
Стоматологичен свят   1бр. 2/ 2020 г.



2   Стоматологичен свят бр. 2/ 2020 г.

Не е въпросът само 
да се справяте с предизвикателствата. 

Вие ги използвате, 
за да ви изстрелят напред!

Ерик Вайхенмайер

Така на 33 г. той става един от 100-те катерачи в цял свят, които 
са изкачили седемте най-високи върха в света.

Ерик постига това за седем години с помощта на приятели и 
поддръжници, които вярват в неговата мечта и му помагат да я 
реализира.

Защо даваме пример с Ерик Вайхенмайер? Защото днес въпро-
сът може би стои така: Денталното съсловие е изправено пред 
изключително трудно предизвикателство. Невиждано досега. 
Работа и живот в неизвестност. И възможно ли е, както Ерик в 
условията на тази неизвестност, то да се справи с предизвика-
телствата, с помощта на общи усилия и хора, които искат да го 
подкрепят? 

Възможно ли е денталното съсловие да излезе от кризата далеч 
по-силно, защото кризата е отстъпила пред общите му усилия? 

Каква беше 
ползата от 
участието 
ви в онлайн 
Управленските 
работилници за 
зъболекари?

Ерик Вайхенмайер е първият и единствен сляп човек, който е 
изкачил най-високия връх в света - Еверест (25 май 2001 г. ).

Това е мечтата на живота му, откакто загубва зрението си на 13 
години. Години наред всички му казвали, че да изкачи Еверест 
сляп е невъзможно, че е налудничаво.

“Помня, че след като изкачих върха и започнах да слизам надо-
лу, хората от моя екип ми повтаряха „животът ти ще се промени”. 
Тогава не разбирах какво имат предвид, но след време научих 
как моето изкачване е повлияло на много хора. Фактът, че един 
незрящ човек може да се качи на най-високия връх на света, съз-
дава впечатление в обществото, че когато силно искаш нещо, 
няма какво да те спре да го постигнеш”, казва Ерик.

Той е единственият незрящ, изкачил и най-високите върхове 
на седемте континента на земното кълбо.
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Посещавайте 
обновения 
новинарски сайт на 
„Стоматологичен свят”
Новинарският сайт на „Стоматологичен свят“ -   www.dentalworldbg.
com  - има за цел да предоставя на зъболекарите актуална ин-
формация всеки ден и всяка седмица. Лесно, просто и удобно – 
влизате в сайта от телефона си, лаптопа и персоналния компютър 
в удобно за вас време и четете новините от днес, вчера, новините 
през седмицата. Започваме аудио интервюта със зъболекари от 
цялата страна, публикуване на видеоклипове по дадени теми, пре-
глед на онлайн новините, свързани със съсловието, публикувани 
в други сайтове, публикуване на статии и пр. Възможностите са 
огромни. Изпращайте въпроси, теми, всичко, което ви вълнува, не-
що, което искате да публикувате и т.н. Това, което ще публикувате, 
работи за вас, дори когато спите. Пишете на e-mail: dentalworld@
abv.bg, обадете се на тел. 0888 43 97 18

https://www.dentalworldbg.com/
https://www.dentalworldbg.com/
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скрили на най-дълбокото дъно, 
но и в Мариянската падина има 
стъпки от човешките същества. 
Тогава я скрили във високите 
слоеве на стратосферата, но и 
там човек я намерил с помощта 
на крилета на своите летателни 
апарати, които измайсторил. То-
гава един от най-младите бого-
ве, който винаги давал невероят-
ни идеи, предложил: „Ще скри-
ем силата на човека, където той 
много често няма да се сеща да 
я търси. Ще скрием човешката 
сила в човека...”

Какво ще стане, ако днес се 

Припомняме една будистка 
притча от разговора на д-р Иван 
Горялов и Ирина Милчева, пси-
холог, педагог, семеен консул-
тант - „Заедно в трудното вре-
ме”. (Можете да го проследите 
на стр. 18 - има линк към него.)

„Боговете се събрали и реши-
ли, че е опасно човек да бъде 
силен и трябва да скрият чо-
вешката сила на най-високата 
планина. Но хората със своя дух 
и упорство, катерейки се по въ-
трешните си и външни планини, 
изкачили най-високия връх и от-
крили силата. Тогава боговете я 

сетим за човешката сила, скри-
та в нас и я активираме мощно, 
позитивно и в правилната по-
сока, за да активираме и силата 
на съсловието? В тази кризисна 
ситуация ние видяхме примери 
за мобилизиране на силата от-
вътре навън, които доведоха и 
водят до позитивни резултати.

МОБИЛИЗИРАНЕТО  
НА СЪСЛОВИЕТО

Още в началото на криза-
та светкавично реагира РК на 
БЗС - Перник, осигурявайки за 
всички свои членове предпазни 
средства. 

Бе сформиран кризисен щаб 
към Българския зъболекарски 
съюз.

БЗС и доброволци дариха 
предпазни шлемове на „Пиро-
гов”.

Д-р Валентин Павлов бе вклю-
чен в Националния медицински 
съвет към оперативния щаб на 
правителството.

Денталните лекари, членове 
на РК на БЗС - Пловдив, обя-
виха, че се включват в помощ 
на съгражданите си, предоста-
вяйки на Областния кризисен 
щаб за справяне с извънредно-
то положение отворен списък с 
лекари по дентална медицина, 
които доброволно се включват в 
лечебните мероприятия за спра-
вяне с коронавируса, в опреде-
лените за това болнични заведе-
ния на територията на Община 
Пловдив.

Бургаската колегия осигури 
тестване на всички колеги в ра-
йона.

С личната инициатива - поре-
дица от видеовръзки с колеги от 
цял свят, експерти в съответни-
те области, се включи д-р Иван 
Горялов. Той публикува Прави-
ла за работа с пациенти в ден-
талната практика в условия на 
COVID-19, при спешни и неот-
ложни състояния, предоставени 
от колегите в Италия, д-р Робер-

Българското дентално съсловие -
примери за силата на общността!

Как предизвикателствата 
да го изстрелят напред?

то Перасо и д-р Моника Имелио, 
които са въведени официално в 
цялата държава. Този протокол 
ще се спазва и след извънред-
ното положение. Благодарим на 
д-р Адриана Йовчева за бързия 
и професионален превод от ита-
лиански.

„Получихме още един доку-
мент от италианските ни при-
ятели - специално разработен 
протокол за оценка и справяне 
със спешни пациенти в Орто-
донтските практики по време на 
COVID-19, съобщи д-р Адриана 
Йовчева в групата „Нови прави-
ла”. Специални благодарнос ти 
на целия ни малък екип за бър-
зата работа по превод, редакция 
и оформление: Нели Дилкова-
Чилингирова, Илияна Илиева, 
Стоян Деков, Етиена-Катрин 
Стайкова, Николай Папанов, 
Иван Горялов. Тези хора наис-
тина положиха много големи 
усилия последните два дни!!!

Как дентални лекари от Ми-
лано се справят при Covid-19? 
Уебинар на тази тема бе органи-
зиран от д-р Иван Горялов. Ко-
леги зъболекари от Милано раз-
казаха за извънредната ситуация 
в Италия във връзка с коронави-
руса - в непринуден разговор с 
д-р Иван Горялов, д-р Роберто 
Перасо, ортодонт, и д-р Мони-
ка Имелио, специалист по про-
тезиране и естетична дентална 
медицина. Преводът бе отново 
на д-р Адриана Йовчева. Това, 
което казаха като обобщение, 
е: „Стойте си вкъщи, следвайте 
правилата”. 

Д-р Горялов организира и пре-
даване на живо от дентална кли-
ника в Япония.

Д-р Петер Ким (Южна Корея), 
лицево-челюстен хирург и соб-
ственик на една от най-добрите 
клиники по пластична хирур-
гия и негов приятел, известен 
вирусолог участваха в разговор 
на живо с д-р Иван Горялов. Ко-
легите споделиха с българската 

Представете си, че сте родени 1900 г. За 14-
ия ви рожден ден избухва Първата Световна 
война, която свършва, когато сте на 18 години.

22 милиона души умират в конфликта.
По-късно в същата година, пандемията от 

Испански грип удря планетата и продължа-
ва до 20-ия ви рожден ден. 50 милиона души 
умират от болестта през тези 2 години. Да, 50 
милиона!

На 29-ия ви рожден ден започва Голямата 
депресия. Безработицата достига 40%, све-
товният БВП пада с 27%. Това продължава до 
33-тия ви рожден ден, а България почти рухва 
заедно със световната икономика.

Когато сте на 39 години започва Втората Све-
товна война, така че не се опитвайте да си по-
емате дъх още. Между 39-ия и 45-ия ви рожден 
ден 75 милиона души умират във войната.

За десерт, за 45-ия ви рожден ден, България 
е окупирана от СССР и започват брутална ко-
мунистическа диктатура и Студената война, 
които траят през следващите 45 години.

Представете си, ако бяхте родени 1900 г., как 
бихте оцелели и минали през всичко това? Не-
ка държим нещата в перспектива, да бъдем 
умни и да си помагаме един на друг, и ще 
минем и през това. от madlena tsvetkova

Взето от нета
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УНИЩОЖАВАНЕ 
НА КЛИНИЧНИ ОТПАДЪЦИ В 

СОФИЯ

• АБОНАМЕНТЕН ДОГОВОР

• ИЗВОЗВАНЕ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО 

 УТВЪРДЕН ГРАФИК

• ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ 

 НА ТРАНСПОРТНИ КАРТИ

• ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОНТЕЙНЕРИ

 ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

• ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИ ОТЧЕТИ

• ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ЛИСТА 

 ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Тел: 02-958-60-54; GSM: 0889-89-64-64

аудитория начини за защита от 
Covid-19 и своя опит от ситуаци-
ята в Южна Корея. Преводът от 
английски направи отново д-р 
Адриана Йовчева.

Със своята неуморна дейност 
в полза на съсловието се открои 
д-р Веселка Христамян от Плов-
див.

Д-р Бранимир Кирилов ини-
циира среща със Софийската 
колегия на БЗС, за да предложи 
помощ и да дискутират техни-
те планове, намерения и мерки. 
„Ще им предложа опита и екс-
пертизата си, за да намерим за-
едно решенията”.

Уебинари на професионални 
теми, с благотворителна цел, 
бяха проведени от д-р Павел 
Панов, д-р Венцислав Станков, 
д-р Пиер Димитров, д-р Манол 
Ивчев и много други колеги.

Проведе се и безплатен FB 
LIVE на тема: „Как да управля-
вате денталната практика при 
коронавирус?” Той бе организи-
ран от фирма DreamersDo и в. 
“Стоматологичен свят”. Уеби-
нарът бе интерактивен, продъл-
жи повече от два часа. Водещи 
бяха Ирина Горялова и Петър 
Горялов, експерти по устойчи-
во организационно управление 
с множество международни 
признания.

По тяхна идея и с помощта 
на „Стоматологичен свят” чрез 
ZOOM за първи път в Бълга-
рия бяха проведени Отворени 
часове - първият на тема: „Как 
да оцелеете и да възстановите 
спокойствието и печалбата на 
денталната практика?“- и втори-
ят - един истински (и неводен) 
разговор в денталния бранш в 
България за ежедневното упра-
вление на денталната практика 
в криза на тема: „3-те заблуди, 
които могат да спънат дентална-
та практика в кризата”. Със спе-
циалното участие на: д-р Диана 
Бушкалова, Стара Загора, д-р 
Иван Горялов, Пловдив, д-р Ма-
рия Янкова, Пловдив и д-р Ма-
риан Грънчев, София - колеги, 
които са преминали всички он-
лайн управленски работилници. 

Същевремено 
НЕИЗВЕСТНОСТТА 

ЗАПОЧНА ДА РАЖДА 
В ИЗОБИЛИЕ СВОИТЕ 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

 - заплаха за здравето, стрес, тре-
вога от финансова катастрофа. 

„Коронавирусът не щади ни-
кого. Зъболекарите се намират 
на първа линия, дори преди ле-
карите, защото лекуват пациен-
ти в аерозолна среда и рискът 

за инфектиране за нашите ко-
леги е висок”, каза д-р Николай 
Шарков, председател на БЗС по 
БНР. По думите на д-р Шарков 
на стоматолозите вече са даде-
ни препоръки как да действат в 
извънредната ситуация и какви 
дезинфекционни и предпазни 
мреки да вземат. Много от спе-
циалистите обаче не разполагат 
с нужните защитни средства, 
тъй като не са се презапасили, 
уточни председателят на БЗС.

Повечето от читателите ни 
споделяха за липсата на пред-
пазни средства, че дезинфектан-
ти и пр. се продават в момента 
на високи цени. Практиките са 
в повечето случаи затворени, 
застрашава ги финансов ко-
лапс, а държавата не дава под-
крепа. Пациентите намаляват, 
а не е ясно след кризата колко 
хора ще си позволят дентално 
лечение. Зъболекарите искат да 
работят, но се страхуват, че те 
самите ще станат огнища на за-
раза. В голям процент се налага 
мнението, че след карантината 
големите случаи ще се отлагат, 
имплантологичните също.

Един наш читател сподели: 
„Винаги, когато правим разчет, 
трябва поне три месеца напред 
да имаме буфер, за да поддър-
жаме практиката, ако не можем 
да работим. Винаги съм мислил, 
че ако нещо се случи с доктора, 
с мен, екипът ще работи – нали 
сме много, но изобщо не съм си 
представял, че до такава степен 
цялата практика може да бъде 
в такова едно състояние. „Още 
когато се обяви извънредното 
положение, се разбягаха всич-
ки - ние имаме млади майки с 
деца, от сестрите, от докторите 
– също...“

Анкета сред 80% от зъботех-
ниците в България, направена от 
Българската асоциация на зъбо-
техниците, показа че за дадения 
момент близо 70% от анкетира-
ните са с преустановена дейност. 
Близо 20% от бранша приключ-
ват ангажиментите си и следва 
прекратяване на дейността. 10 
% работят със затихващи функ-
ции. Зъботехниците са изправе-
ни пред тотален колапс, поради 
липса на поръчки от страна на 
денталните практики.

Със сигурност в предстоящите 
месеци съсловието ще претърпи 

ТРАНСФОРМАЦИЯ КЪМ 
СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ 
ПРАВИЛА ЗА РАБОТА 

в условията на неизвестност, 
опасност за здравето и иконо-
мическа криза. Това означава 

намаляване на темпа на работа, 
разреждане на пациентите, сви-
ване на доходите, акцент върху 
дистанционната и онлайн ко-
муникация с пациентите, нови 
взаимоотношения с пациенти-
те, промяна на лечебната номен-
клатура - вижте интервюто с д-р 
Венцислав Стоев. 

Заговори се за ново течение 
в стоматологията в световен 
мащаб - Slow Dentistry - бавна 
стоматология - най-общо това 
са всички мерки за сигурност 
и предписания за хигиена и по-
ведение в денталните клиники 
от този момент нататък. Това, 
разбира се, ще доведе до тру-
ден избор за много специали-
сти - бизнес -и икономическата 
сигурност или сигурността на 
пациентите ще бъдат на везни-
те. Всеки, който избере Slow 
Dentistry, ще губи от обем паци-
енти, но ще осигури сигурност 
и ще изпълни моралния си ле-
карски дълг.

В условията на тази променя-
ща се динамика на живота, на 
тази брутална действителност, 
разбира се, човек не може да 

се справи сам. Ето защо всеки 
трябва да потърси подкрепа - в 
другите и те в него.

Припомняме отново примера 
с Ерик Вайхенмайер - единстве-
ният незрящ, изкачил най-висо-
ките върхове на седемте конти-
нента на земята. Той постига 
това с помощта на приятели и 
поддръжници, които вярват в 
неговата мечта и му помагат да 
я реализира.

И ако зъболекарите действи-
телно се подкрепят един друг, 
помагат си, работят в групи, 
обсъждат как ви мерки да взе-
мат или предприемат лични 
инициативи в полза на колегите 
си - това е видно от мрежата и 
от примерите, които дадохме в 
началото на статията - то какво 
би се получило?

И дали това е въпрос за един 
милион долара? Или отговорът е 
даден още в будистката притча: 
„Хората със своя дух и упорство, 
катерейки се по вътрешните си и 
външни планини, изкачили най-
високия връх и открили силата.”

Силата, която ще победи коро-
навируса и кризата.

Д-р Веселка Христамян от Пловдив информира 
колегите, че в брой 41 на Държавен вестник 
от 8 май 2020 г. са обнародвани

Правила за работа на лекарите по дентална 
медицина в Република България

Върху „Правилата” ще се упражнява мотиторинг и контрол 
чрез четири действащи закона - Закона за здравето, Закона 
за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, 
Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите 
по дентална медицина.
Информацията за общите правила за работа на денталните 
лекари може да намерите от стр.10 до стр.13.
Специалните правила за изброените дисциплини в дентална-
та медицина са публикувани от стр.13 до стр.41.

ВИЖ ТУК

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147678
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Вирусът няма сиво 
вещество - приканва 

ни най-сетне 
да направим нещо 

заедно

Тинка Митева:

Тинка Митева e психотерапевт с 
дългогодишен опит. Всеки делни-
чен ден от 14 до 16 ч. тя провеж-
да 15-минутни онлайн безплатни 
срещи с всеки, който има нужда 
от психологическа подкрепа в та-
зи трудна за всички нас ситуация!

С Тинка Митева се познаваме от-
давна. Запозна ни д-р Венцислав 
Стоев в един труден, мъчителен 
момент за моето семейство. Пре-
одоляхме го, благодарение на 
Тинка. Препоръчвал съм я на мои 
близки. Препоръчвам я на всеки, 
който днес се нуждае от нейната 
подкрепа. Това е нейният теле-
фон: 0898 600 813, а това е интер-
вюто, което направих с нея.

Сергей Пенов
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- В сайта ти прочетох „Ако си се изгубил, аз 
мога да ти помогна да намериш пътя?” Как-
во да правят зъболекарите и изобщо хората 
в момента? Преживяли сме много кризи, но 
за първи път с такъв мащаб – в света – мо-
же би от 100 години, по време на световната 
рецесия?

- Ако се опитаме да разглеждаме планетата Зе-
мя като жив организъм, изтощен и болен от из-
девателствата на хората. Водата, земята, възду-
хът, горите, подземните богатства са замърсени 
и обезкървени от неразумните и безмилостни 
действия на хората. Когато се наруши равнове-
сието в еко системата, природата реагира чрез 
засилени вулканични процеси, пожари, свла-
чища, земетресения, наводнения, цунамита, 
продължителни суши, пандемии и какво ли не 
още. А ние хората и природата сме като скачени 
съдове, когато природата боледува, боледуваме 
и ние.

Ако се вгледаме в дейността на хората, ще 
установим, че животът който водим през по-
следните години, е като проекция на това, което 
се случва в природата. 

Този нов непознат вирус е като реакция на 
природата, да преосмислим живота, смислите 
и действията си. 

Днешната коронокриза набира все по-големи 
обороти и вече повече от месец живеем в страх, 
в изолация, без яснота за утрешния ден. 24 часа 
в денонощието телевизията, интернет, вестни-
ците ни облъчват с картини и думи като - болест, 
смърт, болници, пандемия, безработица, фали-
ти, бедност, изолация, хладилни коли, които 
извозват трупове и неволно ставаме жертва на 
един друг вирус, наречен паника и страх.

Животът, който си мислехме, че познаваме, ни 
обърна гръб. Онези стабилни крепости, в които 
си живеехме безметежно, се взривиха. За някол-
ко дни животът ни се преобърна. Нормално е 
да се страхуваме, защото тази ситуация е непо-
зната за всички и никой не е подготвен за това.

Причините за паниката и страховете ни са:
На първо място това са животинските ин-

стинкти, заложени в човека. Страхът е една 
от най-атавистичните и базови емоции, които 
всички ние си ги носим на клетъчно ниво от 
зората на човечеството. Когато сме в опасност, 
се задейства онзи механизъм - бий се или бягай. 
Нещата щяха да са по-просто, ако в гората ни 
нападнеше мечка!

Друга причина, която поддържа трайно стра-
ховете ни, е липсата на яснота за бъдещето, за 
работата, за децата, за сметките и пр. Когато ни 
липсва хоризонт, все едно сме на сал в средата 
на океана. Тази ситуация без бряг, създава на-
прежение, тревога, безнадеждност.

Ако използвам семейството като метафора - 
когато родителите са нестабилни, безпомощни 
и несигурни, изпращат противоречиви сигнали 
на децата си и те се чувстват изплашени, уязви-
ми и непослушни! Децата - това сме ние всички, 
които си седим по къщите, а родителите са тези, 
които ни задават рамката и правилата.

И не на последно място - страховете се усил-
ват от многостранната и противоречива ин-
формация, която се изсипва от всички посоки. 
Това разколебава човек от сериозността на си-
туацията и събужда саботьора в нас. Създава 
се усещане за противоречие между степента на 
заплахата и предприетите драстични мерки.

Мисля си, че ако от отвъдното ни наблюда-
ваше Иван Хаджийски, щеше да каже, че ус-
ложнената ситуация в голяма степен е резултат 
от садомазохистичния характер на българина , 
който по-често явно е ЗА и тайно ПРОТИВ.

Проф. Валери Стефанов в едно интервю пред 
epicenter.bg посочва, че „Глобалният свят, ко-
муникациите, културата на потреблението, екс-
тазът от забавленията се оказаха съратници на 
новата напаст”.

- Въпросът е как да се справим в тази труд-
на, непозната, противоречива изпълнена със 
страхове и безпокойства ситуация?

- Да, неизвестността дебне от всякъде. Какви 
са най-малките стъпки, които да предприемем, 
когато сме в такава критична ситуация?

Време е да изоставим измислените конспи-
рации, съмненията и противоречивите гледни 
точки и да погледнем в собствената си градин-
ка.

Тази ситуация ни приканва да оценим труда на 
хората, които правят най-доброто за нас.

Тази ситуация ни приканва да се фокусираме 
върху това, което зависи от нас. Да ограничим 
контактите си, да спазваме отлична лична хи-
гиена и да носим маски на обществени места.

Тази ситуация ни приканва най- сетне да на-
правим нещо заедно, нещо отговорно, нещо 
сплотено, защото вирусът няма сиво вещество 
и няма да се уплаши от нашето недоволство, от 
протестите ни, от неразбирането ни, от бабаи-
тлъците ни.

Тази ситуация ни принуждава да намалим 
темпото, да се вгледаме навътре в себе си, да 
се погрижим за здравето си, да преосмислим 
какво правим с живота си, да се фокусираме 
върху важните за нас хора, да разчистим сухите 
си клони. Да се отнесем към себе си отговорно.

Този процес на преосмисляне и пренареждане 
може да започне отвън навътре. Да подредим 
къщата си, да се освободим от ненужните ве-
щи, да подредим книгите си, албумите си, да 
се сближим с децата си, с партньора си, с роди-
телите си. Да се отдадем на онези дейности, за 
които все не ни е стигало времето! 

Във всяка дейност да събуждаме твореца в 
нас. Да се свържем с корените си, като изслед-
ваме живота на предците си.

Радвайте се на света, на живота си такъв ка-
къвто е Тук и Сега.

От това колко качествено живеем в момента, 
ще зависи колко качествено ще е бъдещето ни.

Нека да не правим живота си излишно труден 
и да се научим да сме щастливи, въпреки слож-
ните ситуации, през които преминаваме.

Каква беше ползата от участието ви в онлайн 
Управленските работилници за зъболекари?
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Сергей Пенов

Колеги, вирусът 
не е толкова 

страшен, колкото 
страхът

Д-р Венцислав Стоев е доста-
тъчно популярен сред зъболекар-
ското съсловие, за да го предста-
вяме. Поводът за този разговор е, 
че за съжаление на него му се слу-
чи да се зарази с коронавируса, а 
за радост - да се излекува. Той спо-
деля как е преживял болестта, как 
е преодолял и преодолява про-
блемите, как оценява ситуацията 
днес и какво мисли за бъдещето 
на стоматологията у нас.

Д-р Венцислав Стоев:
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- Д-р Стоев, как започна всичко?
- Всичко започна в седмицата след 16 март с 

общо неразположение. На 19 март отидох в къ-
щата си в Своге и през нощта изведнъж вдигнах 
много висока температура - 38,50, която с пара-
цетамол се сваляше, пак се качваше - флуктуи-
раща температура, но рядко слизаше под 37,50. 
На 23 март, понеделник, отидох по настояване 
на съпругата ми в болницата, направих кръвни 
изследвания, които дадоха резултат за възпа-
лителна реакция, а пък рентгеновата снимка 
показа пневмония вдясно. Имах само темпера-
тура и никаква кашлица. На 24 март отидох в 
Инфекциозна болница, където най-напред ми 
направиха бърз тест, който се оказа отрицате-
лен. Но по настояване на доц. Георги Попов, 
който е шеф на Инфекциозна болница, ми бе 
направен и PCR тест. На следващия ден доц. 
Попов ми се обади, за да ми съобщи, че тестът 
е положителен. И излязох в карантина. Започ-
нах антибиотично лечение, което включваше 
два антибиотика - Азитромицин и Авелокс, 
парацетамол за температурата, много витами-
ни и различни други стимулиращи имунната 
система като Изопринозин и антивирусното 
Ремантадин. Аз лично смятам, че от него няма-
ше особен ефект. Влиянието на антибиотиците 
спря развитието на пневмонията и на четвъртия 
ден ми спря температурата. Интересното беше, 
че седмица след това се появи кашлица, която 
траеше една седмица без температура. След 
което всичко отзвуча. На втората седмица аз 
бях клинично здрав, след изпиването на един 
огромен куп лекарства - три пъти на ден и в пъл-
на карантина вкъщи. За това ми беше издадено 
предписание от РЗИ. Дойдоха да ми го връчат 
у дома и никакво излизане 28 дни - до 21 април. 
На 17 април ми направиха допълнителен тест, 
който е отрицателен и доказва, че сме здрави, 
защото заедно с жена ми се разболяхме. Тя ра-
боти в Спешно отделение на 5 градска болница. 
Тя беше първият лекар, който се разболя там. 
Аз смятам, че вирусът съм го хванал от прия-
тел, който пристигна от чужбина и който е бил 
в контакт в Испания с коронавирус болни - по 
логиката на инкубационния период. За лекар-
ства отидоха над 500 лв. Помагаха съседите, 
децата, носеха. Това усещане... Оставят нещата 
пред вратата или на балкона. Не виждаш ни-
кой. Усещането е ужасно, като изключим он-
лайн срещите с тях. Така или иначе през цялото 
това време беше много трудно преживяването, 
докато премине температурата. Отслабнах с 8 
килограма. И нощите бяха най-дългото нещо, 
което съм преживявал - по-дълго от дни, тъй 
като температурата те кара да спираш да ми-
слиш. Много е коварно, не е като нормалния 
грип. Тази флуктуираща температура е най-из-

мъчващото нещо - качва се, слиза, но постоян-
но има температура в продължение на дни. Тя 
без антибиотик просто не минава. Разбира се, 
той не я сваля. Без въздействието на антибио-
тика върху микроорганизмите, нямаше да има 
ефект. Вирусът създава почва за развитие на 
микроорганизми, които водят до пневмония. 
Но явно ги бях хванал нещата навреме, защото 
останах с едностранна пневмония и не развих 
в другия бял дроб. Сега вече имам официален 
документ, че съм отрицателен.

- Как преживя като човек всичко това, как 
се справи?

- Доказа се една психологична теза на т. нар. 
течение логотерапия. Неин основател е виен-
ският университетски професор по психиатрия, 
неврология и философия д-р Виктор Емил 
Франкл, който е преживял и Аушвиц. Затова, 
че човек без цел не би могъл да преодолее ни-
то един от проблемите си. През този период от 
време основното, което си налагах, беше да си 
поставям различни задачи. Учех италиански, 
занимавах се с постурология, по програма - до 
обяд едно, след обяд - друго. Всеки ден с оп-
ределени задачи. За да може да мине времето. 
Защото времето е нещо, което проверява и не-
що, което променя човека. Преминаването към 
т.нар. екзистензциално мислене, което е раз-
лично от функционалното мислене, когато сме 
в ежедневието, ти дава възможност да спреш 
да правиш далечни планове и перспективи, а 
да мислиш само в логиката на близките 24 часа. 
Този период от време ми даде една странична 
гледна точка и върху мен, и върху събитията, 
които ни се случваха, защото все пак, благода-
рение на социалните мрежи аз бях в течение не 
само на бюлетините, а и на много други неща. 
Включително и на нещата, които се развиваха 
в зъболекарския съюз и в съсловието.

- По-силен ли се чувстваш сега?
- Да, определено. Защото и в двата аспекта - 

физически и психически - е като преодоляване 
на преграда, която е възникнала внезапно в жи-
вота ти. Аз съм преминавал такива и в минало-
то. Това бе още една, която преминах и смятам, 
че има с какво още да бъда полезен, след като 
и нея преодолях, без усложнения.

- Как оценяваш ситуацията днес?
- Като цяло е сериозна. Никога не е зле, за-

щото може да бъде и по-зле. Но може да бъде и 
по-добре. Зъболекарите бяха забравени - нещо, 
което е свързано и с мен, самият. Особено ясно 
стана разделението между хората, които рабо-
тят с касата, и хората, които не работят с нея. Те 
са около 3000 и аз съм един от тях. Разбрах, че 
„делото на давещите се е дело на самите давещи 
се” и трябва да се оправяш сам. Загубите, които 
претърпях в рамките на тези 40 дни, когато не 

работих, са много сериозни - разходите ми са 
над 12 000 лв., без пропуснатите приходи. Смя-
там, че бяха допуснати много сериозни грешки 
по отношение на поведението на зъболекарите. 
Чак сега научавам добрата вест, че бургаска-
та колегия е организирала тестване на всички 
колеги в Бургас, нещо което е много полезно. 
Смятам, че още в началото трябваше да бъдат 
взети мерки за тестването на зъболекарите, за-
щото ние сме на предната линия. Само от това, 
че не ходиш на работа, не означава, че не си 
заразоносител и болен. Чисто организационно 
това трябваше да го направи всяка колегия, как-
то сега бургаската. Още в началото щабът към 
БЗС трябваше да организира осигуряването на 
предпазни средства за зъболекарите. В момен-
та, доколкото зная, голямата част от колегите 
сами си осигуряват предпазни средства. 

- Как виждаш бъдещата си работа на теб, 
на колегите?

- Всички влизаме в този екзестенциален сми-
съл на живота си, в който, най-вероятно, оце-
ляването ще бъде основно и за практиките ни, 
и за нас самите. Убеден съм, че пациентите ще 
намалеят много, тъй като в стълбицата на по-
требностите ще започнат да идват предимно 
хора със спешни ситуации. От друга страна - 
хора, на които трябва да се реши нещо в скоро 
време, за което имат възможност. Така че но-
менклатурата на лечебните дейности ще се про-
мени рязко. Имплантатите, големите конструк-
ции ще бъдат като малка мечта за практиките. 
Стои и друг въпрос - от една страна - страхът 
на пациентите, че могат да бъдат заразени в 
денталните кабинети, от друга страна - стра-
хът на зъболекарите, че могат да бъдат заразени 
от пациентите. Защитата, колкото и да е добра, 
все пак създава опасност от такова заразяване. 
Нормална стоматология, без аерозолите, които 
възникват при пиленето практически е невъз-
можна. Като цяло смятам, че стоматологията 
ще бъде доста различна - като номенклатура, 
от една страна, с променени взаимоотношения 
между пациентите и стоматолозите. Вчера ми 
се обади един пациент и изрично попита: „Как-
ви защитни мерки има при вас?” Ето защо бих 
препоръчал на моите колеги да демонстрират 
всички мерки, които са предприели, още от 
входа на клиниките си, за да имат пациентите 
доверие в лечението. Трябва да има настройка 
в нашего брата, че големи печалби в бъдеще не 
могат да се очакват и заедно с нашите пациенти 
да дочакаме по-добри времена, когато нещата 
ще се нормализират.

- Какво послание искаш да отправиш за 
финал на твоите колеги?

- Колеги, вирусът не е толкова страшен, кол-
кото страхът. Но се пазете.

КНИГОПОЩА 

Поръчайте на: тел. 0888 43 97 18, 
ever.sp@abv.bg

15 лв.

Безценни съвети за управлението на 
вашата дентална практика - I и II част

15 лв. всяка

Дентална 
имплантология
& тъканно 
направлявана
костна регенерация

Автор: 
д-р Кирил Кирилов

 25 лв.

Продава се разработен 
дентален кабинет 

в град Китен.
Работи се целогодишно.

За подробности: 
тел. 0898 737 059
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ВИП
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Изработване на рекламни материали за 
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на преференциални цени

Индивидуални броеве за практиката - на 
PDF - на изданието „Съвети на зъболекаря“ 
- с ваши статии, препоръки, образователна 

информация за вашите пациенти - на 
преференциални цени. Можете да го 

изпращате по мейл на пациентите си, да го 
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https://www.dentalworldbg.com/%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82
https://drive.google.com/open?id=1ZT13rI8115npmHt41gdvc2nCTiqKxkDW
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Целият свят посреща една нова временна действителност, в която по-
вече от всякога е важно да се подкрепяме, грижим и придържаме един 
към друг.

Екипът на Carestream Dental продължава да се стреми в тези трудни 
времена да дава най-доброто от себе си и сме горди да споделим с вас 
най-изтънчения иновативен смарт пакет от нововъведения, предста-
вян от компанията досега.

Най-интелигентният CBCT (3D) апарат CS 9600 вече официално има 
модул за телерентгенография, който завършва идеята за 5 в 1 система, 
комбинирайки панорамни образи, 3D изследвания на пациент, 3D ска-
ниране на модели / отливки, сканиране на лице и вече телерентгеногра-
фични изследвания. В допълнение, CS 9600 продължава с обновления, 
които подобряват снемането на образи - по-лесно и по-интуитивно. За 
повече информация посетете нашия уеб адрес тук.

Може и да прочетете тази информация и по-долу:

КАКВО Е НОВОТО В CS 9600?
Във време на социални ограничения и непрестанен страх за здравето на 

нашите близки и нас самите, екипът на Carestream Dental не спира да пред-
ставя новости, целящи да разширят обхвата на вашата дейност, да повишат 
точността и да ускорят процеса на работа. Най-високият клас дигитален 
рентгенов апарат CS 9600 вече официално разполага със следните ново-
въведения.

• Scan Ceph модул - новата теле-
рентгенографична опция използва 
усъвършенствания сканиращ модул 
с автоматични изчертавания;
• Tomosharp технология - изцяло 
нов алгоритъм дава най-добри в кла-
са панорамни изображения;
• Интелигентно позициониране 
- автоматично открива Франкфурт 
равнината, за да елиминира грешка-
та от позициониране и да предложи 
улеснение за персонала и образи без 
отклонения;
• Advanced Noise Reduction (ANR, 
напредничаво намаляване на шу-
мовете) - алгоритъм, който намаля-
ва шумовете и запазва най-дребните 
детайли на образа - идеален за образи 
със срез 75 микрона;
Звукова комуникация - позволява 
директна и ясна комуникация с па-
циента, целяща повишаване на ком-
форта както на персонала, така и на 
пациентите.

В подкрепа на денталните специалисти 
в тези трудни времена

Най-изтънченият иновативен смарт пакет 
от нововъведения, представян досега 

от Carestream Dental

Но това не е всичко - фамилията CS 8100 вече има нов пакет функционал-
ности. EVO функционалният пакет обединява в себе си новата TOMOSHARP 
технология, която дава най-добрите панорамни изображения и новите CS 
Adapt филтри за панорамни и телерентгенографични образи.

Фамилията CS 8100 3D също се възползва от новия Advanced Noise 
Reduction (ANR, напредничаво намаляване на шумовете) алгоритъм, който 
намалява шумовете и запазва най-дребните детайли на образа.

CS MAR опцията вече е валидна и за 3D изследвания на CS 8100 3D. 
Позната ни от ненадминатия CS 9600, тя редуцира досадните и пречещи на 
точната диагностика металните артефакти в 3D изследванията.

КАКВО Е НОВОТО В CS 8100? 
Най-популярното семейство панорамни/3D/телерентгенови апарати CS 

8100 вече разполага със следните нововъведения.
Всички нововъведения се поддържат от CS Imaging 8, последната версия 

на денталния софтуер на Carestream Dental, която дава достъп в една стъпка 
до всички пациентски изследвания - 2D, 3D, интраорални скенер модели, 
CAD/CAM данни и т.н. 

Следва на стр. 12

Tomosharp технология - изцяло нов алгоритъм дава най-добри в класа пано-
рамни изображения.

CS Adapt анатомични филтри – изцяло нов алгоритъм предоставя нови филтри за още 
по-добри панорамни и телерентгенографични изображения, съвместими с вашите 
нужди и изисквания.

Advanced Noise Reduction (ANR, напредничаво намаляване на шумовете) – алгоритъм, 
който намалява шумовете и запазва най-дребните детайли на образа – идеален за 
образи със срез 75 микрона.

CS MAR – иновативен алгоритъм редуциращ артефактите от метал при 3D изображе-
ния. Опция, налична само при CS 9600 ,вече е достъпна и при семейството на CS 8100. 
Изключителен полезен инструмент, елиминиращ и най-дребните метални артефакти.

АЛБА ТМ 0888 344 774 - Ева Славчева,  0888 344 775 - инж. Наско Илиев, 
02 931 47 19 - офис, office@albatm.com

http://albatm.com/news0010/
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Каква беше ползата от участието ви в онлайн 
Управленските работилници за зъболекари?

CS IMAGING 8 – НОВА СОФТУЕРНА СТРАТЕГИЯ
CS IMAGING 8 предлага удобство и лекота на боравенето с об-

разите, позволявайки им да се отварят и обработват само в един 
прозорец, независимо дали са 2D, 3D, CAD/CAM и т.н. Разполага с 
богат набор от инструменти за анализ и диагностика, повишаващи 
качеството на работа и даващи възможност за лесно споделяне 
на резултатите между вас и колеги, пациенти и членове на вашия 
екип.

За да е достъпен до повече компютри, даващ възможност на 
повече специалисти да работят с пациентските образи, с всеки 
закупен CS 8100, CS 9600 или интраорален скенер са налични 20 
активации на новия CS Imaging 8. За всички останали клиенти, 
използващи по-стара версия на софтуера, има специални ценови 
пакети за ъпгрейд при необходимост.

CS Imaging 8 е наследник на дългогодишно използвания и все 
още актуален CS Imaging 7. Новата софтуерна стратегия цели по-
лесна работа, по-бърз достъп до снимките, по-лесно споделяне. 
Модулността на софтуера ви дава това, от което имате нужда, без 
излишни и затормозяващи опции.

Лесното споделяне ви дава както бърза връзка с пациентите, така 
и бърза комуникация със зъботехнически лаборатории или други 
ваши колеги. Оптимизацията за работа с тъчскрийн допълнително 
улеснява тези процеси.

Встрани виждате само няколко скрийншота, а при нужда наши 
специалисти с удоволствие ще Ви демонстрират на живо функци-
оналностите на CS Imaging 8.

В подкрепа на денталните специалисти 
в тези трудни времена

Най-изтънченият иновативен смарт пакет 
от нововъведения, представян досега 

от Carestream Dental

Всички тези новости и прилежащи към тях отстъпки в цените им ще са налични от средата на месеца



Стоматологичен свят   13бр. 2/ 2020 г.

Пандемията от „коронавирус“ поставя пред зъболекарското съсловие много остро въ-
проса, как то да продължи приема и да организира лечението на пациентите, без да 
рискува собственото си здраве или да бъде посредник на заразяване за други пациенти 
и семействата си.

На първо място, особено важно е използването на сигурни индивидуални предпазни 
средства като маски, щитове и препазни облекла. Ние можем да ви предлложим само 
качествени и сигурни щитове на достъпни цени.

Висока сигурност се получава и при използването на бакте-
рицидни лампи за дезинфекция на стоматологичния кабинет. 
За да направите оптималния избор за вашата практика, спе-
циалистите от „Оптика Лазер” са готови да ви консултират 
относно най-подходящата лампа, необходимия им брой, пра-
вилната работа, както и мерките за безопасност.

Експертизата 
на Оптика Лазер в подкрепа 
на българските зъболекари

Оптика Лазер
Тел. 0888 835 588

www.opticalaser.eu
info@opticalaser.net

Несъмнено най-голям риск за лекуващия 
възниква по време на самия лечебен процес.
При анализ на денталното лечение се фор-
мират четири рискови групи:
 1. Риск от аерозоли, пренасящи вируси, 
предизвикани от изискванията на метода 
за лечение
 2. Риск от предизвиканото кървене по вре-
ме на лечение.
 3. Риск от използване на много помощни 
средства и инструменти. 
 4. Риск от възникване на продължителен 
интензивен контакт между лекар и пациент. 
За да се намалят тези рискове, ви препо-
ръчваме да прегледате още веднъж допъл-
нителните възможности, които дава фено-
меналният инструмент - денталният диоден 
лазер.
Подробно описание на техниките на работа 
с лазер в условията на опасност от вирусни 
инфекции може да намерите на сайта www.
opticalaser.eu. 

Аудио интервю за „Стоматологичен свят” 
с г-н Димитър Рошкев, управител на 

фирма „Оптика Лазер”, за това с каква 
техническа експертиза специалистите от 

фирмата могат да подкрепят българските 
зъболекари в условията на коронавирус

http://www.opticalaser.eu/e-shop/scorpion-diode-laser/
http://www.opticalaser.eu/e-shop/scorpion-diode-laser/
https://soundcloud.com/sergei-penov/ekspertizata-na-optika-lazer-v-podkrepa-na-zbolekarite-1
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Здравей! Би ли споделила каква е тази новина?
Да, разбира се. Но първо, надявам се, че читателите, техните се-
мейства, роднини, хората около тях се чувстват добре. Желая на 
всички да са здрави. Иначе новината е от няколко дни. Наскоро 
в Италия бе издадена заповед от министър-председателя Джу-
зепе Конте да се спре работа в производствените предприятия и 
да останат да работят само тези предприятия, които допринасят 
за здравето на хората. Компанията, която произвежда продуктът, 
за който говорим с теб, е сред одобрените компании, които имат 
правото и в този момент да произвеждат здравословни продукти. 
Тя е съсредоточила производството си само върху него и е спряла 
сериите от козметика. Освен това успя да произведе за рекордно 

През миналата година по време на изложението „Булмедика, 
Булдентал“, обикаляйки щандовете, се спрях на този на фирма 
„Дентасвет“. Поприказвахме си със Светлана Иванова, упра-
вител на фирмата. Тя ме запозна с един натурален продукт, 
хранителна добавка – екстракт от маслинови листа, укрепвал 
имунната система и пр. Италиански продукт. Не бях чувал за 
него. Аз съм скептичен към тези неща, разпитах други хора, 
които са го приемали, отзивите бяха положителни, та чак не 
повярвах. Взех 6 бутилки, за да започнем да го пием със съ-
пругата ми. Светлана ме помоли после да й кажем как ни е 
подействал. Имаше ефект, затова си взехме още 24 бутилки. 
Пием го и в момента. Мисля, че сега е времето да представим 
на повече хора този продукт. Затова преди няколко дни реших 
да направя интервю със Светлана Иванова. Провокира ме и 
една новина от Италия. Ще започнем интервюто с тази новина. 

кратко време актуален за обстановката продукт – дезинфектант 
за ръце – на основата на екстракта от маслинови листа.
Какво представлява този продукт и кой го произвежда?
Продуктът се нарича се Оlife и е много адекватен за употреба в 
днешно време. Ще представя Оlife малко по-подробно, защото 
смятам, че той може много да допринесе, за да запазим своето 
здраве в обстановката, в която коронавирусът сее много жертви 
по света. Най-важното в тази обстановка е човек да има добре 
работеща имунна система. От какво зависи това? На първо място 
от нашето здравословно състояние - до каква степен всички ор-
гани и системи в нашето тяло са прочистени и действат според 
първоначалните си настройки.
Създателят на продукта е Ливио Пезле – той е работил върху 
него 12 години. Оlife е патентован и е собственост на компания 
Evergreen Life от Италия, която го произвежда и днес. Всъщност, 
идеята за създаването му идва, след като Ливио Пезле се запоз-
нава със здравословните ползи от маслиновите листа. Започва да 
чете много по темата, да прави свои проучвания. Едно от нещата, 
което го стимулира изключително да направи първите разработ-
ки, е, че по време на Първата световна война, когато лекарите 
не са имали достатъчно медикаменти, са дезинфекцирали свои-
те инструменти във вода, в която са накисвали маслинови листа. 
Оказва се, че маслиновите листа имат изключително силни анти-
бактериални, противомикробни и антивирусни свойства, нещо 
което много малко растения съчетават – едновременно да могат 
да се борят с всички патогени. 
Аз също четох за маслиновите листа, оказа се, че ползите им 
за човешкото здраве са познати от много отдавна.
Точно така. Маслиновите листа и техните ползи са познати от дъл-
бока древност – пророк Езекил описва маслиновото дърво така: 
„Има там, на брега на река Йордан, едно дърво, чиито плодове са 
храна и листата му са лекарства“. Древните хора са използвали 
маслиновите листа за лечение на над 70 заболявания, свързани с 
различни неразположения – на стомаха, инфекции и пр., а среди-
земноморската диета, включваща маслинови продукти, е позна-
та като най-здравословната в света.
Кое отличава Оlife от всички останали продукти, свързани с 
маслиновите листа? 
Това, което отличава този продукт от всички останали, е, че той 
има патентована формула, наречена OLIVUM – сбор от петте най-
силни антиоксиданта в природата. Ливио Пезле е изключително 
интелигентен човек и много упорит. Когато започва своите раз-
работки, всички му казват: „Не го прави, този продукт ще е много 
горчив, хората няма да го харесат“. Той обаче успява да премахне 
този горчив вкус, като добавя 3% екстракт от невен и го стабили-
зира с лимонов сок. Така успява да избегне всякакви термични и 
химични обработки и да запази всички полезни свойства на лис-
тата. Този метод на хидролиза, чрез който се извличат и запазват 
най-ценните съставки във витална форма, е първият му патент, а 
вторият патент на Ливио Пезле е за комплексът OLIVUM. В Оlife 
молекулите, извлечени от маслинови листа, са запазени във ви-
тална форма, т.е. на практика все едно пиете прясно изцеден сок, 
който веднага се усвоява от нашето тяло и започва да действа.
С други думи, правителството на Италия днес е оценило важ-
ността на този продукт за здравето на хората?
Да, и в момента компания Evergreen Life се намира в позицията на 
стратегически партньор на италианското правителство, предла-
гайки продукти с доказано противовирусно действие за защита 
на хората. Това е само още едно потвърждение, че продуктът на-
истина е изследван много подробно и наистина неговите доказа-
ни качества могат много да ни помогнат в днешната обстановка.
Как така забелязахте и се спряхте на тази хранителна добав-
ка? На пазара има хиляди други?
От 10-12 години забелязвам, че все повече хора се опитват да 

Натуралният продукт Оlife изчиства тотално организма 

Аудио интервю за „Стоматологичен свят” със Светлана Иванова, 
в което говорим за натуралния продукт Olife 

https://soundcloud.com/sergei-penov/govorim-za-olife-naturalen-prodekt-ekstrakt-ot-maslinovi-lista
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живеят здравословно – хранене, спорт, позитивно мислене и пр. 
Несъмнено доброто здраве идва от добрата връзка с природата, 
но ние живеем в изключително замърсена среда. Големите круп-
ни стопанства, които произвеждат нашата храна, използват все 
повече препарати за растителна защита, лекарства и препара-
ти за защита на животните, ГМО, стрес и т.н. Всичко това влиза 
в нашето тяло и променя процесите в него, в резултат на което 
често не се чувстваме много добре, дори без причина и въпреки 
здравословния ни начин на живот. Както всички, така и аз, тър-
сех своето решение и стигнах до извода, че употребата на силни 
антиоксиданти спомага да се изведат от тялото ни всички онези 
вредни съставки, т. нар. свободни радикали. И така, пробвайки 
различни природни продукти, аз намерих своя – не познавам 
друг с такова широкоспектърно действие, а съм пробвала много. 
Помогнах на себе си, на семейството си, а сега искам да помогна 
на възможно повече хора да научат за Оlife - сбор от много силни 
антиоксиданти. Почти всеки се лута в многообразието от такива 
продукти на пазара. Ще съм щастлива да помогна на всеки, който 
иска да опита. 
Можеш ли да разкажеш повече за Оlife?
Чували сме, че горчивите съставки лекуват. В суровата маслина 
има много горчиви глюкозиди, те чистят нашия черен дроб и 
спомагат на нашето тяло. Още през 1960 г. учените откриват една 
съставка, наречена олеуропеин. Откриват я в състава на масли-
новите листа в изключително голямо количество. Правят се про-
учвания и се оказва, че олеуропеин детерминира раковите клет-
ки. Появява се огромна надежда, че е открито средство за борба 
с рака. Учените получават щедро финансиране, за да разработят 
такива продукти, но мисията се оказва невъзможна. Защото анти-
оксидантите са много полезни, но обикновено до 15-20 минути, 
след като са извлечени, те се разпадат. Тогава учените не са ус-
пели да стабилизират по подходящ начин антиоксидантите. Уни-
калното тук е, че Ливио Пезле успява да извлече антиоксидантите 
и да ги запази във витална форма, използвайки единствено ес-
тествени начини за консервация – това е неговият патент. Оlife 
е натурален продукт, той съдържа 97% водна енфузия от масли-
нови листа, останалите проценти са екстракт от билката невен. 
Екстрактът е стабилизиран с лимонов сок. Маслиновите листа 
съдържат над 260 полезни съставки. Всички те работят добре за 
нашето тяло. Няма никакви противопоказания – подходящ, както 
за здрави хора с цел профилактика, така и за хора със здраво-
словни проблеми, както за външна, така и за вътрешна употреба. 
Може да се ползва от хора във всички възрасти – от деца до хора 
на преклонна възраст.
Кои са основните съставки на продукта?
Първата съставка се нарича олеуропеин. Можете да потърсите 
независим източник, резултати – на английски, руски и пр., за да 
проверите – има над 16 000 публикации в мрежата за олеуропе-
ин. Всъщност, олеуропеин е нещо като голямата матрьошка, от 
която чрез метода на хидролиза, който Ливио Пезле създава, се 
отключват останалите полезни антиоксиданти. Следващият е ти-
розол, той има и ефект на антидепресант. Третият е рутин – на 
практика той внася много кислород в кръвта. Следващата състав-
ка е хидрокситирозол – той е най-мощният познат антиоксидант 
в природата. Силно регенерира клетките и забавя процесите на 
стареене в организма. Прочетете и за него. Има изключително 
силно противовирусно свойство. Петият е олеинова киселина 
– Омега 9. Тя е отговорна за това, че маслиновото дърво не бо-
ледува. Днес по света има маслинови дървета на повече от 3000 
години. Олеиновата киселина прогонва от нашето тяло всич-
ки патогени – вируси, бактерии и пр. Всичко това 
действа по натурален начин.
А как се пие?
Това беше другото, с което ме грабна Оlife – из-
ключително лесен протокол за употреба - 70 

мл сутрин, за препоръчване на гладно. Напитката е с много прия-
тен вкус, нещо като билков тоник (не е мазна). Не бива да се смес-
ва с кафе или червено вино. С други думи, да започваме деня с 
една доза Оlife и след около 1 час да изпием кафето. А червеното 
вино – който иска – вечер. През деня трябва да пием повече вода. 
За по-малки деца – препоръчва се по милилитър на килограм. За 
хора, които са с ниско кръвно налягане, първо да са си хапнали, 
ако пият кафе, да го изпият и след около 2 часа да си вземат доза-
та. Оlife се предлага в бутилки по един литър - 70 мл на ден стигат 
за две седмици. 
Сертифициран ли е Оlife?
Продуктът е сертифициран в Италия от италианския здравен ми-
нистър. Този сертификат важи за целия Европейски съюз. Отдел-
но има получени сертификати за САЩ, Русия, сертификат за Обе-
динените арабски емирства.
Колко често може да се пие и кога да се прави почивка?
Може да го разгледаме като течна храна. Честотата е - колкото 
често ядете салата или слагате зехтин в салатата. Всеки преценя-
ва сам за себе си. Аз го пия от една година и половина редовно 
и не смятам да го спирам, защото вече не пия никакви други до-
бавки, но по принцип няма предписание колко време да се пие. В 
една доза от 70 мл има толкова антиоксиданти, колкото се съдър-
жат в две бутилки зехтин Екстра Върджин. Няма как да изпием 
две бутилки зехтин на ден! А в една доза от 70 мл се съдържат 
само 28 калории и над 260 полезни вещества.
Какъв е ефектът, какво споделят хората, които са го пили?
В момента в света се говори за нутритерапия. Оlife е продукт за 
нутритерапия, а не лекарство. Действието му е свързано с тотал-
но изчистване на организма и на практика не позволява мазни-
ни, захари и пикочна киселина да навлизат в кръвта. В резултат 
на което се регулират нивата на холестерол, кръвна захар, кръв-
но налягане, възпаление на кръвоносни съдове, гастрит, язва, 
рефлукс, подобрява се умствената концентрация, половата ак-
тивност и др. Но това става постепенно за по-дълъг период от 
време – 3-4 месеца. Най-бързо хората споделят за подобрение 
при проблеми със стомаха, включително и аз, прилив на енергия, 
усещане на комфорт и благосъстояние, при проблеми с щито-
видната жлеза, ставни възпаления и др. Но положителният ефект 
настъпва действително при по-продължителна употреба. Тогава 
хората се разделят с много лекарства, които са пили дълги годи-
ни. Повлиява много добре алергични състояния. Аз вече втора 
година нямам сенна хрема за първи път от 30 години насам.

В това интервю не можем да дадем пълна информация 
за продукта. Можете да задавате вашите въпроси 
на Светлана Иванова - 0897 961 386
и Даниела Николова - 0896 753 242

Сергей Пенов, „Стоматологичен свят“
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Ние от „Дентакон”, 
заставаме 
зад Вас!
Важното днес 
е да не се 
поддаваме на 
страха и да 
запазим себе си!

Скъпи колеги,

Живеем в интересно време, за което един ден, сигурен съм,  
с усмивка ще разказваме на внуците си.

Важното днес е да не се поддаваме на страха и да запазим 
себе си, знаейки, че това скоро ще свърши и животът ще 
продължи още по-прекрасен и цветен, отколкото е бил 
досега. 

Ще се впуснем отново в него, вече с ясната идея колко  
е ценен всеки наш ден, който в забързаното си ежедневие 
сме пропускали да оценим.

Да, ще има трусове, мнозина ще изпитват затруднения,  
но заедно ще минем и през това. Ще си даваме необходимата 
подкрепа и кураж да продължим с дейността, от която 
нашите пациенти винаги са имали и ще имат нужда.

Ние от „Дентакон”, заставаме зад Вас и за в бъдеще, ще се 
стремим да Ви подпомогнем в този нелек период на преход. 

Бъдете здрави, силни и позитивни!

Животът е, за да се живее! Живейте го с усмивка!!! 

Убедени сме, че скоро много усмивки ще грейнат и на 
лицата на вашите пациенти!

Д-р Константин Думанов
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ВИДЕОВЕСТНИК

От началото на кризата до този мо-
мент се проведоха редица уебинари, 
видеосесии по горещата тема коро-
навирус - от различни експертни глед-
ни точки - със зъболекари и специали-
сти в съответните области от цял свят. 
Възникна идеята да ги систематизи-

раме и благодарение на техноло-
гията да ви дадем възможност да се 
запознаете с тях. Така се роди и виде-
овестникът „Стоматологичен свят”.
Започваме с видеостраницата на 

д-р Георги Горялов, наречена „Ден-
талната медицина в България от първо 
лице”. 
Следват серия от уебинари, виде-

оклипове, някои по лична инициатива, 
други с благотворителна цел. 
Когато кликвате върху илюстрациите, 

те ще ви отвеждат директно към кли-
па, качен в YouTube или фуйсбук, и 
вие ще можете на спокойствие да го 
изгледате.
За първи път в историята на „Стома-

тологичен свят” от неговите страници 
можем да ви пожелаем не само при-
ятно четене, но и приятно гледане!

„Стоматологичен свят”
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Денталната 
медицина в България 

от първо лице

Видеостраница 
с д-р Георги Горялов
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Част IV
Раждащото се бъдеще и ролята на денталната 
медицина в живота на хората

Част III
Важността на учителите и наследството, което оставяме

Част II
Пътят като дентален лекар и силата на любопитството

Част I
Учителите в живота и първи стъпки в денталната 
медицина

Каква е била денталната медицина 
по време на социализма, колко са 

важни учителите и наследството,  
което всеки оставя след себе си,  
каква е била профилактиката  
в миналото и сега.

Всичко това и много повече можете  
да видите през личния разказ  
на д-р Георги Горялов - зъболекар  
от Пловдив, в едно видеоинтервю  
на неговите синове Петър Горялов  
и д-р Иван Горялов.

Филмът, озаглавен „Личното пътешествие 
на д-р Георги Горялов в денталната 
медицина”, е в четири части, всяка от 
които можете да гледате тук.

Въпросът НЕ Е 
как ще се справите 
с предизвикателствата сега, 
а КАК да ги използвате 
като „гориво”, за да стигнете 
там, където искате да сте 
като хора, дентални лекари 
и практики след 2 години? 

Петър Горялов

https://www.youtube.com/watch?v=9HcveaoNoe4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3a0Gth35Ro0SxQvEHIx2M80EwkVqUD6sQxIWFhz1TfpfmlTjJd8iMS0_Y
https://www.youtube.com/watch?v=4gPxVBGeueI&fbclid=IwAR0grXJGb4RxCoimPBpZuLRaOb-fEctLrkKIvgIQPiRkkJO6l-Lqib95hjU
https://www.youtube.com/watch?v=nCqF4iXWpb8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Cu-APvAklNgzqQ0N1I4p_qRB_tndknRJhTBI8i5jYu84k0r8rWNm9EgI
https://www.youtube.com/watch?v=Kf4YQ0lwuJI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR20skI40Ut-FNJ3jgQY6zFnY_1kTQB1_1E1AgMSnjbslfjejyWCJrj9hRg
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Пет стъпки за повишаване на имунитета!

Как дентални лекари от Милано се справят при Covid-19? 
17 март 2020 г.
Колеги зъболекари от Милано разказват за извънредната ситуация в Италия 
във връзка с коронавируса - в непринуден разговор с д-р Иван Горялов 
- д-р Роберто Перасо, ортодонт, и д-р Моника Имелио, специалист по 
протезиране и естетична дентална медицина.
Превод: д-р Адриана Йовчева

Как дентални лекари от Ню Йорк се справят при Covid-19? 
22 март 2020 г.
Колеги зъболекари от Ню Йорк разказват за извънредната ситуация в САЩ 
във връзка с коронавируса - в непринуден разговор с д-р Иван Горялов, д-р 
Патрик Куозо, ортодонт и Джейми Куозо, съпруга.
Превод: д-р Адриана Йовчева

Заедно в трудното време 
27 март 2020 г.
Разговор на д-р Иван Горялов с Ирина Милчева, психолог, педагог, 
семеен консултант

На живо от Корея: Разговор за Covid-19 с д-р Петер Ким, вирусолог и 
хирург
4 април 2020 г.

Кое може да Ви подкрепи в управлението на денталната 
практика в периода на COVID-19? 14 март 2020 г.
Разговор на Петър Горялов, коуч и консултант по устойчиво 
организационно управление от DreamersDo, 
с д-р Иван Горялов, собственик на „Фабрика за усмивки”. 

Финансова интелигентност. Защо са важни парите, как те да ра-
ботят за нас и възможно ли е да се постигне финансова свобода? 
29 март 2020
Разговор на д-р Иван Горялов със Сребрин Ватралов, предприемач и ин-
веститор

Един от инициаторите на серия 
от директни излъчвания и видеосесии 
по горещата тема коронавирус 
бе д-р Иван Горялов. Тук ви представяме 
някои от тях, които той организира. 
На следващата страница публикуваме 
и някои уебинари на професионални 
теми, с благотворителна цел, проведени 
от д-р Павел Панов, д-р Венцислав 
Станков, д-р Пиер Димитров, д-р Манол 
Ивчев. 

https://www.youtube.com/watch?v=_mesVLoyl7w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR20phDWTPHMe2rYP4c_YXGlwdB8jZlQq4CLkLTpH4BhwTVHSaFnRlGkUjY
https://www.youtube.com/watch?v=Gh-Y5JrAs8E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3hljWnyXzUMiMhSBWuZWJ6tnYY7W47J0i5ojQk6jb5w__lQgWJYURVfFM
https://www.youtube.com/watch?v=xzJiegWEYEI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2r5g2hYDf1TE44szD9_yHlD0efX85CjKY6boel4DuDwScx3IArhPLROeg
https://www.youtube.com/watch?v=FBeemHCGrQQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2_hI8rKuTrLgJM8w9oZXGAgyhYlUuun4g8uQ_6XXoDSXKc-yPJL2SID0U
https://www.facebook.com/ivangoryalov/videos/10222083063244643/?__tn__=CH-R&eid=ARAqFRy0WBzoODyArU0nWeX2vCd9gpH5jScmz0f9V0KDHc8Ag0BzP2S04sks0M9BwJU-T_8d2II72-sk&hc_ref=ARQLBqY69qPTM-BOzkXMk-yozhNlPEFPIbdpmCr7OfDKz_x9ox1LSR0mz6RzPL9sdfc&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCcyYTyitUJqjh8XnqJgOebwEMoFfkrb3gNmEZJDaOoi2HpD8U369j5D6iXYbC9QA0xTFoIEXyUZKBRpqTPHa9EM1LLi0wxxMRuYtJPGFZ6rlOlv0W4cGda24LwCoEv79-pfIShI5Zjt1oRG5F4owrIwrDDY_jm2JhVeX4QUZlsIjSgSoyR1k2WGyFIw68lXxDL6DRjhhexBUEsYtiDN8Sls63MnoT3l5tpPxH82R-y0HgEvNnoTZouGSXMVacLXKfkSz-lw7eKiG2_ZaKj-zLNBTxCC8ardLJWCC-Erh5YVc9zBE28sZgrKUT7Zi9I120A3x4xL8An9pVFIw4j8vY
https://www.youtube.com/watch?v=NMbD14K2MJ4&feature=share&fbclid=IwAR3fHHqJiC9LDLzxSTkM-c9mModlBWJOapE7kDY3c-UKoJpYFbEhtOGc3Gs
https://www.facebook.com/watch/?v=300976784218258
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За да гледате тези видеа, трябва да сте член на фейсбук група MicroDentistry

https://www.facebook.com/venceslav.stankov/videos/3085041248185604/
https://www.facebook.com/venceslav.stankov/videos/3062875433735519/
https://www.facebook.com/manol.coldy/videos/3192346937456621/
https://www.facebook.com/bkafelov/videos/10157206224677865/
https://www.facebook.com/groups/1403974429861560/
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УВОД
„Нашата цел е да сме водещи в мащабното усилие Продуктите с нама-

лен риск (ПНР)* да заместят напълно цигарите, което ще донесе ползи за 
пълнолетните пушачи, обществото като цяло, нашата компания и нашите 
акционери“.**

Разработването на асортимент от продукти, за които са налице научни 
доказателства, че намаляват индивидуалния риск в сравнение с продължител-
ното пушене на цигари и се възприемат като заместител на цигарите е наш 
приоритет. От 2008 г. насам Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) инвестира 
над 6 млрд. долара за фундаментални научни изследвания на заболяванията, 
свързани с пушенето, за разработване на продукти, за методи за верифициране 
на намален риск и подходи за оценка на въздействието на ПНР за обществе-
ното здраве. ФМИ ангажира и над 400 учени и инженери от световна класа, 
които работят в модерните развойни центрове на компанията в Швейцария 
и Сингапур, както и разполага с глобална мрежа от научни и технологични 
партньори. ФМИ има ангажимент да осигури прозрачност на научните дан-
ни и те да са достъпни за независима верификация от трети страни. ФМИ 
прилага задълбочен, систематичен и многостепенен подход за оценка на ПНР. 
Нашата цялостна методология за оценка е публикувана в научния журнал с 
взаимен контрол “Regulatory Toxicology and Pharmacology” 1.

Целта на тази статия е да представи кратко обобщение на научните данни, 
получени при провеждане на набор от експерименти2, които доказват липсата 
на процес на горене при употреба на един от продуктите с намален риск на 
ФМИ – Системата за нагряване на тютюн (СНТ), устройство, в което се прилага 
технологията на нагряване, без горене.

ПРИНЦИП НА НАГРЯВАНЕ БЕЗ ГОРЕНЕ И СНТ

ровия тютюн, при което се образуват дим и пепел. Образуваният дим съдържа 
над 6 000 вещества6, някои от които са класифицирани от публичните здравни 
власти като вероятни причинители на заболявания, свързани с пушенето като 
рак на белия дроб, сърдечни заболявания и емфизем.

Системата за нагряване на тютюн (СНТ) работи на принципа нагряване без 
горене, при който тютюнът се нагрява без да гори. Както е показано на фиг. 2, 
СНТ се състои от три отделни компоненти, които изпълняват различни функ-
ции: (i) нов патентован тютюнев стик, съдържащ специално обработен матери-
ал, състоящ се от тютюн на прах, вода, глицерол, гума гуар и целулозни влакна 
(ii) холдър, в който се поставя тютюневият стик и който нагрява тютюна чрез 
нагревател с електронен контрол, и (iii) зарядно устройство за презареждане на 
холдъра след всяка употреба.

Фиг. 2. Компоненти на СНТ 

ТЕМПЕРАТУРА НА ТЮТЮНА В ТЮТЮНЕВИЯ СТИК
Нагревателят с електронен контрол на температурата е програмиран (а) да 

достига температури между (b) 320° C/608° F и 350° C/662° F (фиг. 3a) и при-
токът на енергия към нагревателя прекъсва, ако температурата на работа над-
виши 350° C/662° F. Експериментите с термодвойки, поставени в тютюневия 
къс на различни радиални разстояния от нагревателя по време на употреба 
(c), и всмукване показват, че най-високата температура на тютюна в близост 
до нагревателя достига около 320° C/608° F (фиг. 3a). Това е значително под 
температурата, необходима за протичане на горене на тютюна (която, както е 
известно, е над 400° C/752° F).

Според научните изследвания по-голямата част от вредните и потенциално 
вредни вещества (ВПВВ), установени в цигарения дим, се образуват при то-
плинния разпад на тютюна при неговото горене. Нагреваемите тютюневи изде-
лия на ФМИ са разработени така, че да образуват аерозол, съдържащ никотин, 
чрез нагряване на тютюна до температури, които са достатъчно високи, за да 
позволят отделяне на никотин и аромати от тютюна, но и достатъчно ниски, 
за да не протича процес на горене на тютюна. Идеята на подхода „нагряване 
без горене“ е, че нагряването на тютюна, без той да гори, значително намалява 
нивото на образуваните ВПВВ, като същевременно запазва сетивното прежи-
вяване за пълнолетните пушачи. 

Когато се нагрее до температура по-ниска от тази на горене, тютюнът пре-
минава през редица термо-химични процеси като сушене, изпаряване, ниско-
температурна пиролиза, като е показано на фиг. 1.

Юли 2019 г

Поглед отблизо върху научната работа 
на ФМИ: липса на процес на горене

* Продукти с намален риск (ПНР) е термин, с който обозначаваме продуктите, които 
представляват, биха могли да представляват или имат потенциала да представляват 
намален риск за пушачите, които преминат на тях, в сравнение с продължителното 
пушене. Ние разполагаме с широка гама от ПНР в различен стадий на разработване, 
научна оценка и търговска реализация. Тъй като при нашите ПНР тютюнът не гори, 
те образуват много по-ниски количества вредни и потенциално вредни вещества в 
сравнение с цигарения дим.

 ** Глобалният договор на ООН, Съобщение за напредъка, 2015 г.

Още на 0.2 мм от нагревателя температурата спада под 250° C/482° F. 
За разлика от увеличаването на температурата при всмукване на въздух при 

запалена цигара (която се вдига от около 600° C/1112° F до над 850° C/1562° F)5, 

Фиг. 1. Термохимичен процес вследствие от промяна в температурата

За да протече процес на горене, температурата следва да е над 400° C/752° 
F3 и са необходими три неща: гориво, което да гори, окислител (обикновено 
кислородът във въздуха), източник на запалване (пламък или искра), който 
да стартира реакцията. Горенето е екзотермичен процес, при който се отделя 
енергия обикновено под формата на топлина и светлина4.

Процесът на горене протича при запалване на цигарата чрез източник на то-
плина като кибрит или запалка. След запалването започва екзотермична реакция 
в горящия край на цигарата, където температурата на тютюна достига над 850° 
C/1562° F5. Освободената при горенето топлина разпада компонентите на су-

Фиг. 3. Температури, измерени в тютюневия стик при употреба на (а) различни радиални разстояния 
R от нагревателя заедно с програмирания профил на нагревателя и (б) при R=0.2, когато нагревателят 
е изключен след 10-тото дръпване.
Средна температура на тютюна при изключен нагревател след 10-тото всмукване при употреба на 
продукта
Всмуквания при изключен нагревател
Изключен нагревател
Измерена на 0.5 мм от нагревателя
Средно три повторения

a) Енергията се доставя към нагревателя в продължение на 6 минути или за времето, 
необходимо за 14 дръпвания, което от двете настъпи първо.

b) Средна температура на повърхността на нагревателя.
c) Протокол за интензивно машинно пушене на Министерство на здравеопазването 

на Канада (55 mL обем на дръпване, 2 сек времетраене на дръпването, 30 сек. интервал 
между дръпванията) 
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Фиг. 4. Снимки на СНТ и цигари преди и след нагряване

при всмукване и навлизане на студен въздух в СНТ се наблюдава значителен 
спад на температурата на тютюна. Това се дължи на факта, че за разлика от 
екзотермичния процес при цигара, нагряването на тютюна в СНТ се осъщест-
вява чрез ендотермичен процес, т.е. необходима е топлина от нагревателя за 
нагряване на тютюна и поддържане на неговата температура. Когато нагрева-
телят е изключен, температурата на тютюна веднага пада (както е показано 
на фиг. 3б).

ОПИТИ В ОТСЪСТВИЕ НА ВЪЗДУХ 
Бяха проведени опити със СНТ в камера с въздух и в камера, в която има само 

азот и отсъства един от важните елементи (кислород) за протичане на процес на 
горене. Концентрациите на химическите маркери за горене на тютюна в улове-
ния аерозол бяха еквивалентни и в двете атмосфери, което дава допълнителни 
доказателства в потвърждение на липсата на горене в тютюневия стик по време 
на употреба и на факта, че образуваният аерозол не е дим. 

НЕ СЕ ОБРАЗУВА ПЕПЕЛ
При нагряване на тютюневите стикове в устройството СНТ, те не изгарят и 

не се образува пепел, като стиковете запазват структурната си цялост, както е 
показано на фиг. 4

ИЗВОДИ
Надеждните научни експерименти потвърждават липсата на горене на тютю-

на в тютюневите стикове, нагрети в холдъра на СНТ. Контролът на работната 
температура на нагревателя води до образуване на аерозол основно чрез изпаря-
ване на вода, никотин и глицерин от тютюневия субстрат. Тъй като тютюнът е 
нагрят, но не гори, образуваният аерозол съдържа средно 90% до 95% по-ниски 
концентрации на вредни и потенциално вредни вещества в сравнение с дима 
от стандартна референтна цигара (3R4F).(е) Останалите ниски концентрации 
на ВПВВ се дължат на нискотемпературния разпад при горенето на тютюна. 
Отсъствието на процес на горене в тютюневите стикове, когато те се ползват 
по предназначение в устройството СНТ, е потвърдено от научни специалисти 
в редица страни, в т.ч. Италия, Полша, Япония и САЩ, Австралия и Германия, 
както и от независима научна организация от Нова Зеландия2. 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: Този бюлетин се спонсорира от Филип Морис 
интернешънъл. Той се издава с цел оповестяване и разпространение на научна 
информация, а не за рекламни или маркетингови цели, свързани с изделия, съ-
държащи тютюн или никотин. Съдържанието на бюлетина не е и не следва да 
се тълкува като предложение за продажба или приканване за покупка на който 
и да е продукт на ФМИ или неговите филиали. Съдържанието на бюлетина не 
е и не трябва да се тълкува и като ангажимент, гаранция или описание на който 
и да е продукт на ФМИ или негови филиали.

1. Smith, M.R., et al. (2016). Evaluation of the Tobacco Heating System 2.2.
Part 1: Description of the system and the scientific assessment program.
Regulatory Toxicology and Pharmacology. 81(S2): S17-S26.
2. Nordlund, M., et al., Scientific substantiation of the absence of combustion
and no smoke formation in the Electrically Heated Tobacco Product (EHTP),
version 1.0. Scientific substantiation report dated January 21, 2019, Philip
Morris Products S.A. 2019.
3. Barontini, et al., (2013) Volatile Products Formed in the Thermal
Decomposition of a Tobacco Substrate. Industrial & Engineering Chemistry
Research 2013 52 (42), 14984-14997
4. National Fire Protection Association (NFPA). (2018). NFPA Glossary of Terms 2018 Edition. 
NFPA.
5. Baker, R.R., (1975) Temperature variation within a cigarette combustion
coal during the smoking cycle; High Temperature Science 7: 236--247.
6. Rodgman, A. and Perfetti, T.A., (2013) The Chemical Components of Tobacco and Tobacco 
Smoke. 2nd Edition. CRC Press, Boca Raton. 

d) Средните температура (непрекъснати черни линии) и диапазони на минимална и 
максимална температура при 5 повторения за всяка позиция (цветни зони).

e) Средно намаление на концентрациите (тегло на стик) на отделни ВПВВ, измерени в 
аерозола на СНТ в сравнение с дима от стандартна референтна цигара 9.4 mg

 (3R4F). Аерозолът и димът са уловени при режим на машинно пушене на МЗК. 
Изчисления на намалението.

https://www.wh.com/bg_bulgaria/
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Статия на тема:

Copy-Paste Technique
при протезиране върху импланти 

Съвременната дентална медици-
на има възможността да възстано-
вява обеззъбените участъци в ус-
тата посредством импланти. Чрез 
имплантологията осигуряваме въз-
можността на пациентите да имат 
неподвижни зъби, които да усещат 
като свои и да ги поддържат като 
останалите си естествени зъби.

При всяко имплантно лечение 
има няколко ключови момента:

1. Правилно планиране и поставя-
не на самата фикстура.

2. Правилно оформяне на меките 
тъкани около импланта.

3. Отпечатък и изработване на 
временната корона

4. Трансфер на профила на изник-
ване и изработване на постоянната 
корона.

Ще се спра по-подробно на тези че-
тири момента, защото от тях зависи 
как ще се оформи правилно периим-
плантната мукоза чрез временната 
корона и как ще се пренесе профи-
лът на изникване при изработката 
на постоянното възстановяване.

От правилното поставяне на фиксту-
рата зависи не само дълготрайността 
на самия имплант, а и позиционира-
нето на отвора в правилното място на 
бъдещия зъб. Това ще осигури доста-
тъчно равномерни меки и твърди тъ-
кани от всички страни на импланта. 
Поставянето на импланта във верти-
кална посока на нивото на костта или 
под нея е много важно, както и висо-
чината на гингивата над импланта. (За 
повече информация Tomas Linkevicius 
- Zero bone lost concept - 2019 ). Зато-
ва е необходимо да ползваме по въз-
можност 3D хирургични водачи за 
водена имплантация или, ако нямаме 
възможност за такива, да разполагаме 
поне със стандартен лабораторен во-
дач от прозрачна пластмаса, който ще 
ни даде доста добра ориентация за бъ-
дещата имплантация. От съществено 

значение е да разполагаме със СВСТ 
- той ще ни ориентира за посоката, в 
която трябва да сложим импланта и 
необходима ли ни е костна и мекотъ-
канна аугментация.

При разкриването на импланта обик-
новено поставяме healing abutment 
(НА) (сн. 1), за минимум един месец 
с цел достъп до платформата на им-
планта и оздравяване на периферната 
гингива. Той оформя меките тъкани в 
кръг, което не е анатомичната форма 
на никой естествен зъб - т.е. ние трябва 
да доразвием този профил до форма, 
която е близка до тази на естествения 
зъб. Важен момент в тази процеду-
ра е да се използва тесен НА, с цел 
развитието на профила на изникване 
- emergence profile (EP) (сн. 2), да се 
направи в коронарната част на пери-
имплантната мукоза над импланта, а 
меките тъкани в близост до платфор-
мата на импланта да останат свити. 
Разликата между оформянето с НА и 
ЕР може да видите на сн. 3.

Отпечатъкът за временната корона 
трябва да се снеме с тесен трансфер, 
за да няма компресия и травма на ме-
ките тъкани. Работният модел трябва 
да е отлят само от гипс - клас IV, без 
гингиванла маска (сн. 4). След отли-
ването на модел, се моделира първо 
бъдещата форма на постоянния зъб и 
се снема силиконов ключ от проекта. 
След това се очертава шийката на зъба 
с тънък молив и се отстранява восъкът. 
Тук идва важният момент за оформя-
нето на профила на изникване върху 
гипсовия модел. Това се прави от зъ-
ботехника с определени фрези отвътре 
- навън към очертания контур на ший-
ката върху модела (сн. 5). Временният 
абътмънт е по-добре да бъде титанов, 
защото има по добра ретенция и връзка 
с РММА (пластмасата) или композита, 
с който се изработва временната ко-
рона. Препоръчително е абътмънтът 
да има отстояние минимум 2 мм от 
съседните зъби и от оклузалната по-
върхност. Така временната корона ще 
бъде достатъчно стабилна и естетична 
(титанът няма да прозира) (сн. 6). След 
адаптирането и позиционирането на 
временния абътмънт върху модела се 
връща силиконовият ключ с желания 
материал и се изработва провизорът 
(сн. 7). Трябва да се спази условието, 
че първият 1-1,5 мм над платформата 
на импланта профилът е цилиндричен 
и започва да се развива чак след тази 
зона. Така се получава един конкави-
тет между цилиндричната част и на-
чалото на развитие на профила и един 
ковекситет на границата на шийката 
на зъба (сн. 8, 9). 

Copy-Paste Technique
при протезиране 
върху импланти

Д-р Павел Панов

1 2

3

4

5

6

7

8

9
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Следващият случай (сн. 10 - сн. 36) 
илюстрира подробно гореспоменатата 
техника. В него се касае за дълбока 
субгингивална фрактура на корена на 
21, което налага екстракцията на зъба, 
поставяне на имплант (сн. 10, 11) и въз-
становяване с корона (сн. 14)

След поставянето на провизора в ус-
тата трябва да се оцени исхемията на 
тъканите и да се коригира профилът 
чрез отнемане или добавяне на ком-
позит, докато се постигне желаният 
ефект (сн. 12 - сн. 17).

От 2 до 4 месеца са достатъчни за 
матурацията на меките тъкани около 
импланта, както и за плавното функци-
онално натоварване на костта. Тогава 
пред нас стои много важният въпрос - 
как да предадем в лабораторията тази 
толкова важна информация за профила 
на изникване на бъдещата корона? При 
развиване на времената корона меките 
тъкани колабират почти веднага в по-
малка или по-голяма степен, затова, 
ако снемем отпечатък със стандартен 
трансфер на този етап, ние винаги ще 
имаме разлика от идеалната ситуаци-
ята в устата, която впоследствие ще 
доведе до прекомерна компресия или 

пространство между короната и меки-
те тъкани, вследствие на което гинги-
вата ще рецесира. Това винаги води до 
дискомфорт на пациента, задържане 
на храна около постоянното възстано-
вяване или промяна на гингивалния 
зенит, който би довел до неестетичен 
резултат, ако се касае за фронталния 
сегмент на съзъбието.

За да се избегне тази възможност за 
грешка, се ползва Copy-Paste техниката 
за отпечатък върху импланти. Целта на 
тази техника е да се предаде точно про-
филът на изникване, който сме развили 
и постигнали с помощта на времената 
корона в лабораторията, за да елими-
нираме риска постоянната корона да е 
с различен профил на изникване.

Техниката се прави в следните стъп-
ки:

1. Монтира се провизорът върху 
стандартен аналог на импланта извън 
устата (сн. 18).

2. Така сглобеният провизор и аналог 
се отпечатват в малка муфа със сили-
кон. При тази фаза може да се използва 
както А-силикон, така и С-силикон. По-
точни резултати дава А-силиконът, но 
клинично няма забележими разлики. 

Важно е двете фази на силикона да се 
разбъркат едновременно и да се изпъл-
ни муфата с тесто. Върху него се поста-
вя тънък слой коректура и се омазват 
ретенционните части на аналога с ко-
ректура. След това провизорът се пота-
пя в муфата, над нивото на шийката (сн. 
19). За по-добър ориентир, докато про-
визорът е в устата, може да се маркира 
шийката от вестибуларно и орално с ОН 
тънък маркер (водоустойчив). Така при 
потопяване на провизора в муфата ще 
знаем, че целият профил на изникване 
е отпечатан коректно.

3. След втвърдяването на силикона 
се развива винта, свързващ провизора 
и аналога и провизорът се отстранява 
внимателно (сн. 20). Предварително 
може да се отбележи върху силикона 
със същия маркер къде е вестибулар-
ната част на зъба.

4. Монтира се трансфер върху ана-
лога (сн. 21). Важно е трансферът да е 
възможно най-тесният от системата, с 
която се работи. Целта е да има повече 
място между него и силикона в област-
та на профила на изникване.

5. Пространството между силикона 
и трансфера се запълва с материал с 

нисък модул на еластичност - клонящ 
към нула. Най-често се използва бър-
зополимеризираща пластмаса (Pattern 
Resin), защото рискът да се образуват 
микрошупли по повърхността е много 
малък, пред този на течния композит.

6. Изчаква се 10 мин. за окончател-
ното втвърдяване на Pattern Resin-а и 
така индивидуализираният трансфер 
се развива и отстранява внимателно от 
муфата. Оглежда се за шупли и е готов 
да се монтира в устата (сн. 22). Полез-
но е след втвърдяването върху Pattern 
Resin-а да се пренесе маркировката 
от силикона, за да се ориентираме в 
устата как точно да го монтираме, без 
да нараняваме меките тъкани. Може 
да се направи рентгенов контрол по 
отношение пасивното прилягане на 
трансфера към импланта. Друг клю-
чов момент е да не се докосва Pattern 
Resin-а до съседните зъби - проверява 
се с конец да няма контакт.

7. Монтира се индивидуализира-
ният трансфер в устата, подготвя се 
лъжица за pick up отпечатък и се сне-
ма стандартен двуфазен, едноетапен 
отпечатък с А-силикон или полиетер 
(Impregum ) (сн. 23). Следва на стр. 4
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По този начин можем да предадем в 
лабораторията абсолютно точно про-
фила на изникване на един или повече 
провизора върху импланти, чрез кои-
то сме постигнали желания менидж-
мънт на меките тъкани около тях.

Следващата стъпка е изработването 
на постоянната корона. Отливането 
на модела по отпечатъка с индивиду-
ализирания трансфер е най-добре да 
се направи от твърд гипс без гинги-
вална маска. Целта е да имаме иде-
алния профил на модела, без той да 
се променя. Може да го сканираме 
или да позиционираме постоянния 
абътмънт на модела и да моделираме 
формата на короната или индивиду-
алната естетична част на хибридния 
абътмънт по идеалния профил (сн. 
24). Може да отлеем втори модел с 
възможно най-твърдата гингивална 
маска с цел достъп до платформата 
на импланта, която би ни осигурила 
контрол върху пасивното прилягане 
на абътмънта върху платформата на 
импланта. Изборът на материал за 
постоянната корона е лично предпо-
читание. Ключовият момент е корон-
ката да е завиваща се по възможност, 
за да се елиминира рискът от оста-
тъци при почистването на цимента. 
Ако короната е залепяща се, тогава 
трябва да осигурим адекватна изо-
лация (ретракционни конци, тефлон, 
кофердам) (сн. 25 - сн. 32).

Лично за мен това е най-точният на-
чин за предаване на информацията за 
профила на изникване на възстановя-
ванията върху импланти и аз виждам 
достатъчно предимства за момента 
дори пред дигиталния, тъй като при 
сканирането има риск от колапс на ме-
ките тъкани по време на процедурата. 

Снимки от 33 до 36 показват про-
следяването на случая 7 години. До 
този момент не се наблюдава промя-
на в нивото на гингивата или някаква 
друга патология. Запазена е естети-
ката и хармонията на най-видимата и 
естетична зона от съзъбието.

Copy-Paste техниката е лесен за изпълнение метод, евтин и не отнема 
много клинично време. Подходящ е за единични зъби както в дисталната, 
така и във фронталната област, както и за малки или големи мостови 
конструкции върху импланти на цялата челюст. Улеснява работата ни и 
предотвратява грешки между лабораторията и клиниката, които трябва 
да преработваме впоследствие.

Copy-Paste 
Technique
Продължава от стр. 4
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РОЗОВОТО СРЕЩА БЯЛОТО
лекционен ден

с д-р Станков и д-р Панов

MICRO PREP & FIX
двудневен практически курс за фасети

с д-р Панов

ДЕНТАЛНА ФОТОГРАФИЯ 
еднодневен практически курс

с Тереза Антова

Д-р Павел Панов проведе и 

Благотворителен уебинар 

на тема: Copy-Paste Technique при протезиране върху импланти 

за подпомагане на колегите зъболекари и лекари в този кризисен момент

На тази банкова сметка можете да направите вашето дарение:
Банкова сметка: BG54UNCR76301007110207
Основание: За доброто

юни юниюни

Предвид обстановката в София, 
преценихме, че е по-добре 
да отложим програмата от месец 
май с един месец. 
Надяваме се юни да ни донесе 
много слънце и позитивна енергия, 
за да можем да се срещнем на:
 Розовото среща бялото 
 с д-р Станков и д-р Панов
 Micro prep & fix 
 с д-р Панов
 Дентална фотография 
 с Тереза Антова
Очаквайте скоро новите дати. 
Бъдете здрави и търпеливи!

Към тази илюстрация 
е вграден линк. Когато 
кликнете на нея, ще можете 
да изгледате запис с лайфа 
на живо, качен във фейсбук 
групата MicroDentistry - 
трябва да сте неин член.
Пожелаваме ви приятно 
четене на статията на 
д-р Панов
и приятно гледане 
на организирания от него 
уебинар.

Mind Factory - очаквайте скоро новите дати! 

https://www.facebook.com/pavel.panov.587/videos/10217483739061422/UzpfSTEwMDAwMTA2NTg4ODc0ODpWSzo2Nzc3NTU2MTYzNTg1MTg/?multi_permalinks=677970939670319&notif_id=1586804985925716&notif_t=feedback_reaction_generic
https://mindfactory.bg/#eventslink
https://mindfactory.bg/#eventslink
https://mindfactory.bg/#eventslink
https://mindfactory.bg/#eventslink
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Да бъдем 
по-отговорни 
за здравето си,  
да бъдем 
по-щастливи 
и по-усмихнати!

Скъпи, приятели!

Благодарим на всички, които са отговорни и останаха  
по домовете си!

Днес, светът е изправен пред ново предизвикателство. 
Ситуацията по света изведнъж промени начина ни на живот. 
От забързаното ежедневие, преминахме към социална 
изолация.

Ние от АЛБА ТМ - официален представител на Carestream 
Dental за България, призоваваме всички хора:

Запазете здравето си, здравето на семейството си и близките 
си! Запазете психиката си здрава!

Не забравяйте: Нестабилната психика води до тежки 
последици!

Ще живеем с COVID 19 вероятно още месеци. Нека не се 
паникьосваме, да не правим живота по-труден.

Използвайте социалната изолация, за да преоткриете себе си, 
да отделите повече време за децата и семействата си.

Нека се научим да бъдем по-отговорни за здравето си,  
да бъдем по-щастливи и по-усмихнати.

АЛБА ТМ и Carestream Dental вече повече от 30 години  
сме загрижени за Вашето здраве и Вашите усмивки.

Това е нашата мисия през всичките тези години.  
Променяме живота на хората с грижа за здравето.

И продължаваме с грижа за Вас!

Благодарим на всички зъболекари, лекари, медицински 
сестри, дентални асистенти, рентгенови лаборанти – всички, 
работещи на първа линия в името на здравето.

Благодарим Ви, за това, което правите за Вашите практики, 
пациенти и стоматология!

Останете здрави и усмихнати!

Заедно ще се справим!
С най-добри пожелания:
АЛБА ТМ - Carestream Dental
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