрите навици на уст-
ната хигиена. 

Бяха приветствани и но-
вите редовни членове: Мав-
ританската стоматологична 
асоциация и Узбекистанска-
та дентална асоциация. Ръ-
ководството на FDI също 
така претърпя значителни 
промени, като се започне от 
избирането за председател 
на д-р Кетрин Кел от Аме-
риканската стоматологична 
асоциация.

Тя започва двугодишния си 
мандат на 1 септември и на-
следява на поста д-р Патрик 
Еско от Френската стомато-
логична асоциация. Д-р Гер-
хард Сеебергер бе избран за 

следващ президент на FDI. 
Той е дългогодишен приятел 
на БЗС.

Общото събрание пре-
избра трима членове на Съ-
вета за следващия мандат: 
д-р Ашок Добле, индийска 
стоматологична асоциация; 
Проф. Такаши Инойе, япон-
ска стоматологична асоциа-
ция; и д-р Едуардо Кавале от 
Италианската стоматологич-
на асоциация (ANDI). Об-
щото събрание приветства и 
двама нови членове: Мария 
Фернанда Атуста Мондра-
гон, Колумбийската стома-
тологична асоциация; Парк 
Йонг Гук, корейска стомато-
логична асоциация.

Комитетът по дентална 
практика преизбра д-р Ро-
ланд Льо Херрон, френска 
стоматологична асоциация; 
Комитетът за връзка и под-
крепа за членство преизб-
ра д-р Георгиос Циогас, 
Hellenic Dental Association; 
Комитетът за обществено 
здравеопазване избра проф. 
Елхам Кетебе, палестинска 
стоматологична асоциация и 
Комитетът по науките отново 
е избрал д-р Филип Калфон, 
френска стоматологична асо-
циация. 

Тази година Общото съ-
брание прие шест нови поли-
тически декларации: Рекла-
мата в стоматологията, CAD/
CAM стоматология, Учене 
през целия живот, Одонто-
генно управление на болката, 
Качеството в стоматологията 
и Устойчивост в стоматоло-
гията. Три политически изя-
вления също са претърпели 
обстойно преразглеждане: 
Продължаващо денталното 
образование, дентална прак-
тика и трети страни и насър-
чаване на оралното здраве 
чрез флуоридна профилак-
тика. 

Следващият Световен ден-
тален конгрес на FDI ще се 
проведе в Буенос Айрес, Ар-
жентина, от 5 - 8 септември 
2018 г.                                 ДМ

СВЕТОВЕН ГОДИШЕН 
ДЕНТАЛЕН КОНГРЕС НА FDI-2017

Следващият конгрес ще се проведе в Буенос Айрес, Аржентина от 5 – 8 септември 2018 г.

Място на провеждане: 
Гранд хотел Пловдив

Повече за програмата на курсовете и снимки на  - раздел Курсовеwww.usmivki.com

* Капацитет: 
   20 човека

ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА “АЛЕКЗАНДЪР” ЗА 2018 Г., 
организирани от д-р Иван Горялов

1 ниво

Директно и инди-
ректно залепяне 

на брекети и пръс-
тени, лигиране на 

дъги

Ортодонтски 
анализ, диагноза 

и план на лечение

Лечение на клас 2 
дълбока захапка
при подрастващ 

пациент

Екстракционна 
лечение

Лечение на клас 3 
отворена захапка
при подрастващ 

пациент

2 ниво  3 ниво  4 ниво  5 ниво  

8, 9, 10 август4, 5, 6 юни20 - 21 март 15, 16, 17 октомври6 - 7 февруари 

Пакетна цена на 5-те нива, заплатени до 31.01.2018 г. - 10% отстъпка

За повече информация, цени и записване е 
необходимо да се обадите на телефон 0889 41 04 42
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ЕНДОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ
В ЧЕТИРИ НИВА

София, Експо център, бул. „Цариградско шосе“ 147,
етаж 2, зала „Вихрен“

ДЕНТАЛНАТА 
ЕРГОНОМИЯ - 

С И БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЕ

МЕНИДЖЪРСКИТЕ 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

В ДЕНТАЛНАТА 
ПРАКТИКА 

11 ноември 2017 (събота) 
от 9:30 до 16 ч.
ID dental clinic, 

София, ул. „Ами Буе“ 18

16 -17 ноември 2017 
(четвъртък и петък) 

София, хотел „Легенди“, 
бул. „Черни връх“ 54-56

ОСНОВНИ ТЕМИ:

I и II ниво: 3 - 4 ноември 2017

n	Ръчно и машинно инструментиране на 
кореновите канали

n	Подготовка за лечение – изолация с 
кофердам за контролиран лечебен 
процес

III и IV ниво: 1 - 2 декември 2017

n	Нехирургично релечение на кореновите 
канали

n	Триизмерна обтурация на кореновите 
канали 

 Д-р Анатоли 
Атанасов

Д-р Милен 
Димитров

При заплащане на всичките нива – 20% отстъпка до 25 октомври

Стандартна цена за всички нива 1 720 лв. без ДДС.

СПЕЦИАЛНА ЦЕНА 
при еднократно плащане на всички нива – 1 376 лв. без ДДС.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ: 
цена за I во и II ро ниво – 750 лв. без ДДС, 

цена за III то и IV то ниво – 970 лв. без ДДС.

ЧАСТ ОТ ТЕМИТЕ:

n Съвременни тенденции в организацията на 
работното място

n Кой е най-важният участник в лечебния процес 
- стоматологът, пациентът или асистентът?

n Тенденции за ъпгрейдване на вашата 
дентала практика – фото и видео-
микроскопска документация, избор на 
ергономичен дентален стол.

n Практическа работа на участниците с 
микроскоп по правилата за ергономия в 
денталния кабинет

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:   
Лекар по дентална медицина: 500 лв. без ДДС,  

VIP такса (дентален лекар + дентален асистент): 
795 лв. без ДДС.

ЧАСТ ОТ ТЕМИТЕ:

n Маркетинг и реклама в денталната практика. 
PR на денталната политика. Комуникационни 
решения.

n Ролята на рекламата и колко време работи тя 
за нас? Колко време работи една една реклама. 
Практическа част. 

n Кои са 5-те ресурса на мениджъра?
n Мъдрото мениджърско управление – цели, 

планиране, изпълнение, контрол

Целият курс е представен от лекционна част, 
разглеждане на казуси, работа по групи и дискусия.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:  
за лекари по дентална медицина, управители и 

собственици на дентални практики: 600 лв. без ДДС.

София 1680, ул. Смърч 27
0885 043 767 - Десислава Бабанска

e-mail: mbconsult2000@abv.bg
www.mbconsult2000.net

За информация
и записване:

Водещ: 
проф. Димитър Тенчев – Джими

Ръководители: 
д-р Милен Димитров и 

д-р Искра Стоянова

ИЗБЕРЕТЕ ВАШИТЕ ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ

Аз избрах 
денталните 
импланти 
Alpha Bio Tec

Пълна информация за системата на адрес: 

www.medina-bio.com

Избрах имплантната система 
Alpha Bio, защото ми осигурява 
перфектни решения, свобода да 
избирам, отлични резултати 
и разумни цени.

Д-р Петър Календерски

град София

Ексклузивен дистрибутор 
на  Alpha Bio Tec за България

, ,
и Бургас

г
у

Тел.: 0899 145 801
Тел.: 0899 145 805
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ВЛАДИМИР ПАНОВ

Препоръчва се използването 
на други средства за обту-
рация, ако това е възможно;

Да се използват подходящи пред-
пазни мерки при боравене с амалга-
ма (очила, ръкавици и маска);

При работа с амалгама да се из-
ползват винаги нитрилни ръкавици. 
Латексовите ръкавици не са под-
ходящи тъй като се счита, че те не 
предотвратяват проникването на 
живака през тях;

При пациенти с предполагаема 
алергия е необходимо да се извър-
ши епикутанно тестуване към ден-
тална амалгама и нейните съставки 
(сребро, калай, мед, живак, цинк);

При обтуриране с дентална амал-
гама на дълбоки кавитети е задъл-
жително поставянето на изолацион-
ни подложки, за да се предотврати 
рискът от реакция на зъбната пул-
па, особено при млади хора с широ-
ко отворени дентинови канали. По 
този начин пациентът ще се предпа-
зи от неприятни симптоми, дължа-
щи се на термичната проводимост 
и токсичното и сенсибилизиращо 
въздействие на живака, както и от 
обемните промени на материала;

При медицински компромети-
рани пациенти с: доказана алергия 
към дентална амалгама, високи 
стойности на корозионен потен-
циал на амалгамените обтурации, 
наличие на пигментни лезии в бли-
зост до обтурациите или на други 
места по устната лигавица, при 
наличие на заболявания, в чиято 
етиология категорично се включва 
живачна интоксикация или про-
фесионална нокса задължително 
отстраняване от устната кухина на 
амалгамените обтурации;

Отстраняване на амалгамените 
обтурации на не повече от 3 обту-
рации на сеанс;

Веднага след отстраняването на 
последната обтурация – отвеждащо 
вредните продукти лечение с:

Mercurius vivus – таблетки, дози-
ровка 3 пъти дневно по 1 табл.; или

Mercuval – капсули, дозировка 3 
броя сутрин + ½ чаша вода.

При леки случаи на амалгамено 
натоварване е достатъчно само по-
вишаване на селеновия прием чрез 
намиращите се в аптечната мрежа 
препарати. За целта се използуват 
общи и локални средства. Необхо-
димото количество селен за орга-
низма е от 100–200 µg на ден. Един 
такъв медикамент е „Selenase”. 
Състав: 1 ампула от 2 мл разтвор 
съдържа 100 µg чист селен, като на-
триум-селенит-пентахидрат в 0.9 % 
разтвор на NaCl;

Приемът на препарата „Selenase” 
трябва да става задължително по 
лекарско предписание. Той е под-
ходящ и за продължителна терапия, 
и за профилактика. Повишаването 
на нивото на селен в организма е 
от голямо значение и за денталните 
лекари, които са в непрекъснат кон-
такт с амалгамата и нейните компо-
ненти. Това в същата степен важи и 
за останалия денталния персонал;

Указания за пиене на най-малко 
2 литра минерална вода дневно (по 
възможност с най-добре запазени 
качества при съхранението й) при 
премахване на стари метални обту-
рации;

При премахване на повече амал-
гамени обтурации поне 7 дни време 
преди преди ново премахваме та-
кава обтурация. За такъв период се 
излъчват освободените количества 
живак при 70% от пациентите;

В случай на неустановена свръх-

чувствителност към дентални 
амалгами - свеждане до минимум 
на риска от освобождаването на 
живак чрез използване на апарати 
за прецизно смесване. За предпочи-
тане е да се използват капсулирани 
амалгами;

Кондензиране (щопфане, нанася-
не в кавитета), моделиране и поли-
ране на готовата амалгама в кави-
тета с оглед избягване на бъдещи 
фрактури, корозия или последваща 
тежка деформация;

Поставянето и отстраняването 
на амалгамените обтурации трябва 
да се извършва винаги с достатъч-
но количество вода за изплакване/
охлаждане и аспирация на получе-
ния воден аерозол, за да се намали 
експозицията на живачни пари. Из-
ползването на кофердам във връзка 
с това би било много полезно;

При полиране на амалгамени об-

турации да не се допуска прегря-
ване на обтурацията, тъй като това 
освобождава допълнитени количе-
ства живак. Никога не трябва амал-
гамените обтурации да се полират 
„на сухо“;

Съществува консенсус, че обту-
рациите от амалгама трябва да се 
отстраняват в случай на нарушава-
не на механичните и физични им 
характеристики или при доказана 
контактна алергична реакция към 
тях;

Живачни пари се отделят през 
целия период на престой в устата. 
Този процес става особено активен 
при изразена корозия на амалгаме-
ните обтурации и другите метални 
обекти в устата, както и при брукси-
зъм и бруксомания;

Наличие на писмен протокол за 
поведение с денталната амалгама и 
остатъците от материала;

Използваните памучни тупфери, 
марли и други материали, влизали 
в контакт с амалгамата по време на 
поставянето й се третират както из-
лишъците от амалгамата и се поста-
вят в подходящ контейнер;

Не е подходящо поставянето на 
амалгамени обтурации на деца под 
6 години;

Разумно е два пъти в годината 
измерване на живачни пари в поме-
щения където се работи с живак;

Денталният персонал следва да 
спазва превантивни мерки за кон-
трол и редуциране на  на замърси-
тели (живак, амалгама и други от-
падъци) в околната среда;

В денталните клиники е задъл-
жително наличието на филтри или 
сепаратори за амалгама. Пречист-
ващият филтър има функция да 
сепарира амалгамата събирана чрез 
слюносмукателите, аспиратора и 
плювалника в специален контей-
нер, който се монтира на денталния 
юнит. Еднократните филтри са за 
предпочитане пред тези за много-
кратна употреба;

Работата с живак и смесването на 
амалгамата трябва да се прави на 
отделна част от работната маса (да-
леч от топлинен източник) с високи 

ръбове от всички страни. Това ще 
предотврати разпространението на 
разлят живак и ще улесни събира-
нето му. Подът на кабинета трябва 
да бъде гладък, без пукнатини;

Необходимо е в кабинет, в който 
се работи с дентална амалгама, да 
се осигури необходимата естестве-
на или механична вентилация;

Живакът в денталната амалгама 
е слабо токсичен, тъй като е част 
от много стабилна, трайна сплав с 
други метали (сребро, мед, калай, 
цинк и други) и не се освобождава в 
значително количество в човешкия 
организъм или в околната среда;

Амалгамобъркачката да е снаб-
дена със защитен капак, който да 
покрива капсулата по време на раз-
бъркване;

След поставяне или сваляне на 
амалгамени обтурации се наблю-
дава повишена концентрация на 

живак в кръвта и урината. Според 
научните изследвания това повише-
но съдържание не е свързано с не-
благоприятни за здравето ефекти;

Ако се постави в близост до дру-
ги метални реставрации, могат да 
се появят галванични ефекти и ако 
те са по-продължителни, амалгаме-
ните обтурации трябва да се заме-
нят с друг материал;

По време на бременност (поради 
доказателства за преминаване на 
живак през плацентата в плода) и в 
периода на кърмене трябва да бъдат 
ограничени максималко както по-
ставянето, така и отстраняването на 
амалгамени обтурации

При отстраняване на стари обту-
рации може да се включи йониза-
тора на живачните пари, специална 
филтрираща система, използвана за 
задържане на живачните пари, при-
влечени от поток отрицателни йони 
и след това пренасяни до положи-
телно заредена йонизаторна плоча в 
другия край на кабинета;

При пациенти с намалена функ-
циа на бъбреците не се препоръчва 
употребата на амалгама;

Не се препоръчва приложението 
на амалгамата като материал за:

- ретроградно запълване на ка-
нали

- изграждане под корони и мо-
стове

-обтуриране на зъби след ендо-
донтско лечение, провеждано през 
налични корони и мостове

ПРЕПОРЪКИ ЗА 
ПОВЕДЕНИЕ С 
ОТПАДЪЦИ ОТ 

АМАЛГАМА

Денталните медици имат много 
възможности, да редуцират количе-
ството на амалгама изхвърляна по 
невнимание по време на работата 
им. Най-проста и ефективна страте-
гия за предотвратяване на замърся-
ването е да се използват продукти, 
които са по-малко вредни за окол-
ната среда. 

Денталните специалисти трябва 

да могат да идентифицират различ-
ните категории опасни отпадъци 
в денталната практика. Те трябва 
да са информирани за промени-
те в нормативната уредба, касае-
щи управлението на отпадъците, 
в частност опасните отпадъци от 
денталните клиники. По отноше-
ние процедурите за управление на 
отпадъците от денталните матери-
али, е необходимо денталните спе-
циалисти да се запознаят детайлно 
с предоставените от производите-
лите информационни листове за 
безопасност, етикети и инструкци-
ите за употреба. Денталните лекари 
трябва да имат основни познания в 
областта на опазването на околната 
среда. Вследствие на постоянните 
дебати относно екологичните ас-
пекти на употребата на дентални 
материали (особено на амалгама), 
лекарят по дентална медицина 

следва да е информиран относно 
относителния дял на въздействие-
то на денталните материали върху 
околната среда спрямо този от дру-
ги източници.

Ниобходимо е вземанетно на мер-
ки, за ограничаване замърсяването 
с отпадъците от дентална амалгама:

Минимизиране на образуването 
на отпадъци от амалгама;

Да не се поставят остатъци от 
амалгама в контейнера за биоло-
гични отпадъци или в този за остри 
предмети;

Да не се поставят остатъци от  
амалгама в автоклав неопаковани;

Да не се изхвърлят остатъци от 
амалгама в битовия отпадък;

Да не се изхвърлят остатъци от 
амалгама в канализацията;

Да не се отстранява излишната 
амалгама с аспиратор;

Да не се изчиства разлят живак 
с помощта на прахосмукачка или 
други уреди работещи с вакуум;

Да се използват капсули, да се ре-
дуцира възможността за разлив на 
живак;

След смесването на амалгама 
празните капсули, които не съдър-
жат видими следи материал може 
да се изхвърлят в битовия боклук;

Дефектни капсули, които не мо-
гат да бъдат изпразнени трябва да 
бъдат поставени в контейнер за 
амалгама, така че те могат да бъдат 
рециклирани;

Съхраняване на цялата контактна 
и безконтактна остатъчна амалгама 
в отделна, етикетирани по подхо-
дящ начин, плътно затворени опа-
ковки под вода;

Ако контактувала с биологична 
среда амалгама трябва да бъдат из-
хвърлена, първоначално се дезин-
фекцира преди да се рециклира, не 
се използва метод които използва 
топлина. Топлината ще предизвика 
живакът да се изпари и да бъде ос-
вободен в околната среда;

Дори да не ползвате вече амалга-
ма, при подмяна или разглобяване 
на сифоните на мивките е възмож-
но се разлее живак заради минал 
разлив в мивката. Всеки път, кога-

то водопроводни части се отстра-
няват или почистват, трябва да се 
внимава да се избегне разливане на 
съдържанието. Амалгамата или жи-
вакът се отлага в най-долната част 
на сифоните. Бавното разтваряне на 
живака в каналните води до осво-
бождаване на живак в отпадъчните 
води в продължение на години;

Ако подозирате присъствие на 
живак в зъболекарските си каби-
нети поради минал или настоящ 
разлив на живак, на разположение е 
оборудване за откриване на живач-
ни пари и разливи.

ПРЕПОРЪКИ ЗА 
ПОВЕДЕНИЕ ПРИ 

РАЗЛИВ НА ЖИВАК

При случаен разлив на живак 
трябва механически да съберат 
всички частици от живака в за-
тваряща се пластмасова торби 
или контейнери. Чувалът или кон-
тейнерът трябва да се маркира с 
надпис "живачни отпадъци". Ако 
е разлят на пода се събира от пе-
риферията на помещението към 
центъра. Не е разумно измитането, 
тъй като живакът допълнително се 
раздробява. 

Методи за събиране са:
Амалгамиране от «мокрещи се» 

от живак станиолови или цинкови 
листа, специални медни пластини. 
Станиолът или цинковите листа се 
поставят в контакт с разлетия жи-
вак и след това се потапят във вода. 
Медната пластина се омокря с 5% 
разтвор на азотна киселина. Проце-
дурите се повтарят 3-4 пъти.

Аспирация на живачните капки 
с водна или гумена помпа, прахо-
смукачка, като събраният материал 
трябва да попадне в колектори от 
филтри, поглъщатели, съдържащи 
разтвор на йод и калиев йодид, ак-
тивен въглен импрегниран с йод.

Напълното събиране на капчици 
разлят живак е почти невъзможно, 
затова след събирането на мак-
симално количество се провежда 
демеркуризация с химически сред-
ства. Така се образуват химични 
съединения по повърхността на 
живачните пари, които не позво-
ляват изпарение. По-ефективен е 
методът при раздробяване и по-го-
ляма повърхност за дейстнието на 
химикала. Реактиви които се полз-
ват за такива цели са железен трих-
лорид по метода на Яворовская 
(20% воден разствор на железен 
трихлорид се разлива върху обра-
ботваната повърхност, след пълно-
то изсъхване се измива с вода).

Други методи - смес от манганов 
двуокис на прах и 5% воден раз-
створ на солна киселина в съотно-
шение 1:2; 0.1% воден разствор на 
калиев перманганат и 5 части кон-
центрирана солна киселина.

За неутрализилане на разлят 
живак може да се посипе с тънък 
пласт стрита сяра за две дено-
нощия. Течният живак лесно се 
свързва с прахообразна сяра при 
стайна температура и образува жи-
вачен сулфид, който е неразтворим 
във вода и стабилен при обичайни 
температури.

Друг метод за обезвреждане на 
живака е обработка с 30-50% воден 
разтвор на натриев тиосулфат и 
след 5-6 часа обработка с 5% воден 
разтвор на солна киселина и мокро 
почистване на следващия ден.

Ако след неколкократно почист-
ване в помещението въздухът съ-
държа още живачни пари над пре-
делните стойности е наложително 
цялостно ремонтиране на пода.

ПРЕПОРЪКИ ЗА КЛИНИЧНАТА 
ПРАКТИКА ПРИ УПОТРЕБА 
НА ДЕНТАЛНА АМАЛГАМА

Т Е О Р И Я  И  П РА К Т И К А
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ВЛАДИМИР ПАНОВ

Човечеството открива същест-
вуването на микроорганизмите 
през XVII в. Едва през послед-

ните десетилетия е изяснена ролята 
им в хуманната и ветеринарната ме-
дицина, в геологичните промени на 
Земята, в значението им за селското 
стопанство, хранителната промиш-
леност, индустрията, ферментацион-
ните процеси. Днес е ясно, че без 
микроорганизмите кръговратът на 
елементите в природата не би могъл 
да съществува и животът на Земята 
не би бил възможен. 

От древни времена човечеството 
е страдало и продължава да понася 
бедствия, причинявани от най-раз-
лични болестотворни представители 
на микросвета. И затова сме свикна-
ли да се отнасяме с недоверие и страх 
към всички микроорганизми, като 
свързваме тяхното съществуване в 
повечето случаи само с болести или 
смърт.

Достатъчно е да се огледаме около 
нас, за да разберем, че науката е от 
голямо значение и полза за човека и 
че тя разширява властта му над при-
родата. Както е написал Огюст Конт: 
„Ние трябва да схващаме изучаване-
то на природата като предназначение 
да доставим истинска рационална 
база на действието на човека върху 
природата”. 

За да може човек да съществува, 
трябва да умее да въздейства на окол-
ните неща, а за да го направи, трябва 
да ги познава! 

HELICOBACTER 
PYLORI

Helicobacter pylori(H. pylori), преди 
Campylobacter pylori, е Грам-отри-
цателна микроаерофилна бактерия, 
намирана обикновено в стомаха на 
човека. Идентифицирана е през 1982 
г. от австралийскитe учени Бари Мар-
шал и Робин Уорън, които открили, 
че присъства при лица с хронични 
гастрити и язви на стомаха – забо-
лявания, за които по-рано се е смя-
тало, че нямат микробна компонен-
та. Свързана е също с развитието на 
язва на дванадесетопръстника и на 
рак на стомаха. Въпреки че 80% от 
заразените с бактерията индивиди са 
асимптоматични, тя играе важна роля 
в екологията на стомаха [Blaser MJ, 
2006]. H. pylori е основен причинител 
на хроничните гастрити, дуоденални-
те и стомашните язви и е кофактор за 
стомашния карцином и MALT-лим-
фома. Все още редица въпроси в епи-
демиологията и терапията на инфек-
цията следва да бъдат оптимизирани 
или изяснени [Megraud F, 2007].

Повече от 50% от световното на-
селение са носители на H. pylori в 
горната част на храносмилателния 
тракт. H. pylori има спираловидна 
форма (от която е извлечено името на 
рода) и се смята, че се развива, след 
като проникне в слузта на лигавицата 
на стомаха [Yamaoka Y, 2008; Brown 
LM, 2000].

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ 
НА ИНФЕКЦИЯТА С 

HELICOBACTER
PYLORI

 
Най-малко половината от население-
то на света е заразено с бактерията, 
което прави инфекцията най-разпрос-
транената в света [Pounder RE, 1995]. 
Действителните равнища на заразя-
ване варират в различните държави. 
В развиващия се свят процентът на 
заразяване е много по-висок, сравне-
но с икономически по-напредналите 
страни в Западна Европа, Северна 

Америка, Австралия, където про-
центът се изчислява на около 25% 
[Pounder RE, 1995].

HELICOBACTER PYLORI 
В БЪЛГАРИЯ 

Данните сочат, че честотата на 
разпространение на H. pylori е доста 
висока за нашата страна. Резултати 
са получени и при различни изслед-
вания, проведени в тази насока. Пър-
вата публикация на тази тема в Бъл-
гария е на З. Спасова и сътрудници. 
Изследвани са 33 пациенти. H. pylori 
е изолирана при 51.5% от изследва-
ните, а при болните с дуоденална 
язва е 56.2% [Спасова З, 1988]. 

В. Коларски и сътрудници из-
следват 101 пациенти и при 71.29% 
откриват H. pylori, като при болните 
с дуоденална язва 100% са инфекти-
рани, а при стомашна язва – 85.7% 
[Коларски В, 1989]. 

H. pylori-инфекция се среща чес-
то при българските пациенти, като е 
с по-висока плътност от средната в 
над 40% от пациентите с язва, докато 
H. heilmannii-инфекция е необичай-
на. Стомашни биопсии от пациенти, 
които не са третирани, може да бъ-
дат замразявани в продължение на 
няколко дни [Boyanova L, 2007].

В проучване от 2014 г. 503 паци-
енти са разпределени в три групи – 
с от 1 до 3 плюса. С 1 плюс са 263 
пациенти, с 2 – 134, и с 3 плюса са 
106 пациенти. Изводът е, че повече 
от половината от случаите са с ни-
ска колонизация на бактериите на H. 
pylori. Близо ¼ от случаите са с ма-
сивна колонизация [Стамболийска 
М, 2014].

HELICOBA
CTER PYLORI В 

УСТНАТА КУХИНА
 
Най-вероятно механизмът на пре-

насяне на заразата е фекално-ора-
лен, орално-орален и гастро-орален 
(посредством вомитус) [Leclerc H, 
2006]. Не е достатъчно добре уста-
новена връзката между наличието на 
H. pylori в устната кухина и гастро-
дуоденалната инфекция [Dowsett SA, 
2003]. Според Czesnikiewicz-Guzik и 
сътрудници, H. pylori са били наме-
рени и в оралната кухина на болни, 
позитивни в стомашната мукоза, 
но ерадикацията на стомашните H. 
pylori не е повлияла на оралните H. 
pylori. Авторите също така не уста-
новяват връзка между профилите на 
оралните и стомашните бактерии с 
полимеразна верижна реакция-ба-
зирано типизиране и следователно 
не доказват връзка между H. pylori 
в двете локализации [Czesnikiewicz-
Guzik M, 2005]. Японски автори оба-
че установяват, че наличието на H. 
pylori в устната кухина затруднява 
успеха при ерадикацията на стомаш-
ните бактерии и е свързано с риск от 
рецидив на инфекцията или реинфек-
ция [Miyabayashi H, 2000].

Установяването на H. pylori в зъб-
ната плака или в слюнката има значе-
ние за доказване на ролята, която има 
устната кухина в трансмисията на 
микроорганизъма.

Съществуват сериозни затрудне-
ния при доказване наличието на H. 
pylori в устата. Това е причината да 
има неизяснени моменти за предава-
нето и поддържането (реинфектира-
нето) на инфекцията. Възможна при-
чина е, че в устата бактерията приема 
коковидна или пръчковидна форма, 
която много трудно се култивира, а 
според някои учени изобщо не може 
да си култивира. За последните 15 го-
дини около 20 са проучванията, които 
установяват H. pylori в устната кухи-
на. Допуска се, че устната кухина е 

основният извънстомашен резервоар 
и входна врата за инфекцията.

Трудно е да бъде определена ниша 
в устната кухина, която да е специ-
фична за H. pylori. Бактерии са били 
откривани във всички области в уст-
ната кухина, но е трудно да се сравнят 
тези данни заради различните мето-
ди, избрани при изследвания [Souto 
R, 2008]. Резултатите показват, че е 
малко вероятно H. pylori да съществу-
ват самостоятелно и по първоначални 
сведения те селективно се адхерират 
към определени други микроорга-
низми (Fusobacterium nucleatum и 
Porphyromonas gingivalis) [Andersen 
RN, 1998].

При пациенти с диспептични оп-
лаквания H. pylori се намира в зъб-
ната плака (PCR-метод) в около от 
80% до 97% от случаите и в 55% – в 
слюнката [Song Q, 2000; Hu W, 2002]. 
Почти два пъти по-често се открива 
в субгингивалната (37%) в сравнение 
със супрагингивалната (22%) зъбна 
плака [Gebara EC, 2004]. Също така 
бактерията се намира повече при 
джобове с дълбочина 4 или повече 
милиметра (57%), отколкото в джобо-
ве до 4 милиметра (34%). Разпределе-
нието в плаката от различните зъбни 
повърхности също е различно: при 
моларите е 82%, при премоларите – 
64%, и при инцизивите – 59% [Song 
Q, 2000]. Наличието на H. pylori в 
зъбната плака може да бъде интерми-
тентно [Kilmartin CM, 2002]. 

При изследване на локализацията 
в устната кухина H. pylori се уста-
новява рядко по дорзалната повърх-
ност на езика и небцето [Gebara EC, 
2004]. Лошото пародонтално здраве 
на възрастните, асоциирано с дълбо-
ки пародонтални джобове, корелира 
с нивата на H. pylori, независимо от 
социалното им положение [Dye BA, 
2002]. При изследването на ефекта 
от приложението на дъвки с анти-
бактериален ефект срещу H. pylori се 
установява значително намаляване на 
бактериалните колонии [Shimoyama 
T, 2000]. Микробът е наблюдаван и по 
оралната мукоза [Dowsett SA, 1999].

Устната кухина е не само потен-
циален резервоар за H. pylori-инфек-
ция на стомаха, но и потенциален 
резервоар за реинфекция – така че, 
дори оралните бактерии да са при-
добити първоначално от стомаха по 
гастро-орален път, те пак може да 
повлияят стомашното здраве. Някои 
автори намират, че оралното при-
съствие на H. pylori няма значител-
на връзка със стомашната инфекция 
[Czesnikiewicz-Guzik M, 2004].

Според други автори, H. pylori 
може да резистира на лечението на 
стомаха и да остане в устната кухи-
на, което се дължи на реколонизация 
от зъбна плака – мястото, което може 
да остане недостъпно при системно 
антибиотично лечение [Gebara EC, 
2006]. В подкрепа на това са някои 
изследвания, при които при еради-
кация не се повлиява оралният H. 

pylori и се смята, че успехът на сто-
машната ерадикация е значително 
по-добър при наличието на микроба 
в устната кухина, сравнено със слу-
чаите, когато липсва [Nabwera HM, 
1999; Miyabayashi H, 2000; Gebara 
EC, 2006]. 

Някои изследователски екипи 
обсъждат хипотетичния риск за по-
често заразяване при работа близо 
до устната кухина. Много малко са 
изследванията в тази насока и те не 
могат да бъдат приети категорично. 

Зъболекарите са изложени на по-
голям риск, отколкото други изслед-
вани лица на сходна възраст, като по 
неясна причина по-често се заразяват 
по-младите зъболекари. Според дру-
ги изследователи, зъболекарите не 
са по-предразположени към H. pylori 
инфекция отколкото са студентите по 
дентална медицина. Някои обвързват 
H. pylori-инфекцията с повишени 
нива на зъбната плака и по-редки 
посещения при зъболекар, въпреки 
че не това не се твърди във всички 
изследвания [Honda K, 2001; Matsuda 
R, 2005].

Остава открит въпросът дали H. 
pylori са транзиторно налични в уст-
ната кухина или може да са част от 
резидуалната орална флора. Допуска 
се, че тези бактерии може да бъдат 
налични в устната кухина временно 
или постоянно [Czesnikiewicz-Guzik 
M, 2005].

ИМА ЛИ УСТНАТА 
КУХИНА ЗНАЧЕНИЕ ЗА 

СТОМАШНАТА
 ИНФЕКЦИЯ

Независимо дали устната кухина е 
постоянен или транзиторен резерво-
ар, основният проблем е дали тя има 
отношение към стомаха. Затова тряб-
ва да се съпостави дали има връзка 
между наличието на H. pylori в уст-
ната кухина и в стомаха. 

Резултатите от някои изследвания 
сочат, че съществува връзка между 
H. pylori в устната кухина и в стома-
ха, макар че при други е обратното 
[Czesnikiewicz-Guzik M, 2005; Kim 
N, 2000; Song Q, 2000]. 

При различните изследвания са 
използвани и различни методи, и то 
най-вече за детекцията на H. pylori в 
устната кухина, а изводите може да 
бъдат тълкувани по различен начин. 

Ако има положителна корелация 
между наличието на тези бактерии в 
стомаха и в устната кухина, по-убе-
дително е становището, че устната 
кухина играе важна роля в стомаш-
ната инфекция. Това е възможно, ако 
се намерят идентични или близко 
свързани щамове H. pylori в устната 
кухина и стомаха. Това може да си 
изследва със съвременни ДНК-тех-
ники. И тъй като геномът на H. pylori 
показва значително разнообразие, 
проучването на идентични или близ-
ко свързани щамове от различни мес-
та ще може да докаже трансмисия 
между тези места или общ извор на 
инфекцията. Изолирането на иден-
тични или близко свързани щамове 
в устната кухина и стомаха може да 
установи ролята на устната кухина 
като резервоар за стомашен H. pylori.

При някои изследвания на пациен-
ти с хроничен гастрит, се установява 
по-честото наличие на H. pylori в зъб-
ната плака, отколкото в стомаха (60 
% в стомашната лигавица и в 90% в 
плаката). Това показва, че устната ку-
хина може би е първото място, което 
се колонизира от бактериите, откъде-
то те се поселват в стомаха [Siddiq M, 
2004]. 

Ерадикацията е по-успешна при 
липса на H. pylori в устата преди за-
почване на лечението (92%) в срав-
нение с позитивните случаи (52%). 

Устната кухина може да улесни ре-
инфекцията на стомаха [Gebara EC, 
2004; Hou HL, 2003; Miyabayashi H, 
2000; Pytko-Polonczyk J, 1996]. 

Потенциална роля на оралните 
Helicobacter pylori

Устната кухина е не само потен-
циален резервоар за H. pylori-инфек-
ция на стомаха, но и потенциален ре-
зервоар за реинфекция. Така че, дори 
оралните бактерии да са придобити 
първоначално от стомаха по гастро-
орален път, те пак може да повлияят 
на стомашното здраве. 

Някои автори намират орално при-
съствие на H. pylori без значителна 
връзка със стомашната инфекция 
[Czesnikiewicz-Guzik M, 2004]. 

Според изследвания, H. pylori 
може да резистира на лечението на 
стомаха и да остане в устната кухи-
на. Това може да причини ре-коло-
низация от зъбната плака – мястото, 
останало недостъпно при системно 
антибиотично лечение [Gebara EC, 
2006]. Описан е рискът за по-често 
заразяване при работа близо до уст-
ната кухина. Японските зъболекари 
са подложени на по-голям риск от-
колкото други индивиди на същата 
възраст [Honda K, 2001; Matsuda R, 
2005].

Все пак тази тема изисква значи-
телни изследвания преди окончател-
ното предлагане на устната кухина за 
клинично значим и неоспорим резер-
воар на инфекцията. По-разширени 
проучвания ще бъдат необходими, за 
да се мотивира вземането на мерки 
против оралното разпространение на 
микроба и преразглеждане на връзка-
та между оралното и общото здраве.

HELICOBACTER 
PYLORI В ЗЪБНАТА 

ПЛАКА И СЛЮНКАТА

Честотата на изолиране на H. 
pylori в зъбната плака е променлива 
в зависимост от различните методи-
ки, използвани в проучвания [Krajden 
S, 1989; Cai H, 2014]. За първи път 
зъбна плака е проучена през 1989 г. 
в Канада от Карайден и сътрудници 
[Krajden S, 1989] – извършена е изо-
лация на бактерията от пациенти с H. 
pylori-позитивна стомашна патоло-
гия. H. pylori се изолира от стомаха 
от 29 от 71 пациенти. Същият екип 
изолира микроорганизъм в зъбната 
плака само при един (3%) от 29-те 
пациенти. 

В Италия Пусторино и сътрудни-
ци [Pustorino R, 1996] съобщават за 
ниска относителна честота на изоли-
рани бактерии от зъбна плака при 83 
диспептични пациенти. При всеки па-
циент както в плаката, така и в стома-
ха е установен идентичен протеинен 
профил на бактериите. Задържането 
на бактериите в зъбната плака е съ-
общено през 1996 г. от Питко-Полон-
зик и сътрудници [Pytko-Polonczyk J, 
1996], които след прилагане тройна 
терапия установяват, че бактериите 
са продължили да съществуват в зъб-
ната плака при всички пациенти. 

В болница в Южна Корея H. pylori 
се открива в зъбната плака и слюнка-
та при съответно 7% и 14% от паци-
ентите с H. pylori-позитивна стомаш-
на патология, което предполага, че в 
устната кухина може да бъде важен 
източник на H. pylori [Kim N, 2000]. 

След приложена тройна терапия 
Сук и колектив [Suk FM, 2002] в Тай-
ван отчитат излекуване на микроор-
ганизмите в стомаха при 84% от па-
циентите, но само при 7% на тези с 
наличие на H. pylori в зъбната плака. 
Въпреки това, някои проучвания по-
казват 100% негативност в плаката 
и слюнката [Bernander S, 1993; Von 
Recklinghausen G, 1994; Hardo PG, 
1995; Luman W, 1996; Cammarota G, 
1996].

HELICOBACTER PYLORI  
И УСТНАТА КУХИНА
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HELICOBACTER 

PYLORI 
И ПАРОДОНТАЛНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ 

През 1994 г. във Финландия Аси-
кайнен и колектив [Asikainen S, 1994] 
извършват първото търсене на H. 
pylori в субгингивална плака на па-
циенти с пародонтит. Те стигат до 
заключението, че пародонталните 
джобове не са естествен резервоар за 
H. pylori. 

През 1999 г. във Великобритания 
Ригио и колектив [Riggio MP, 1999] 
показват наличието на H. pylori в 11 
от 29 (38%) субгингивални плаки на 
пациенти с хроничен пародонтит. Те 
предполагат, че при тази група па-
циенти субгингивалната зъбна пла-
ка рядко може да бъде резервоар за 
инфекция с H. pylori. Нито един от 
тези изследователи не оценяват и не 
съпоставят стомашното състояние. 
Установено е, че правилната хигиена 
на устната кухина е необходима за 
отстраняване на H. pylori от зъбната 
плака. Те освен това предполагат, че 
присъствието на H. pylori в зъбната 
плака трябва да се контролира, за 
да се избегне рецидив след ерадика-
ция [Avcu N, 2001]. Пародонталните 
джобове с дълбочина ≥ 5 mm са били 
свързани с увеличени шансове за H. 
pylori-серопозитивност (OR = 1,47, 
95% CI: 1.12-1.94) [Dye BA, 2001]. 
Бактерията се открива в слюнката, 
супрагингивалната и субгингивална-
та плака, което предполага, че тези 
локализации може да се считат за 
резервоар на H. pylori в уреаза-пози-
тивни пациенти. Бактерията не е била 
намерена на гърба на езика на всички 
пациенти [Gebara EC, 2004]. 

Премахването на H. pylori след 
ерадикация е по-ефективно в стома-
ха, отколкото от устата [Gebara EС, 
2006]. Тежестта на пародонталното 
заболяване е по-висока при стомаш-
на инфекция с H. pylori [Eskandari A, 
2010]. Бузиан [Bouziane A, 2012] със-
тавя систематичен обзор и извършва 
метаанализ, който оценява ефекта на 
самостоятелното лечение на стомаш-
ната инфекция и го сравнява с данни-
те от съчетаното лечение на стомаха и 
устата чрез контрол на зъбната плака, 
пародонтална терапия и антибактери-
ално лечение в устата. Изследовате-
лите стигат до извода, че ерадикация-
та само на стомашната инфекция, без 
да се повлияе устата, не е достатъчно 
ефективна, за да гарантира успешно-
то окончателно излекуване [Adler I, 
2014].

ЕНДОДОНТСКИ 
ИНФЕКЦИИ И 

HELICOBACTER 
PYLORI

Конгулу и колектив [Cogulu D, 
2008] съобщават за широкото раз-
пространение на H. pylori при ендо-
донтски инфекции на постоянни зъби 
на децата. Авторите предполагат, 
че анатомията на постоянните зъби 
благоприятства колонизация с този 
микроорганизъм. Възможно е при 
това състояние микроорганизмите 
да са въведени с храната, водата или 
при инцидентен контакт [Tavares 
WL, 2011]. Изследвания ясно показ-
ват успешното изолиране на живи H. 
pylori от кореновите канали на зъбите 
[Hirsch C, 2012]. 

 
ОРАЛНИ ЛЕЗИИ И 

HELICOBACTER PYLORI

H. pylori може да играе роля в па-
тогенезата на лезиите в устата като 
язви, карцином и лимфоми.

H. pylori - позитивни проби са от-
крити главно в сливиците и езика, 
съответно в 43 (16.5%) и 42 (16.1%) 
случая. H. pylori-отрицателни про-
би са открити главно в езика при 17 
(6.5%) случая, последвано от по 9 
случая (3.4%) в устната лигавица и в 
орофаринкса. Повечето положителни 
резултати от сливиците и езика с H. 
pylori са открити в язвени или възпа-
лителни лезии, съответно в 37 случая 

(14.2%) и 26 случая (10%). 
От друга страна, повечето от H. 

pylori-положителни проби при паци-
енти със спиноцелуларен карцином 
са намерени на мекото небце и оро-
фаринкса, с по 14 случая (5.3%) вся-
ка. Букалната лигавица е най-честото 
място за H. pylori-позитивност при 
лимфом – 6 случая (2.3%) [Soussan I, 
2013].

Най-високата честота на H. pylori-
позитивност е открита в язвени/
възпалителни лезии при 85 (32.6%) 
от случаите, последвано от спино-
целуларен карцином – в 69 (26.5%) 
случая. Най-високата честота на H. 
pylori-негативизъм също се наблю-
дава при улцерозни/възпалителни 
лезии – в 32 случая (12.3%), следвана 
20 случая от нормална тъкан (7.6%).

Присъствието на H. pylori в раз-
лични видове тъкани показва, че във 
всички лезии H. pylori се открива 
предимно в епитела – в 181 случая 
(69.6%), следван от lamina propria – в 
86 случая (33.4 %). В 19 (7.3%) слу-
чая H. pylori е открит в кръвоносните 
съдове, в 11 случая (4.2%) – в канали-
те на слюнчените жлези и в 1 случай 
(0.3%) – в мускулния слой на езика 
[Soussan I, 2013].

HELICOBACER PYLORI 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С  

АФТОЗЕН СТОМАТИТ

Наличието на H. pylori при пациен-
ти с афтозен стоматит е анализирано 
в различни проучвания, като са взети 
предвид хистологичните прилики 
между това състояние и язвата на сто-
маха. Честото откриване на микро-
организма при пациенти с афтозен 
стоматит прави възможна връзката 
между тези две състояния. Потвърж-
дение на това е и намаляването на 
честотата и тежестта на симптомите 
на афтозния стоматит след ерадика-
ция.

ОРАЛЕН ЛИХЕН  
ПЛАНУС И 

HELICOBACTER PYLORI

Хипотезата е, че H. pylori може да 
бъде най-малко провокиращ фактор 
за лихен планус. Въпреки това, ети-
ологията на лихен планус вероятно е 
многофакторна и остава вероятност-
та H. pylori да може да отключи лихен 
планус в някои индивиди. Автоимун-
ните механизми при лихен планус и 
H. pylori се активират по-лесно при 
чувствителни пациенти. В изслед-
ване е описана очевидно по-висока 
честота на H. pylori при пациенти с 
лихен планус сравнени с тези в кон-
тролната група [Hamideh M, 2007].

Резултати подкрепят етиологична-
та роля за H. pylori в развитието на 
лихен планус, което е в съответствие 
с проучване направено от Кхан и др. 
[Khan SS, 2013]. В други изследва-
ния изцяло се изразява несъгласие с 
концепцията за свързаност между ли-
хен планус и H. pylori [Hulimavu SR, 
2014].

ЛЕВКОПЛАКИЯ И 
HELICOBACTER PYLORI

Във връзка с данни в литратурата би 
могло да се предположи, че присъст-
вието на Н. pylori в устната кухина 
може да бъде свързано с левкоплакия 
и лихен планус [Kazanowska-Dygdała 
M, 2016].

ПСОРИАЗИС И 
HELICOBACTER PYLORI

В проучванията, извършени от 
Арун и колектив, се показва тясната 
връзка между псориазис и H. pylori. 
Освен това, има доказателства за из-
чистване на псориатични лезии след 
ерадикиране на H. pylori. В голямо 
проучване от 2014 г. наличието на H. 
pylori показва положителни резул-
тати за умерени до тежки случаи на 
псориазис. Авторите заключават: въ-
преки че няма ясна връзка между две-
те заболявания, ерадикацията на H. 

pylori може да подобри вероятност-
та за успешно лечение на псориазис 
[Arun R, 2014].

В друго проучване, публикувано 
през 2015 г., е установено, че разпрос-
транението на Н. pylori е почти едно 
и също при пациенти с псориазис и 
в контролната група (20.27:22%; P > 
0.05). У заразените с H. pylori пациен-
ти се наблюдава по-тежък псориазис, 
отколкото у здрави пациенти (индекс 
за тежест на протичане на псориазиса 
17.9 ± 7.1 vs. 13.7 ± 6.9; P = 0.04), а 
пациентите, които са получавали ус-
пешна ерадикация на инфекция с H. 
pylori, показват по-голямо подобре-
ние на псориазиса, отколкото други-
те. Индексът на тежестта на проти-
чането на псориазиса при пациенти, 
заразени с H. pylori, е 8.36 ± 3.76, при 
незаразени пациенти е 10.85 ± 3.49; Р 
= 0.006 [Campanati A, 2015].

В друго изследване се съобщава, 
че не е съществувала нито една зна-
чима връзка между псориазис и се-
румното ниво на IgG анти-H. pylori, 
нито пък връзката между степента 
на псориазис и серумното ниво на 
IgG анти- H. pylori е била значителна 
[Azizzadeh M, 2010].

HELICOBACTER  
PYLORI И РАК НА  

УСТНАТА КУХИНА

Връзката между Н. pylori и пато-
генезата на рака на стомаха е добре 
описана поради способността на H. 
pylori да променя имунния отговор на 
гостоприемника. По подобен начин 
микроорганизмът може да се влияе 
на прогресията на оралния карцином 
– въпреки това, тази асоциация все 
още не е доказана. Бъдещи проучва-
ния ще бъдат в състояние да очерта-
ят потенциалната връзка между H. 
pylori и рака на устната кухина [Adler 
I, 2014].

ДЕНТАЛНА АМАЛГА-
МА И HELICOBACTER 

PYLORI

Токсичните, бактерицидните и 
имуносупресивни ефекти на живака 
са добре известни. Целта на проуч-
ването е да се изследва честотата на 
инфекция с H. pylori в диспептични 
пациенти с амалгамени обтурации 
и ефекта на амалгамата върху H. 
pylori. 475 пациенти, които съоб-
щават диспептични оплаквания, са 
претърпели ендоскопия и биопсия на 
стомаха. 169 (35.6%) от пациентите 
са били отрицателни и 306 (64.4%) 
от пациентите са били положителни 
за H. pylori. На всички участници е 
извършен дентален преглед [Aktaş 
B, 2015]. Честотата на инфекция H. 
pylori е значително по-ниска в групата 
на пациентите с амалгама, сравнено с 
групата на тези без амалгама (съот-
ветно, 53.7 и 78.8%; р <0.001). Ана-
лиз показва, че липсата на амалгама 
упражнява ефекти върху повишена-
та честота на инфекция с H. pylori и 
повишена честота на ерадикация на 
H. pylori. Това е първото изследване, 
което показва по-ниската честота на 
H. pylori-колонизация при пациенти с 
обтурации от амалгама. 

Процентите на ерадикация на H. 
pylori са по-ниски при пациенти с 
амалгама в сравнение с тези, които 
нямат [Aktaş B, 2015]. Получените 
данни поставят много нови въпроси 
и потвърждават необходимостта от 
провеждането на микробиологични 
изследвания и изясняване на клинич-
ното значение на денталната амалга-
ма и H. pylori-инфекция [Rooney JP, 
2015].

ПЕРИИМПЛАНТИТ И 
HELICOBACTER PYLORI

Микробиологични проби са взети 
от 166 импланта с периимплантит и 
от 47 без данни за възпаление. Про-
бите са анализирани с полимеразна 
верижна реакция. Потърсени са 78 
вида от най-честите микроорганизми 
в устата. Състоянието на имплантати-
те е определено клинично и рентгено-

графски.
Деветнадесет бактериални вида 

са открити в по-високи стойности 
от импланти с периимплантит: Ag-
gregatibacter actinomycetemcomitans, 
Campylobacter gracilis, Campylobacter 
rectus, Campylobacter showae, Helico-
bacter pylori, Haemophilus influenzae, 
Porphyromonas gingivalis, Staphylo-
coccus aureus, Staphylococcus anaero-
bius, Streptococcus intermedius, Strep-
tococcus mitis, Tannerella forsythia, 
Treponema denticola и Treponema 
socranskii. Авторите намират също 
така корелации на периимплантита 
с пол (незначителна), тютюнопуше-
нето (незначителна), по-напреднала 
възраст (р = 0.003), история за паро-
донтит (р <0.01) [Persson GR, 2014].

В предишно изследване на същия 
екип на микробната флора са потър-
сени 79 от най-често изолираните 
микроорганизми в устата. Чрез по-
лимеразна верижна реакция е уста-
новено, че най-разпространените 
бактерии са: Fusobacterium nucleatum 
sp., Staphylococci sp., Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans, Helicobacter 
pylori и Tannerella forsythia [Persson 
GR, 2010]. Тези данни показват, че H. 
pylori може да бъде част от етиоло-
гичната компонента на периимплан-
тита.

ОРТОДОНТСКО  
ЛЕЧЕНИЕ И 

HELICOBACTER PYLORI

Инфекцията с H. pylori обикнове-
но се появява в детството. Проучване 
анализира разпространението на този 
микроорганизъм по време на орто-
донтско лечение и взаимодействие-
то му с други бактерии при юноши. 
Разпространението на H. pylori е по-
търсено преди и по време на първите 
12 седмици от ортодонтско лечение с 
фиксирана техника при 11 пациенти 
със средна възраст 12.7 години. Общо 
93 проби от зъбна плака са анализи-
рани с помощта на полимеразна ве-
рижна реакция. Разпространението 
на H. pylori в зъбната плака е 82% 
преди ортодонтско лечение, като е на-
маляло на 54% по време на лечение-
то. Броят на Streptococcus mutans в 
слюнката също намалява по време на 
ортодонтското лечение (p≤0.05). Въ-
преки резултатите, заключението на 
авторите е, че разпространението на 
H. pylori в зъбната плака не се влияе 
от ортодонтско лечение [Wichelhaus 
A, 2011].

HELICOBACTER PYLORI 
И ЛОШ ДЪХ

В  около  80-85%  от  случаите  на  
лош  дъх  причината  е  в  устната  
кухина  [Kapoor U, 2006].  Обикнове-
но  се  дължи на бактерии по гърба 
на езика, които разграждат белтъци-
те и произвеждат зловонни миризми  
(индол,  скатол,  летливи  съдържащи  
сяра  вещества,  сероводород,  ме-
тилмеркаптан)  [Панов Вл, 2012].  В  
останалите  случаи  се  счита,  че  се  
дължи  на  нарушения  в  носа,  сину-
сите,  гърлото,  белите  дробове,  хра-
нопровода,  черния  дроб  или  стома-
ха  [Loesche, WJ, 2002].  

Литературна  справка  разкрива,  че  
много  от  положителните за H. pylori 
пациенти страдат от лоша орална 
миризма а от друга страна, халито-
зата  изчезва  заедно  с  премахване  
на  инфекцията [Adler I, 2014, Serin E, 
2003]. Възможно  е  този  микроорга-
низъм  да  участва  заедно с останали-
те микроби, които причиняват паро-
донтални заболявания в етиологията 
на халитозата [Hein C, 2012].

Проучване  на  Серин  и  др.  през 
2003 г. с цел изследване на честотата 
на халитоза преди и след терапията за 
ерадикация при пациенти с H. pylori 
инфекция в стомаха установява: въ-
преки че честотата на халитозата е 
подобна на честотата на други симп-
томи при инфекция с H. pylori, има 
по-висок процент подобряване на 
лошата миризма от устата, отколко-
то на други симптоми при ерадика-
ция [Serin E, 2003]. Преди лечението 
най-честите симптоми са подуване на 
корема (74%), последвано от болки 

(62%) и халитоза (62%). Най-успеш-
но са решени оплакванията от хали-
тоза [HajiFattahi F, 2015]. Ето защо се 
предполага, че халитозата може да 
бъде индикация за лечение за еради-
кация на H. pylori. Повечето резул-
тати показват, че лошия дъх може да 
бъде в резултат на H. pylori-инфекция 
и може да се счита като индикатор на 
тази инфекция. Поради това е важно 
за денталните медици и за интерни-
сти да обръщат повече внимание на 
налична халитоза, за да открият евен-
туална инфекция с H. pylori. Ранното 
диагностициране и лечение на тази 
инфекция не само премахва лошата 
миризма, но също така може потен-
циално да предотврати по-нататъшни 
нарушения в гастроинтестиналния 
тракт и злокачествени заболявания 
[HajiFattahi F, 2015].

Проучване, анализиращо 14 пуб-
ликации относно възможното асоци-
иране между халитоза и инфекция с 
H. pylori, установява, че халитозата 
е изчезнала или намаляла в 90% до 
100% от случаите след ерадикация 
[Adler I, 2005]. Резултати  показват,  
че  присъствието  на  H.  pylori  в  уст-
ната  кухина  може  да  бъде  свързано  
по-често  с  пародонтит  и  халитоза  
чрез  предизвикване  на  възпаление,  
отколкото  от  производство на летли-
ви сулфати [Gebara Е, 2006]. Тимоти 
и колектив лекуват с колоиден бисмут 
и метронидазол три двойки с халито-
за и инфекция с H. pylori. Откриват 
подобрение в техните оплаквания 
от халитоза, които изчезват заедно 
с ерадикацията на микроорганизма 
[Tiomny E, 1992].

Проведено е изследване на 44 па-
циенти, които са постъпили за ен-
доскопия поради диспептични на-
рушения през 2015 г. Пациентите са 
разделени в две групи - болни и кон-
троли. Няма значима разлика между 
двете групи по отношение на възраст, 
пол, пародонтален статус, пародонта-
лен индекс и броя на хората, които из-
ползват лекарства за стомашните си 
оплаквания [HajiFattahi F, 2015]. Про-
учването разкрива силна връзка меж-
ду стомашната инфекция с H. pylori и 
халитозата. Тази инфекция може да 
причини лош дъх независимо от дру-
ги състояния или заболявания. 

През 1998 г. Йерарди и колеги съ-
общават корелация между елимини-
рането на инфекцията от H. pylori и 
изчезването на халитозата въз основа 
на оценката на нивата на сулфит-
ни съединения в издишания въздух 
[Ierardi E, 1998]. Други  изследвания  
не  откриват  връзка  между  функ-
ционалната  диспепсия,  пептичната  
язва  и  инфекцията  с  H.  pylori  с  
появата  на  халитоза  или с тежестта 
й [Moshkowitz M, 2002].

Налице  са  достатъчно  данни,  че  
лошият  дъх  може  да  бъде  в  резул-
тат  на  H.  pylori-инфекция  и  може  да  
служи  като  индикатор  за  наличието  
на  този  микроорганизъм.  Поради  
това  е  важно  за  денталните  медици  
и  интернисти  при  налична халитоза 
да търсят евентуална инфекция с H. 
pylori и да премахват този микроорга-
низъм при лечението  на  халитозата,  
особено  тогава,  когато  премахване-
то на оралните причинители не дава 
достатъчно добри резултати.

Литературата ни разкрива доста-
тъчно сведения за участието на H. 
Pylori в различни орали патологични 
процеси. Познаването на промените 
в които той участва може да подпо-
могне диагностиката и лечението на 
нашите пациенти. Има тенденция за 
постепенно натрупване на доказа-
телства за ролята на устната кухина 
в трансмисията на H. pylori и това 
продължава да се подкрепя с прила-
гането на новите методи [Young KA, 
2001].

От „HELICOBACTER PYLORI 
И УСТНАТА КУХИНА“ от Вла-
димир Панов, Университетско 
издателство на Медицинския уни-
верситет „Проф. д-р Параскев Сто-
янов“– Варна, Рецензенти: Проф. 
д-р Росен Николов д.м., Проф. д-р 
Стефан Пеев, д.м.н.. ISBN 978-619-
7137-83-5

Повече информация може да 
намерите на http://medinform.bg/
store/
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Проф. Бенджамин Перез, Израел

09.00- 13.00   1 
Семинар:

 „Клинична комуни-
кация: конфликти и 
проблеми в дентал-
ната практика“

Д-р Венцислав Стоев, 
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09.00-13.00     2
Практически курс:

“Избор на цвят 
в денталната 
медицина с помощта 
на разцветка,
спектрофотометър 
и дентална 
фотография” 

Д-р Клара - Рамел 
Феделих, 
Д-р Янис Женик, 
Д-р Матилда 
Жакмон, Франция

09.00-13.00   2
Практически курс:

“Избор на цвят 
в денталната 
медицина с 
помощта на 
разцветка,
спектрофотометър 
и дентална 
фотография ” 

Д-р Клара - Рамел 
Феделих, 
Д-р Янис Женик, 
Д-р Матилда 
Жакмон, Франция

10.00- 10.45
“Нова генерация лазери при работа с меки и твърди тъкани.”
Д-р Илай Маден дмн, Турция

10.00- 10.45
„Теглото при раждане, треминът на 
бременността, пренаталните и натални 
усложнения, водещи до зъбни аномалии в 
детска възраст“
Д-р Сигалит Блумер, Израел

11.00- 12.00 
„Дигиталните технолигии в работния процес и комуникации.“
Д-р Галип Гюрел, Турция

10.45- 11.30
“ Протетично лечение  и вида на лицето : не само естетичен 
аспект “.
Д-р Джани Персичети, Италия  

10.45- 11.30 
“Клинично и ренгенологично проследяване 
на успешни биологични решения с различни 
агенти при временни зъби”
Д-р Хитаф Нассех, Ливан

11.30- 12.15
„Съвременен протокол при цялостно възстановяване“
Д-р Павел Панов, България

11.30-13.00
Клинична демонстрация
“Нова генерация лазери при работа с меки и 
твърди тъкани.”
Д-р Илай Маден дмн, Турция

12.00- 13.00
“ MIMESIS-как да пресъздадем естествената хармония и красота на една 
усмивка”.
Д-р Гаетано Калезини, Италия

12.15- 13.00
“Запазване и поддържане на функционална форма с помощта на 
композитни възстановявания в дисталния сектор“.
Д-р Ивайло Рибагин, България

13.00-13.30
Рекламна презентация 
Glaxo Smith Kline

13.00- 14.00 Обедна почивка

14.00- 15.00
„Съвременен подход в традиционното и дигитално протезиране: прости и 
сложни клинични случаи” 
Д-р Доменико Масирони, Италия

14.00- 14.40
„3D Аугментация и поставяне на имплант в максиларната фронтална 
област“
 Проф. Коби Ландсберг, Израел

14.30- 15.00                                      3
Клинична демонстрация:

“Комплексно ендодонтско лечение - от 
ендодонтията към възстановяването.”

Д-р Иван Йовчев & 
Д-р Адриана Йовчева, България

15.30- 18.00
„Възстановяване на ендодонтски лекуван зъб.“

Д-р Божидар Кафелов, България
  

14.00- 18.00   4 
Практически курс:

“Директни 
композитни 
възстановявания на 
фронтални зъби” 

Д-р Джанкарло 
Понджоне, Италия

14.00-18.00      5
Практически курс:

„Основни правила 
за дизайн на ламбата 
в пародонтологията 
и пасивна адаптация 
чрез различни видове 
шевове.“

Д-р Венцеслав
 Станков, България

14.00-18.00    6
Практически курс:

„Styleitaliano 
philosophy: 
почистване и 
оформяне в ендо-
донтията, от теория 
към практика”
 
Д-р Рикардо Тонини 
и Проф. Фабио 
Горни, Италия

14.00-18.00 18
 
Практически 
курс:
“Лечебен план 
при индиректни 
естетични 
възстановявания. 
Комуникация 
в екипа. Етапи 
на лечението, 
копирaне на 
mock up в 
лабораторията, 
отразяване 
на личността 
в дизайна на 
усмивката”

Д-р Галип Гюрел, 
Турция

14.00- 18.0037
Практически 
курс: 
„Биологични 
лечения и 
възстановявания с 
метални коронки 
при временни 
зъби.“

Д-р Хитаф 
Нассех, Ливан

15.00- 15.45
” Механична или адхезивна стоматология - как да изберем?“ 
Д-р Базил Мизрахи, Великобритания

14.40- 15.30
“Имедиатно поставяне на импланти - 10 годишен клиничен опит” 
Доц. Димитър Филчев, България

15.45- 16.45
 “Съставяне на лечебен план при фиксирано протезиране: клинични и 
лабораторни подходи”
Д-р Марио Семенца, Италия

15.30- 16.30
“Вертикален костен дефект в дисталната област на долна челюст и 
естетичната зона : The GBE”
Д-р Марко Ронда, Италия

16.45- 17.30
„Мобилна дентална фотография: нова ера в денталната документация и 
комуникация „
Проф. Луис Хардан, Ливан

16.30- 17.15
„33 години имплантология с  поставени повече от 30 000 импланта 
в частна практика“
Д-р Питър Ван дер Скоор, Холандия

17.30- 18.15
„Дигитално планиране на лечението, от първоначалния проект до крайния 
резултат“
 Д-р Георги Илиев, България

17.15- 18.15
„Направлявана костна регенерация- настоящи предизвикателства 
и нови възможности“
Д-р Набих Надер,  Д-р Джордж Аад, Ливан
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13ти ОКТОМВРИ (ПЕТЪК)
Зала  MIS Зала B Зала  Planmeca Зала D Зала ZIMMER Зала ZEISS Зала G Зала H Зала I

09.00- 10.15
 “Изготвяне на лечебен план стъпка по стъпка: ефективна последователност 
за успешно възстановяване”
Д-р Мауро Фрадеани, Италия

09.00- 09.30
 “Дигитална ортодонтия толкова лесна сега. Съдейстие на 
пациента при провеждане на ортодонтско лечение-можем ли да 
предвидим евентуален неупех?”
Д-р Рафи Романо, Израел

09.00- 10.30                                     9 
Клинична демонстрация:

”Мениджмънт на меките тъкани“

Д-р Анастася Смолякова, Русия

9.00 - 13.00    10
Практически курс:

“Менажиране на 
лечебния план при 
провеждане на 
фиксирано проте-
зиране: клиничен 
и лабораторен 
подход” 

Д-р Марио Семенца,
Италия

9.00 - 13.00    11
Практически курс:

„Синус лифт 
техники,различни 
подходи.“ 

Д-р Наби Надер, 
Проф. Роналд Юнес, 
Ливан

9.00 - 13.00  12
Практически курс:

„От диагностиката до 
лечението на ендо-
донтския проблем 
със FKG системата“

Д-р Бертран Кхаят, 
Франция

9.00 -13.0013
Семинар:

 „Мобилна ден-
тална фотография 
за всяка практика, 
всеки ден “

Проф. Луис Хардан, 
 Ливан

9.00 - 13.0014  
Семинар:

„Дигитално 
планиране на 
лечението, от 
първоначалния 
проект до край-
ния резултат”

Д-р Георги 
Илиев, 
България

9.00 -13.00   15
Практически курс:

“ Er:YAG и Nd: 
YAG в един 
лазер за прецизна 
работа в денталната 
практика”

Д-р Илай Маден, 
Турция

10.15- 11.00
“Имплантатно възстановяване при обеззъбен пациент”
 Д-р Стефано Гори, Италия

09.30- 10.30
 “Защо Invisalign е най-добрата техника да лекуваме всякакви ма-
локлузии и да постигаме добри резултати винаги? Живейте днес в 
бъдещето на ортодонтията чрез технологията Invisalign “
Д-р Иван Малагон, Испания

11.00- 12.00
”Кога и какво да направим: от директни към индиректни възстановявания 
Styleitaliano- част I” 
Проф. Анджело Путиняно, Италия

10.30- 11.00
„Предсказуемо движение при лечение с лингвална ортодонтия“
Доц. Мирослава Динкова, България и Д-р Канарелис Такис, 
Франция

11.00- 13.00                                   16
Клинична демонстрация Част 1.

“Анализ и препарация за керамични фасети 
- видео-филм.Отпечатъци за керамични 
фасети. Отпечатъци на препарирани 
зъби-традиционните материали или оптично 
сканиране. Поставяне на провизорни фасети - 
демонстрация на живо “

Д-р Мирела Ферару, 
Модератор Проф. Ницан Бичачо Израел

12.00- 13.00 
“M.Vision - Дигиталния протокол в протетичната дентална медицина” 
Д-р Назарий Микхайлюк, Украйна

11.00- 12.00
“Как да улесним и ефективно да менажираме комплексни мало-
клузии и ортодонсткото придвижване на зъбите”
Д-р Рафаеле Спена, Италия

12.00- 13.00
 “Заместване на кучешки зъб- стратегии, необходими на ортодон-
та и на протезиста за успешни резултати” 
Д-р Страти Риглис, САЩ

13:00-14:00  Обедна почивка Зала Europa
14.00- 14.50 
„ Цена и полза на нехирургично релечение и съвременната роля на 
хирургичния подход“
 Проф. Фабио Горни, Италия

14.00- 14.45
“Едната или двете челюсти да лекуваме за да имаме естетичен 
резултат?“„
Д-р Йон Николеску, Румъния

14.00- 18.00                                      17                 
Клинична демонстрация:

“ M.Vision концепция и дигитален 
микроинвазивен
подход за лечение с фасети”

Д-р Назарий Микхайлюк, Украйна

14.00-18.00    8
Видео-демонстра-
ционен курс: 

“Как да баланси-
раме динамичната 
оклузия”

Проф. Марсел 
Льо Гал, 
Франция

14.00- 18.00   19
Практически курс:

“Мениджмънт на 
меките тъкани- как да 
осигурим достатъчно 
тъкани около 
импланти”

Проф. Андре Саадун, 
Франция

14.00- 18.00 20
Практически курс:

“Поставяне на 
импланти в участъци 
с малко количество 
кост “

Д-р Марко Ронда, 
Италия

14.00 -18.0021
Видео-демонтра
ционен семинар :

“Диагностика 
и лечение на 
бруксизъм.
Бруксизъм по 
време на сън:
какво предста
влява?“

 Д-р Емануел  
Д‘Eнко, 
Франция

14.00- 18.0022
Семинар:

“Естетика в 
ежедневната 
дентална 
практика - 
употребата на 
филъри”

Д-р Лилия 
Гюдюлева, 
България

14.00- 18.00 23
Семинар:

“Invisalign - първи 
стъпки, клинични 
етапи, комуникация 
с пациента“

Д-р Иван Малагон, 
Испания

14.50- 15.40
“Финалния иригационен протокол като ключ за успех в ендодонтията: анализ 
на необходимите време, метод и средства”
Д-р Рикардо Тонини, Италия

14.45- 15.30
 “Нов материал, Нов протокол, Промяна на парадигмата с True 
GBR”
Д-р Питър Феърбеърн, Великобритания

15.40-16.20
”Стратегии и тактики в Ендодонтията-Колко важни са те?”
Проф. Хани Унси, Ливан

15.30- 16.15
 “Обработване на костта чрез фрези, лазери и пиезотоми. Кой е 
новия златен стандарт? Систематичен обзор”
Проф. Анджело Троедан, Австрия

16.20- 17.10
 “Механичната обработка в ендодонтията- от началното прохождане до 
оптимално изчистване” 
Д-р Бертран Кхаят, Франция

16.15- 17.00
 “Определящи фактори за оптимален успех при имедиантното 
имплантиране “
Д-р Омид Могадас, Иран

17.10- 18.00
“3D  Ендодонтия:клиничен мениджмънт при усложнени канали”
Проф. Джанлука Гамбарини, Италия

17.00- 18.00
„Минимално инвазивни възстановявания и различни стратегии  при 
имплантатно хирургичния подход“
Проф. Салваторе Д‘Aмато, Италия

18.00- 18.45
 ”Ендодонтски несполуки - какво да правим и какво да не допускаме в 
ендодонтията”
Д-р Божидар Кафелов, България

18.00- 18.45
„Костни и мекотъканни аугментации - биологичната перспектива “
Д-р Венцеслав Станков, България
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09.00- 09.45
 “Еволюцията при керамичната бондинг техника:  клинични случаи във видео 
демонстация” 
Проф. Жан-Франсоа Ласер, Франция

09.00- 09.50
 “Периоимплантни биологични параметри за функционални и 
естетични резултати”
 Проф. Андре Саадун, Франция

09.00- 10.30
Демонстрация на модел.
„Директно и индиректно (програмирано) аран-
жиране на оклузо-артикулационните контакти. 
Мини-макси системата - ново поколение ММ 
лицева дъга и ММ артикулатор FA„
Проф. Андон Филчев, България

09.00-13.00    24
Видео демонстра-
ционнен семинар:

„Изготвяне на лече-
бен план стъпка по 
стъпка: ефективен 
протокол за успеш-
но възстановяване“ 

Д-р Мауро 
Фрадеани, Италия

09.00-13.00    25
Практически курс:

 “Пиезотом-ежеднев-
но приложение в 
денталната практика”

Проф. Анджело 
Троедан, Австрия

09.00-13.00   26
Практически курс:

” 3D Ендодонтия:
клиничен мениджмънт 
при усложнени 
канали” 

Проф. Джанлука 
Гамбарини, Италия

9.00-13.00 27
Практически 
курс: 

“Водена костна 
регенерация”  

Д-р Пол Мату, 
Д-р Кристина 
Ваида  Франция

9.00-13.00 28
Практически 
курс:

” Ключът към 
изработката на 
индивидуален 
перфектен 
хирургичен водач 
в денталният офис 
с 3D принтер” 
Д-р Арно Зоенен, 
Д-р Жюлиен 
Бротие, Франция

9.00- 13.00  48
Практически курс:

„Мениджмънт на 
меките тъкани 
около естествени 
зъби и импланти“

Проф. Роналд Юнес, 
Д-р Наби Надер, 
Ливан

09.45-10.30
„Една цел -  да не се засяга емайл”
 Д-р Клара Рамел Феделих, Фрaнция

09.50- 10.40
“FibReORS, усъвършенствана костна резективна хирургия при 
лечение на пациенти с пародонтит” 
Д-р Джанфранко Карневале, Италия

10.30- 11.20
“Style italiano INDIRECT: от вдъхновението към ежедневната практика”
Проф. Стефан Куби, Франция

10.40- 11.30
“Перио-имплантните лезии: прилики, разлики и клинични последици”,  
Д-р Роберто Понториеро, Италия

10.30- 13.00                                    29

Клинична демонстрация
Част 2

 „Ажустиране и фиксиране на керамични 
фасети. Пълна фотодокументация. Оклузална 
еквилибрация.“

Д-р Мирела Ферару, 
Модератор Проф. Ницан Бичачо Израел

11.20- 12.10
„Директни възстановявания от диагнозата до съвети и трикове. “ 
Д-р Джузепе  Киодейра, Италия

11.30- 12.20
“Съвременни концепции в парадонталната пластична хирургия. 
Акцент върху минимално- извазивни и микро-хирургични подходи “
Д-р Винсент Ронко, Франция

12.10-13.00
 “Кога и какво да направим: от директни към индиректни възстановявания  
Styleitaliano- част II” 
Д-р Валтер Девото, Италия

12.20- 13.10
”Парадонтално лечение и имплантология”
Д-р Станислава Шулева, България

13:00-14:00  Обедна почивка Зала Europa

14.00- 14.40
Изборът на цвят  в естетичната дентална медицина - избери победителя“ 
Проф. Карина Зогхеиб, Ливан

14.00-14.45
“Техническа диагностика и естетичен подход”
Зъботехник Джузепе Ромео, Италия

14.00- 16.00                                   30
Клинична демонстрация:
“Водена костна регенерация симултантно 
поставяне на имплант”

Д-р Марко Ронда, Италия

14.00-18.00  31
Практически курс: 

“Директни 
композитни 
възстановявания да 
затворим диастема 
или треми-лесни 
стъпки за перфектен 
резултат”

Д-р Галит Талмор, 
Израел   

14.00-18.00    49
Практически курс: 

“Style Italiano-техника 
за възстановяване 
на дистални зъби. 
Перфектна естетика 
в две стъпки.”

Д-р Джузепе 
Киодейра, Италия      

14.00-18.00    47 
Практически курс:
 
 “ Лесни стъпки 
да започнем да 
поставяме импланти”

Д-р Питър Ван дер 
Скоор, Холандия

14.00-18.00 33 
Семинар:

 „Мулти-дисципли-
нарно 
лечение на 
усложнени па-
родонтално-про-
тетични случаи. 
Описание стъпка 
по стъпка“

Д-р Джани 
Персичети 
 и Д-р Джанфранко 
Карневале, 
Италия

14.00-18.00 34
Практически 
курс:

„Лечение на 
емайлови петна 
чрез инфилтрация 
на смола“

Д-р Клара Рамел 
Феделих, Франция

14.00- 18.0035 
Видео-                
демонстрационен 
курс: 

“Клиничната 
ефективност на 
системата брекети 
„Face evolution в 
интер
дисциплинарното 
лечение “

Д-р Страти Риглис, 
САЩ

14.40- 15.30
„Подобрение на меките тъкани и интеграция-рационален комплексен подход“
Д-р Жан - Пиер Гардела, Франция

14.45- 15.30
 Дигитален подход и преглед на денталната CAD/CAM система“ 
Д-р Арно Зоенен, Франция

15.30- 16.20
 „Как да съчетаем естетиката с функцията?“
Д-р Сирил Гайар, Франция

15.30- 16.15
 “Бруксизъм - най-новите научни данни“ 
Д-р Емануел Д‘Eнкo, Франция

16.30- 18.30
 Клинична демонстрация “Естетично представяне 
на клиничен случай техника от А до Я”

Д-р Винченцо Музела зъботехник,
Италия

16.20- 17.10
„Съвременни подходи в лечението на абразио, атрицио и ерозио чрез адитив-
ни, адхезивни техники”.
Д-р Иван Райчев, България

16.15- 17.15
 „ Когато изкуството и науката срещнат биологията„
Зъботехник Стефано Инглезе, Италия

17.10 - 18.00 
„Предвидими  над- и периимплантни реконструкции на твърди и меки тъкани “
Д-р Пoл Матy, Франция

17.15- 18.00
 „Циментиране в естетичната дентална медицина“
Д-р Жан-Филип Пиа, Франция

14ти ОКТОМВРИ (СЪБОТА)
Зала MIS Зала B Зала Planmeca Зала  D Зала ZIMMER Зала ZEISS Зала G Зала H Зала I
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15ти ОКТОМВРИ (НЕДЕЛЯ)

Зала MIS Зала B Зала Planmeca Зала  D Зала ZIMMER Зала ZEISS Зала G Зала H Зала I

 Японска Дентална Асоциация

09.00- 10.00
“Интердисциплинарен мениджмънт при комплексно възстановително 
лечение.“ 
Д-р Масао Ямазаки, Япония 

09.00- 10.00
”Да овладеем кабинетните CAD/CAM възстановявания в естетич-
ната област “
Д-р Фади Коури, Израел

09.00- 09.45
„ Филъри
хиалуронова киселина за по-добра
естетична стоматология“
Д-р Желка Цабунац, Сърбия

09.00-13.00  36
Практически курс:  

„Директни композит-
ни възстановявания в 
дисталната зона“ 

Д-р Ивайло Рибагин, 
България

09.00-13.00   32
Практически курс: 
„Хоризонтална 
аугментация на 
алвеоларния гребен:
техники и принципи“

Д-р Омид Могадас, 
Иран

09.00-13.00  38
Практически курс:

 “Ефективен и 
надежден протокол 
при ендодонтско 
лечение”

Проф. Хани Унси, 
Ливан

09.00-13.0039
Семинар:

“Периимплантити:
Как да се справим 
с този проблем 
чрез съчетаване 
на  Er-Yag и Nd-
Yag laser”  

Проф. Аслан 
Гокбуджет, Турция

09.00-12.00 7
Практически 
курс: 

“E-max литиум 
дисиликатни 
фасети”

Д-р Винченцо 
Музела
зъботехник, 
Италия

09.00-13.00 41
Семинар:

“Как да комуники-
раме по-ефективно 
с пациентите и с 
екипа”

Драгомира 
Шулева, България

   

10.00- 11.00
„Микрохирургична мекотъканна аугментация за максимална естетика около 
импланти“
Д-р Масана Сузуки, Япония

10.00- 11.00
”Дъвченето: Забравената функция на оклузията”,
 Проф. Марсел Льо Гал, Франция

09.45- 11.15
Клинична демонстрация
”Практическо използване на филъри
 хиалуронова киселина в орофациалната област ”

 Д-р Желка Цабунац, Сърбия

11.00- 12.00
„Минимално инвазивно възстановяване на  цялата устна кухина - индиректен 
метод.“
Д-р Мазаюки Окава, Япония

11.00- 11.45
„Как да избягваме оклузалните усложнения-от единични възстано-
вявания до цялостни реконструкции на съзъбието?„
Д-р Иван Чакалов, България

12.00- 12.30
“Композитни възстановявания при големи дефекти на зъбите в естетичната 
област-индикации и лимити “
 Д-р Галит Талмор, Израел

11.45- 12.30
“Наклонени импланти, имедиатно, естетично и функционално 
възстановяване“ 
Д-р Енрико Алиарди, Италия

11.30- 12.30
Клинична демонстрация
„Съединително- тъканен графт около импланти и 
естествени зъби. “
 
Проф. Роналд Юнес, 
Д-р Набих Надер, Ливан

12.30- 13.00
„Съвременен естетичен дентален работен процес от А до Я“
Д-р Винченцо Музела  зъботехник, Италия

12.30- 13.00
„Да отворим или да затворим 
пространство при липсващи латерални резци - това винаги е 
ключовият въпрос“ 
Д-р Афиф Бен Гиза, Тунис
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Всяко събитие, маркирано с жълт код  изисква доплащане от
Всяко събитие, маркирано с син код  изисква доплащане от

Всяко събитие, маркирано с червен код   изисква доплащане от
Всяко събитие, маркирано с розов код   изисква доплащане от

Всяко събитие, маркирано с виолетов код  изисква доплащане от
Всяко събитие, маркирано с оранжев код  изисква доплащане от

 

70 лв. *
190 лв.*
360 лв.*

120 лв.*
150 лв.*

600 лв.*

  При записване на Клинична демонстрация ПАКЕТ 16 + 29  цена 240 лв. *

14.00- 14.45
„Остеорадионекроза при лечението на челюстите и нейната превенция“
Проф. Моти Села, Израел

14.00- 15.30
  „Естетична стоматология-цифров и аналогов подход“
Проф. Марко Яковац, 
Зъботехник Ален Алич,  Хърватия

13.30- 15.00
 Клинична демонстрация
“Eкстракция на ретенирани мъдреци”

 Д-р Зиад Нуджеим, Ливан

14.00-18.00   42
Практически курс: 

„Препарация за 
металокерамични и 
керамични корони“

Д-р Явор Миланов, 
България

14.00-18.00    43
Практически курс: 

„„Хирургични про-
цедури с наклонени 
импланти. Стъпка по 
стъпка.“

 Д-р Енрико Алиар-
ди, Италия

14.00-18.00  44
Практически курс:

“Практични подходи 
при лечението 
на пародонтити. 
Принципи на 
етиологичното 
лечение“ 

Д-р Станислава 
Шулева, България

14.00-18.00 45

Практически курс:
“Дентална 
фотография или 
как да направим 
по-успешна 
ежедневната си 
практика”

Доц. Тодор Узунов, 
Д-р Димитър    
Костурков, 
България

14.00-18.00 46
Семинар:

 „Първа медицин-
ска помощ / ПМП/ 
при животоза-
страшаващи ситу-
ации по време на 
работа в дентален 
кабинет“
 
Д-р Дилян 
Янакиев, България

14.45- 15.30
 “Имедиантно имплантиране. Къде се намираме?”
Проф. Аслан Гокбуджет, Турция

15.30- 16.15 
„Антибиотична терапия и антибиотична резистентност.“

15.30- 18.30
  Орални презентации 15.00- 18.00

Клинична демонстрация
“Костна и мекотъканна аугментация в естетичната 
зона”
Д-р Венцеслав Станков, България

13:00-14:00  Обедна почивка 

Конгресна такса:

Oсновна такса 375 лв

до  30.09.

        ДОСТЪП ДО СЪБИТИЯТА:     

Oсновна такса 375 лв

до 30.09.

Организаторите си запазват правото за промени в научната програма.

В нея се включва свободен 
достъп до всички лекции и
 демонстрации, маркира-
ни със зелен код  , както и 
гала коктейл.

За регистрация: 
www.sdm.bg     
*цените са с включено ДДС.

(02) 866 22 57                                                    
(0884) 27 84 83

 хотел RAMADA 12-15 OKTOМВРИ
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За своята среща с него 
разказва д-р Нева Чи-
талова, председател 

на РК на БЗС – Варна.
Д-р Васил Иванов Кур-

тев ни посрещна у дома си 
в гр. Каварна в дъждовния 
29.08.2017 г. Покани ни в 
работния си кабинет. Не 
бях изненадана от зъболе-
карския стол, бюро, меди-
цински шкаф и картина 
на морска тематика. Аз се 
настаних на бюрото с въз-
можност за кратки бележ-
ки. Стажантът, лекарят по 
дентална медицина Георги 
Стойчев, приготви фотоа-
парата си.

Висока спортна фигура, 
зеленикави живи очи и 
готовност да говори за мо-
рета, океани, ветроходни 
яхти, стоматология…

Д-р Куртев, определете с 
няколко думи живота си?

Мисля, че в живота ми 
върви. Определям се като 
уважаван човек. Винаги 
съм помагал на хората. Зъ-
болекарството е наука, но и 
занаят. Работих с ръцете си. 
С тези ръце направих и ня-
колко ветроходни яхти. Ако 
искате да видите колко до-
бър стоматолог съм, вижте 
дипломата ми. Ако искате да 
видите какъв занаятчия съм, 
вижте яхтите ми.

Кратко точно и ясно. След 
това разказа как сръчен сто-
матолог и добър инженер, в 
лицето на брат му Неделчо, 
са майсторили красиви вет-
роходни яхти. С гордост от-
беляза, че с античното име 
на Каварна – „Бизоне“, е на-
речена неговата яхта, която 
в момента е при сина му в 
САЩ.

Докторе, да напишем 
малко биографични дан-
ни.

Роден съм през далечната 
1937 г. на 22.01. в Мангалия, 
Румъния.

О, и баща ми е на същата 
дата, но една година по-въз-
растен от Вас.

Някъде около1939 г. се 

преселихме в България. За-
върших стоматология през 
1961 г.в МА Стоматологичен 
факултет – София. Започнах 
работа февруари 1961 г. в 
с. Крушари, Добричко. По-
сле се преместих в Каварна. 
Интересен е периодът ми в 
„Океански риболов“. След 
работа в кабинета на кораба 
отивах при капитаните и се 
учех на морска навигация. 
Никога не съм преставал да 
уча. Тогава още не знаех, че 
ще имам късмета за самотно 
околосветско пътешествие.

След това отново бях зъ-
болекар в с. Българево, неда-
леч от Каварна и нови 23 го-
дини в професията до 2009 г.

Бях депутат във Великото 
народно събрание през 1990, 
1991 г. Подписът ми е под 
Конституцията на България.

Д-р Куртев, споделете 
коя стоматологична дис-
циплина Ви беше любима.

Най-много съм работил 
хирургия. Влечеше ме ор-
тодонтията, защото силно 
е заложено творчеството. 
Изкарах курсове в ИСУЛ, 
София по ортодонтия. Имам 
специалност по терапевтич-
на и детска стоматология. 
Добре лекуваният зъб служи 
цял живот.

Баща ми казваше: „Много 
съм видял, но само от зана-
ята съм видял пари в джоба 
си“.

Изхранвах семейството си 
от стоматология, но мечтите 
си реализирах в морето чрез 
яхтите.

Д-р Куртев ми показа лю-
бимата си книга „Кон-Ти-
ки“ от Тур Хейердал, една 
от многото, които и до днес 
чете с увлечение в любимо 
кътче от къщата.

Приближаваме се към 
черешката на тортата. Най-
добрият ветроходец сред зъ-
болекарите, единствен член 

на екипажа на „Одесос“ 
извършва самотно около-
светско пътешествие за 22 
месеца на 80-годишна въз-
раст. Приключението започ-

ва на 05.08.2015 г. от Варна. 
Минава през Средиземно 
море, Атлантическия оке-
ан, Панамския канал, Тихия 
океан, Френска Полинезия и 
Маркизките острови. На 22 
01.2017 г. сам, в средата на 
Индийски океан, посреща 
80-годишния си юбилей.

Само един нестандартен 
стоматолог може да го на-
прави. После през Арабско 
море, Аденския залив, Чер-
вено море, Средиземно море 
и Дарданелите, обратно до 
Варна се затваря кръгът на 
пътуването.

Д-р Куртев отсече: „Имах 
една мечта, сбъднах я и съм 
щастлив!“.

Трикратният носител на 
„Златен глобус“, най-висо-
кото ветроходно отличие на 

България, с гордост продъл-
жи да разказва за самотната 
обиколката на Черно море 
с яхтата „Норд“, за регата-
та „Остар“, за плаването си 
от Каварна до Нюпорт Роуд 
Айлънд с яхта „Бизоне“, за 
уважението си към капитан 
Георги Георгиев.

Стажант-лекарят Георги 
Стойчев го попита за ин-
тересна случка в живота 
или морето. Последва от-
ново кратък точен отговор: 
„Всичко ново е интересно“.

Д-р Куртев, виждам, че 
сте много зает, надявам се 
да продължим друг път и 
последно ви питам. На 80 
години, сам сред морета и 
океани, обикаляте света. 
Това какво е? Самодоказ-
ване, его, реализация…

Светкавичен отговор. 
„Мечтата да видя белия 
свят!“.

На път за Варна двамата с 
Георги мълчахме. На фона 
на дългоочаквания дъжд 
всеки по своему преживява-
ше емоцията на една сбъдна-
та мечта.

Каварна
29.08.2017 г.

д-р Нева Читалова, 
председател на  

РК на БЗС – Варна
Фоторепортаж: стажант-

лекар Георги Стойчев

РК НА БЗС– ВАРНА

МЕАНДРИТЕ НА ВРЕМЕТО
Стоматология и ветроходство на гребена на вълната

Д-р Васил Куртев, лекар по дентална медицина, направил сам околосветско пътуване с яхта  
,,Одесос“ за 22 месеца на 80-годишна възраст. Бил е депутат във Великото Народно Събрание през 1990-1991 г.  

и подписът му е положен под Конституцията на България след историческия преход.

Д-р Куртев, д-р Нева Читалова и Георги Стойчев

Аз все още обичам да плувам. Минах през бурни вълнения. Удоволствието от докосва-
нето на гладкото утринно море ме зарежда да продължа.
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МАЛКИ ОБЯВИ
САМО ВЪВ ВЕСТНИК “ДЕНТАМЕДИКА” МАЛКИТЕ ОБЯВИ СА БЕЗПЛАТНИ 

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

ГЛАВНИ) БУКВИ. ВАШАТА ОБЯВА ЩЕ ДОСТИГНЕ ДО 8865 ДУШИ!

КАЛЕЙДОСКОП

ПРОДАВА

Продавам дентална практика в Па-
зарджик. За контакт - 0888 833194 (след 
19h)

Разпродажба на стоматологичен 
кабинет: две стоматологични машини 
Ultradent 300 кар система, автоклав, Air 
Flow S1, фотополимерна лампа ,амал-
гамобъркачка за капсули, амалгама на 
капсули, клещи и др. Тел. 0888 979 646

Продавам 3 бр. турбини - нови, push 
button, изгодно. За контакт -0885593772 
( след 20 ч ili sms) 

Продавам изгодно диоден лазер 
Biolase тел. 0888366115

Продавам оборудван стоматологи-
чен кабинет в гр. София, район „Красна 
поляна“, стоматологична машина и стол 
Медия 7М, в много добро състояние. 
Цена по договаряне, тел. 02/889-96-90, 
вечер след 19 ч.

Продавам мултифункционален апа-
рат Scorpion Dental Optima на Optica 
Laser със 6 функции - ниско eнергиен 
LASER  Apex Locator, ЕлектроОдонто-
Диагностика, TENS, Йонофореза, Елек-
тротерапия. Апарата се продава заедно 
с оригиналната подвижна масичка към 
него. 800 лв. mihailspasov@gmail.com

Продавам помещение 45кв. м., цен-
тър /до 11-ти ДКЦ/, подходящо за сто-
матологичен кабинет. тел. 0898895866

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

Продавам пълно стоматологично 
оборудване на изгодна цена с 2бр.стом.
стол.(текмил, дентсан) работещ дента-
лен кабинет в центъра на гр. Карлово 
GSM: 0889840317

Продавам изгодно американски 
стоматологичен стол SDS 2000, маслен 
компресор ,фотополимерна лампа, ра-
ботна маса Цена: 2300 лв. Тел. зa кон-
тaкт: 0898 293821 Асеновград 

Продавам дентален кабинет с 2 ра-
ботни места и рентген - Варна ж.к. Чай-
ка, 80 м2; може и за живеене или зъб. 
лаборатория. Отлична локация. тел. 
0885 89 15 75

Продавам стом. машина Медиа в 
отлично състояние, периферия, електро 
каутер, ел. диагностика, резервни части, 
халогенни лампи, мощен рефлектор, 
турбинен наконечник с пуш бутон, стол 
за пациента с подвижна тетиера, стол за 
стоматолога, компресор - 0878 671036 

Разпродавам на атрактивни цени: 
едър и дребен инструментариум, ши-
шенца за опалова аптечка, борчета, гу-

мички, канални инструменти, медика-
менти - базарсен и други, пособия,т урб. 
наконечник с пуш бутон - 0878 671036 

ДАВА ПОД НАЕМ

Давам под наем дългосрочно необ-
заведен стоматологичен кабинет 308Д в 
гр. Варна, медицински комплекс „Мла-
дост“. Цена: 150 лв./месец+разходите за 
поддръжка на общите части и консуми-
рани вода и ток. Тел. 0889 530589

Давам два зъболекарски кабинети 
оборудвани /с ново оборудване с маши-
ни „Анвита“ и наконечници и турбини 
„VH“/, като в единия е само едната смя-
на, а в другия и двете на колежка /коле-
га. Кабинетите са в идеалния център на 
гр. Варна – разработени /повече от 15 
години функционират/ на смяна по 180 
лева. Д-р Ненов GSM-0988/884-930 

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

Отдава се смяна под наем в деноно-
щен спешен кабинет по дентална ме-
дицина в гр. Пловдив. За информация: 
Д-р Атанасов – 0885/ 88 00 43 или д-р 
Славова – 0885/ 84 48 42

Давам под наем оборудван дентален 
кабинет в гр. Пловдив – 0898/ 740 145

Давам кабинет под наем в село Брес-
товица, обл. Пловдив

За информация: 0888/ 34 77 49

Дава се смяна за работа в дента-
лен кабинет под наем в гр. Пловдив, 
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 кабинет 
в гр. Асеновград. За информация: 0888/ 
34 15 84

Давам кабинет под наем -център, гр. 
ВАРНА тел:0888 30 60 87

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

ТЪРСИ

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

Търся млад, амбициозен колега с 
желание за работа и развитие.Давам 
едната смяна в модерен и напълно обо-
рудван кабинет в София, Редута. Каби-
нетът работи от 2010г. Отговарям само 
на сериозни запитвания на тел: 0889 72 
30 44-Д-р Йорданова. 

Фирма изкупува отработена амалга-
ма на цена - 100 лева за килограм. Тел. 
0899 948 166.

За продажба стоматологичен център с акт 16,тухла 2015г..Има 
два кабинета+приемна+баня с тоалетна + аугуст-помещение за 
съхранение на биологични отпадъци.Намира се в Овча купел 
до Украинското посолство , на партера със самостоятелен вход 
+надземно паркомясто включено в цената. Има възможност за 
закупуване на допълнително надземно или подземно паркомяс-
то. Град София, 73кв.м. - 60 000EUR тел.0893 33 24 24

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръглите годишнини на д-р 

Анелия Танчева, д-р Стефан Андреев, д-р Мария Попстоянова-Кам-
бова, д-р Васил Лазаров, д-р Христо Чаракчиев и д-р Лидия Филипо-
ва, като им пожелава здраве, много късмет, лично щастие, истински 
хора до тях , чудесни мигове и много лични и професионални успехи.

УС на РК на БЗС-Благоевград"

СКРЪБНА ВЕСТ
Преждевременно ни напусна д-р Тодор Дра-

жев, дългогодишен преподавател във Факултета 
по дентална медицина, гр. София. 

Това бе човек с голямо сърце, безкрайно отзив-
чив и съпричастен към всеки, който имаше нужда 
от съвет, от помощ, от добра дума. Изключителен 
учител, обичан от студентите, който със своите 
професионални опит и знание създаде поколения 
лекари по дентална медицина.

Позволете ми от името на Управителния съвет 
на БЗС и лично от мое име да изкажа нашите ис-
крени съболезнования на вас – близките и прия-
телите на д-р Дражев и нека Господ Бог да даде 
покой на душата му.

С уважение и прискърбие: 
Д-р Николай Шарков, 

председател на УС на БЗС

IN MEMORIAM
Уважаеми колеги,
С прискърбие съобщаваме, че за съвсем кратко 

време внезапно ни напуснаха двама уважавани от 
съсловието колеги, отдадени със сърце и душа на 
професията лекар по дентална медицина!

Д-р Снежанка Казанджиева и Д-р Иван Чолаков
Поклон пред светлата им памет!

Районна колегия 
на Български зъболекарски съюз 

Варна

СРЕЩА НА ВИПУСКА
За всички пловдивски възпитаници на Стомато-

логичен факултет, които са завършили през 1979г. 
се определя среща купон на 21.10.2017. Място на 
събитието - ресторант,, Четири сезона" Новотел 
Пловдив. Присъствието на всички състуденти е за-
дължително.

За допълнителна информация се обръщайте към 
д-р Н. Дремалова 0887 814 369 и д-р Кр. Сариева 
0888 813 334.

Доскоро!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ
УС на РК на БЗС Кърджали честити юбилея на 

своята колежка Д-р София Сарова, като и пожелава 
здраве, успех и година, наситена с чудесни прежи-
вявания.

УС на РК на БЗС Кърджали

ЛЕКЦИИ ОТ  
ЕСЕННАТА ПРОГРАМА 
НА БЗС ЗА ПМОЛДМ –  

РК НА БЗС - ПЛОВДИВ:
21.10.2017г.

„Неточности и грешки при разчитане на ден-
тални образни изследвания”.

Лектор: Д-р Димитър Йовчев, Аула „Магна“ 
при ФДМ – Пловдив, 11.00 часа.

11.11.2017г.
„Разпознаваме ли алергичните реакции в 

денталната практика?”
Лектор: Доц. д-р Илияна Стоева, Аула „Магна“ 

при ФДМ – Пловдив, 11.00 часа.

ПМОЛДМ –  
ЕСЕННА СЕСИЯ

РК на БЗС Варна

Организира за своите редовни членове лекция на 
тема „Кога, как и защо се налага ортодонтска кон-
султация и лечениe„

Лектор: проф. д-р Лаура Андреева
Дата: 04.11.2017 г.
Място на провеждане: ФК, зала №4/Зала Прес-

център/
Регистрация с кафе пауза: от 09.00ч. до 10.00 ч.
Начало на лекцията: 10.00 ч.

„ОТДЕЛИ МИНУТА –  
СПАСИ ЖИВОТ”

Световният ден за превенция на самоубийствата – 10 септем-
ври, се отбелязва от 2004 г. Тази година неговото мото е: „От-
дели минута – спаси живот”. Идеята на това послание е всеки 
човек да прояви чувствителност към свои близки хора, които са 
потенциално застрашени.

800 000 души всяка година умират от самоубийство, сочат 
данните на Световната здравна организация. Отчита се обаче, 
че това е само върхът на айсберга – заради стигмата по отно-
шение на самоубийството в много култури, липсата на системи 
за регистриране на случаите и др. много самоубийства остават 
незабелязани. 

Самоубийствата са сред първите 20 причини за смърт в све-
товен мащаб, а във възрастта 15-29 години те са втората водеща 
причина. Обезпокоително е, че около 80% от тях са в страните с 
ниски и средни доходи, в които се отделят по-малко средства за 
обществено здравеопазване и достъпът до услуги за психично 
здраве е сравнително ограничен. 

Рисковите фактори са самоубийство са най-различни, което 
усложнява процеса на превенция. Сред тях са затрудненият 
достъп до здравни грижи, лесният достъп до средства за са-
монараняване, стресовите фактори като бедствия и конфликти, 
липсата на социална подкрепа, психичните разстройства. Тъй 
като химическите препарати за селското стопанство и огне-
стрелните оръжия са сред най-често използваните методи, ре-
дица стратегии за превенция по света са концентрирани върху 
усилията за ограничаване на достъпа до тях.

ФАЛШИФИКАТОРИ  
ВЪВ ВАРНА

Четирима души са задържани за фалшифициране на меди-
цински документи във Варна, съобщава областната дирекция 
на Министерството на вътрешните работи (МВР). Специализи-
раната операция е на отдел „Икономическа полиция“ и е про-

ведена под ръководството на Районната прокуратура. Задъжа-
ните са  двама мъже и две жени. Те са уличени в изработване 
и търговия с неистински документи. В автомобил, управляван 
от единия от мъжете, са намерени готови неистински докумен-
ти – здравни книжки, медицински свидетелства, както и много 
неистински печати. При последвалото претърсване в имоти на 
задържаните полицейските служители са открили повече от 
200 фалшифицирани печата на лекари, медицински лаборато-
рии и държавни учреждения, а така също и над 250 неистински 
документа. Полицията разполага също така с доказателства, 
че четиримата задържани – на възраст между 50 и 62 години, 
са осъществявали дейността си през продължителен период 
от време и на територия, обхващаща цялото Черноморие. По 
случая е образувано досъдебно производство. Материалите са 
докладвани на прокурор от Районната прокуратура – Варна.

КАФЕТО СРЕЩУ  
ДИАБЕТ ТИП 2

Кафето може да допринесе за понижен риск от развитие на 
диабет тип 2, но само ако е нефилтрирано, пише в. "Сънди екс-
прес", позовавайки се на резултатите от датско изследване. При 
предишни проучвания е установено, че консумацията на три до 
четири чашки кафе дневно понижава с 25 процента риска от 
диабет тип 2, в сравнение с пиенето само на една. Специалисти-
те са смятали, че благоприятният ефект се дължи на кофеина. 
Авторите на настоящото проучване от университета на Орхус 
обаче опровергават това схващане, тъй като са установили, че 
безкофеиновото кафе има същия ефект. Датските специалисти 
са установили в изследване с мишки, че недостатъчно добре 
изученото съединение кафестол е "виновник" за благоприятно-
то въздействие със способността си да стимулира клетъчните 
функции и инсулиновата чувствителност. Откритието може да 
доведе до разработването на нови медикаменти за лечение или 
предпазване от диабет. Специалистите напомнят, че целулоз-
ните филтри за прецеждане улавят кафестола, поради което е 
препоръчително кафето да се пие нефилтрирано, за да се запази 
полезната съставка.
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АКЦЕНТИАКТУАЛНО

УБИЙСТВО 
НА ПАЦИЕНТИ

Нилс Х., работил като медицин-
ска сестра, бе признат за виновен 
от германски съд по дело за убий-
ството свои пациенти, съобщава 
националният ежедневник Die 
Frankfurter Allgemeiene Zeitung, 
цитиран от „Фокус“. Съгласно 
разпространените данни, мъжът 
вероятно е отговорен за смъртта 
на общо 84 души. 40-годишният 
мъж бе осъден на доживотно ли-
шаване от свобода от магистра-
тите в Олденбург за шест смърт-
ни случая. Ако се окаже, че той е 
причинил смъртта на всички 84 
починали пациенти, това ще се 
окаже най-мащабният случай в 
криминалната история на Герма-
ния. Изданието съобщава, че Нилс 
Х. е инжектирал пациенти с ле-
карства, причиняващи сърдечна 
недостатъчност или циркулаторен 
колапс.

КОРУПЦИЯ В 
РУМЪНСКАТА  
ЗДРАВНА КАСА

Националната дирекция за 
борба с корупцията в Румъния 
арестува директора на Национал-
ната здравноосигурителна каса 
Мариан Бурча във връзка с раз-
следване за отчитане на фиктив-
ни медицински услуги, съобщава 
БТА като се позовава на информа-
ционния сайт „Зиаре“. По случая 
са извършени общо 50 обиска от 
антикорупционните прокурори, 
включително и в централата на 
касата, и в здравната каса на об-
щина Букурещ. Според съдебни 
източници на изданието, освен ди-
ректорът на фонда са арестувани 
и още трима души. Служителите 
са обвинени във вземане и даване 
на подкуп, търговия с влияние, 
съставяне на организирана прес-
тъпна група, измама, злоупотреба 
със служебно положение, фалши-
фикация на документи и други 
престъпления. Деянията са извър-
шени в периода януари 2016 - ав-
густ 2017 г.

МАЛКОТО 
МАГАЗИНЧЕ 

НА УЖАСИТЕ
 

Поддавайки се на страха, много 
хора не си насрочват час при зъбо-
лекар, дори когато изпитват много 
силни болки. Денталната фобия 
при тези пациенти е непреодолима 
и води до отлагане на належащо 
посещение при зъболекар с годи-
ни. Така кариесите прерастват в 
пулпити и се налага по-продължи-
телно и скъпоструващо лечение, 
а често и до загуба на зъб. Това на 
свой ред засилва безпокойството 
относно ходенето на зъболекар. В 
миналото страхът от зъболекаря 
е бил дълбоко вкоренен в съзна-
нието на обществото. Филми като 
„Маратонецът” (1976 г.), „Малко-
то магазинче на ужасите” (1986 
г.), „Зъболекарят” (1996 г.) и т.н. 
,допринасят за проблема. За някои 
хора самият израз „лечение на ко-
ренови канали” е достатъчен, за 
да има възприятие за страдание и 
болка.

МЕНИДЖМЪНТ НА 
ПРАКТИКАТА

Според „Софтуер Адвайс”, кон-
султантска фирма в Остин, Тексас, 
97% от пациентите са разочарова-
ни от времето за чакане пред зъ-
болекарския кабинет. Спазването 
на графика е много по-лесно да 
се обещае, отколкото да се изпъл-
ни, особено когато един закъснял 
пациент може да обърка целия ви 
ден. Все пак, ако се стремите да 
уважавате времето на пациентите 
си, намалявайки максимално вре-
мето за чакане, като това ще ви по-
могне да ги задържите. Създаване-
то на план за действие, помага да 
успявате да спазвате графика си. 
Анализирайте причините за на-
рушенията на графика си досега и 
изгответе стратегия как да решите 
проблема. 

Източник: Фейсбук страницата на д-р Н. Шарков, председател на БЗС

УНИКАЛЕН КОД ЗА 
ДОСТЪП

От 28 август 2017 г., всеки гражда-
нин, който посети районната здрав-
ноосигурителна каса, по какъвто и 
да е повод – заверка на рецептурни 
книжки, подаване на документи 
или получаване на протоколи за 
скъпоструващи лекарствени про-
дукти, заплащани от Националната 
здравноосигурителна каса (НЗОК) 
и др., има възможността да получи 
безплатно и своя Уникален код за 
достъп (УКД) до електронното си 
медицинско досие. С това се поста-
вя началото на кампания за засил-
ване на обществения контрол върху 
изразходване на публичния ресурс, 
с който Националната здравнооси-
гурителна каса закупува медицин-
ски услуги в полза на пациентите. 
С УКД всеки гражданин може да 
упражни правото си да провери 
дали отразените в личното му до-
сие дейности действително са из-
вършени. Ако констатира размина-
ване в данните, той може да подаде 
сигнал до районната или до Нацио-
налната здравноосигурителна каса. 
Контролните органи на институци-
ята ще извършат проверка, като ин-
формират и гражданина за резулта-
тите от нея. При необходимост ще 
се коригира електронното здравно 
досие с действително извършени-
те в полза на пациента дейности. 
Националната здравноосигурител-
на каса ще предостави на всеки 
от 7 356 986 български граждани 
УКД, като апелира за осъществява-
нето на активен контрол от страна 
на гражданите върху изразходване 
на средствата за здравеопазване. 
НЗОК очаква подкрепата на всички 
институции в държавата за успеш-
ното осъществяване на мащабната 
дейност, която й предстои. 

След обновяването на интер-
нет страницата на Националната 
здравноосигурителна каса - www.
nhif.bg, предоставянето на УКД 
представлява поредната стъпка към 
въвеждане на електронното здраве-
опазване. 

ДУБЛИРАНЕ НА 
МЕСТА (OVER-

BOOKING)
Според европейските правила, 

ако пътникът се е представил на-
време на гишето за регистрация 
с валидна резервация за полет и 
пътни документи и му бъде отказан 
достъп до борда поради дублиране 
на места или оперативни причини 
и ако не се е отказал доброволно 
от мястото си, има право на:- ком-
пенсация (250 евро при разстояние 
1500 км или по-малко; 400 евро при 
разстояние между 1500 и 3500 км; 
600 евро при повече от 3500 км). 
Ако авиопревозвачът е предложил 
премаршрутиране и пътникът е 
достигнал крайната си дестинация 
със закъснение от 2, 3 или 4 часа, 
компенсацията може да бъде нама-
лена с 50%.

Възстановяване на стойност-
та на билетите, премаршрутиране 
или повторна резервация. Авио-
превозвачът трябва да предложи 
еднократен избор между: възстано-
вяване на стойността на билета и, 
ако пътникът има свързващ полет, 
връщане до летището на заминава-
не при най-ранна възможност ИЛИ 
премаршрутиране до крайната дес-
тинация възможно най-скоро, ИЛИ 
премаршрутиране на по-късна дата 
по избор на пътника при сравними 
условия на транспорт при наличие 
на свободни места. Щом изберете 
един от тези три варианта, вече ня-
мате права по отношение на остана-
лите два. Въпреки това въздушни-
ят превозвач може да е длъжен да 
предостави компенсация. Ако авио-
превозвачът не спази задължението 
си да предложи премаршрутиране 
или връщане при сравними условия 
на транспорт при най-ранна въз-

можност, той трябва да възстанови 
разходите за билети. Ако авиопре-
возвачът не предложи избор между 
възстановяване на разходите и пре-
маршрутиране, а реши едностранно 
да върне сумата, платена за първо-
началните билети, имате право на 
допълнително възстановяване на 
разликата в цената на новите биле-
ти (при сравними условия на транс-
порт). Ако сте резервирали отделно 
полет на отиване и полет на връща-
не с различни въздушни превозвачи 
и полетът на отиване бъде отменен, 
тогава се дължи възстановяване на 
сумата само за отменения полет. 
Авиокомпаниите трябва да пред-
ложат и предоставят помощ без-
платно, докато пътниците чакат, и 
да гарантират също, когато това е 
приложимо, че хората с уврежда-
ния и техните кучета водачи имат 
достъп до място за настаняване. 
Помощта, която следва да се пре-
достави, включва: напитки, храна, 
настаняване (ако резервацията ви е 
променена така, че да пътувате на 
следващия ден), транспорт до мяс-
тото на настаняване и обратно до 
летището, 2 телефонни разговора, 
телекс, факс съобщения или елек-
тронни писма.

ВНИМАНИЕ, 
ВНИМАНИЕ!

Фалшиви сайтове пак продават 
продукт срещу лош дъх на гърба на 
МЗ и главният прокурор е сезиран. 
Министерство на здравеопазването 
(МЗ) отново стана жертва на измам-

ници. В изфабрикувано интервю 
проф. Николай Петров рекламира 
продукт срещу лош дъх и паразити. 
От МЗ вече са алармирали ГДБОП 
и главния прокурор Сотир Цаца-
ров. Два сигнала в последните две 
седмици са пратили от здравното 
ведомство до директора на ГДБОП 
комисар Ивайло Спиридонов и до 
комисар Явор Колев, който е шеф 
на отдела за „Компютърни престъ-
пления“ в дирекцията. И този път от 
името на МЗ се рекламира продукт 
срещу паразити, които предизвик-
ват лош дъх, алергии и хронична 
умора. Спекулациите се появяват 
на страници „двойници“ на тази на 
ведомството. А в Мрежата цирку-
лира и фалшиво интервю с минис-
търа проф. Николай Петров от 23 
юли 2017 г. В него той е представен 
като „експерт“, който обяснява за 
заплахата от паразитите. Тогава на 
страницата „двойник“ бе публику-
вано изфабрикувано интервю – уж с 
ръководителя на Националния цен-
тър за заразни и паразитни болести. 
В него „доц. Евгени Морозов” рек-
ламира препрата, за който твърди, 
че е без аналог. „Доцентът с 21 г. 
стаж” дава пространна информация 
за смъртоносния ефект на парази-
тите върху организма и опасната 
епидемия, плъзнала в България и 
целия Европейски съюз. Няколко 
дни по-рано пък страница-менте 
на БНТ рекламираше чудодеен чай 
срещу тях, уж от името на главния 
здравен инспектор д-р Ангел Кун-
чев. МЗ призовава потребителите 
да внимават за фалшиви страници 

на ведомството, които правят вну-
шения, опасни за здравето. „Ми-
нистерството, политическият каби-
нет на министър Николай Петров 
и служители на ведомството не 
промотират/ рекламират  каквито и 
да било продукти и стоки“, катего-
рични са от МЗ. От там напомнят, 
че официалната страница на ведом-
ството е: www.mh.government.bg. 

18.8% ОТ 
НАСЕЛЕНИЕТО 

Е ЗДРАВНО 
НЕОСИГУРЕНО

Броят на хората, които се водят 
здравно неосигурени в България, 
нараства до 1.39 млн. души през 
2016 г., което е увеличение с 5.6% 
спрямо предходната година. Това 
става ясно от отчета за изпълне-
нието на бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса (НЗОК), 
който беше одобрен от правител-
ството през юни. Така делът на 
неосигурените леко се повишава 
и достига 18.8% от всички задъл-
жени да плащат здравни вноски. 
Въпреки повишението на броя на 
хората без здравни вноски постъ-
пленията към здравната каса от 
приходи и трансфери са със 165.3 
млн. лв. над нивото от 2015 г., като 
така достигат почти 3.3 млрд. лв. 
Увеличението идва предимно от 
по-високите здравноосигурителни 
вноски, които представляват 2.2 
млрд. лв. от общата сума. Една част 
от този ръст се дължи на увеличе-

нието на заплатите, включително 
минималната. В същото време раз-
ходите на касата също нарастват - 
със 171 млн. лв., достигайки малко 
над 3.29 млрд. лв. Принос за пови-
шението имат предимно по-висо-
ките разходи, които здравната каса 
е отделила за лекарства и болнична 
помощ.

ДИРЕКЦИЯ 
„БЮДЖЕТ И 

ФИНАНСИ" С НОВ 
РЪКОВОДИТЕЛ

Доскорошният финансов дирек-
тор на Военномедицинска академия 
(ВМА) в столицата Мария Беломо-
рова е на път да оглави Дирекция 
„Бюджет и финанси" в Министер-
ството на здравеопазването (МЗ). 
Тя е единственият кандидат за пос-
та и е допусната до финалния етап 
на обявения през август конкурс, 
става ясно от публикуваната ин-
формация на сайта на ведомството. 
Финансистката покрива изисквани-
ята на МЗ - да има 7 години трудов 
стаж и да е преминала обучение за 
разходването и отчитането на бю-
джетни средства. Преди да получи 
заповедта за назначението си обаче, 
ще трябва да представи концеп-
ция за стратегическо управление 
на тема „Ефективно планиране и 
използване на финансовите ресур-
си в здравеопазването и ролята на 
дирекция „Бюджет и финанси“ в 
процеса за постигане на финансова 

устойчивост на системата“. Край-
ният срок за предаване на разработ-
ката изтече на 31 август, а устната 
защита на концепцията предстои 
на 7 септември. За да издържи и 
финалното интервю, кандидатка-
та трябва да демонстрира не само 
логическо мислене, но и да аргу-
ментира направените в писмената 
разработка предложения. Предиш-
ният път тя оглавяваше дирекция 
„Финансова – стопански дейности 
и управление на собствеността” 
(ФСДУС), по времето на министър 
д-р Петър Москов. 

ДОБРА СРЕДА ЗА 
ПАЦИЕНТИТЕ

На всеки пет години зъболека-
рите трябва да преразглеждат ин-
териора на чакалните си. Това е 
един от най-евтините и простички 
начини да създадете у пациенти-
те си впечатление, че кабинетът 
е в крак с новите тенденции и че 
услугите, които предлагате са ви-
сококачествени. Една промяна на 
мебелите в чакалнята и свеж слой 
боя са първите стъпки, с които да 
уверите пациентите си, че сте в час 
с актуалната динамика. Промяната 
на местоположението на картините 
в самия кабинет е друг начин да се 
създаде усещане за свежест. Прена-
реждането на мебелите и може би 
инвестирането в подова настилка, 
също подсилват това чувство. Освен 
това може да е добра идея да напра-
вите същото и в останалата част от 
кабинета. Може да не е финансово 
изгодно, но тези промени трябва да 
се правят на всеки пет години. Ако 
ги правите на всеки 7-10 г., те ще 
донесат по-голяма възвращаемост 
на инвестицията. Пациентите често 
се впечатляват от новото дентално 
оборудване на работното място, 
включително пациентските столове 
и зъболекарските юнити. Новите 
цветови схеми и избор на настилки 
дори в сервизната част на кабинета 
ви също така дават възможност на 
пациентите да си изградят усещане 
за актуалност на вашата практика. 
Не забравяйте, че промените ще 
покажат и на членовете на екипа 
ви ангажимента към обновление и 
подобрение, който вие имате като 
собственик на практиката. Това ще 
създаде у тях впечатление, че ра-
ботят на ново място и може да ги 
накара да се чувстват съживени, 
възродени при идването на работа. 
В крайна сметка това е мястото, в 
което прекарват толкова време вся-
ка седмица. Така че започнете „на 
свежо” с идеята да създадете нова 
и по-добра среда за вашите пациен-
ти, екип и самите себе си. Може да 
се окаже инвестиция, на която Вие 
можете да се насладите повече от 
всеки друг. 

„БИОАКТИВНО” 
СТЪКЛО ЗА 
ОБТУРАЦИИ

Инженери в Университет на щата 
Орегон, САЩ, са направили обе-
щаващи открития по отношение 
на възможностите на „биоактивно” 
стъкло да намалява способността 
на бактериите да нападат компо-
зитните зъбни пломби и може би 
дори да предоставя някои от мине-
ралите, необходими за заменянето 
на изгубените в резултат от зъбния 
кариес. Удължаването на живота на 
композитните зъбни пломби може 
да се окаже важна стъпка напред 
за денталното лечение, казват уче-
ните, тъй като над 122 млн. възста-
новявания с композитни пломби се 
правят само в САЩ всяка година. 
Антимикробният ефект на биоак-
тивното стъкло се приписва отчас-
ти на отделянето на йони като тези, 
формирани от калций и фосфат, 
които имат токсичен ефект върху 
оралните бактерии и неутрализират 
местната киселинна среда.


