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ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ИНФОРМАЦИОННАТА
ТРАДИЦИЯ НА БЗС В
СЪВРЕМЕНЕН ПРОЧИТ

А

нализаторите твърдят, че не петролът, диамантите и златото
са най-скъпото нещо в съвременния свят, а информацията. Сигурно са прави, още повече, че модерните
технологии ни дават почти мигновен
досег с нея. Е, ако имаме мрежа, батерия, ток и не сме си загубили айфона
в снега, разбира се. Компютърът ни
може да бъде атакуван от вирус, който
да направи неизползваеми файловете
ни, а исканият откуп в биткойни за декриптирането да не е опция, „облакът“
може да бъде технологично недостъпен, сървърът да се повреди, външният
харддиск да се счупи механично и пр.
и пр. Книгата няма да умре, както твърди Умберто Уко, но дигиталният свят е
факт и е вече екстензия на нашето тяло
и мисли. Просто е необходимо още
еволюционно време, няколко поколения, за да привикне окото към електронните източници и да ги използва
безнаказано и сигурно.
Всеки сам за себе си трябва да реши
до каква степен обаче е вярна информацията в интернет и може ли да се
провери тя. До 40% от информацията в
мрежата се генерира от машини и това
също не бива да се пропуска, а близо
една трета от профилите във Фейсбук в
глобален план са фалшиви, по данни на
самата компания.

ПОСТИСТИНА
И ПОСТИСТИННО
Най-влиятелното лингвинистично
издание, Оксфордският речник, обяви
термина „постистина“ за дума на годината. Причината, според издателите, е
пикът в нейната употреба около избирането на Доналд Тръмп за президент
на САЩ и референдумът за излизането
на Великобритания от ЕС. Терминът
„постистина“ („post-truth“) е определен
от речника като обозначаващ обстоятелства, при които обективните факти
имат по-малко значение при оформянето на общественото мнение, за сметка
на емоциите и личните възгледи.

РАЗШИРЕНО
ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО
ИНФОРМАЦИЯ
Поводът за това въведение е проведеното на 10 януари т.г. разширено заседание на Комисията по информация
(КИ) на БЗС, редакционната колегия на
в. „ДентаМедика“ и онлайн журнала
на БЗС. То бе първото след приетата от
Извънредния конгрес нова структурнофункционална схема на Комисията по
информация, която да определя информационната политика на БЗС в следващите години. С промените КИ ще
съдейства активно за квалификацията,
включително продължаващото обучение, на членовете на БЗС.
Новата структурно-функционална
схема е плод на работата на няколко
комисии и цели да обобщи цялостната
информационна политика на БЗС. Тя

ТЕХНИКИ ЗА
ОТСТРАНЯВАНЕ НА
ИНТРАКАНАЛНИ
МЕДИКАМЕНТИ

РЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI
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НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
17-ият Научен конгрес на Българския зъболекарски съюз
(БЗС) ще се проведе на 15–17 юни 2017 г. в гр. Бургас, съпроводен от традиционната голяма Дентална медицинска
изложба.
Конгресът е включен в продължаващото обучение (CE) на
Световната дентална федерация (FDI).
В научната програма на Конгреса лекции ще изнесат изявени лектори от България и чужбина.
За пореден път ще има и секция Орални презентации и
секция Постери.
Официално откриване на Конгреса с програма за Бургаската общественост – 15.06.2017г., Морска градина, открита
сцена „Охлюва“, гр. Бургас.
УЧАСТИЕ В 17-ия НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
Срок за регистрация за участие в 17-ия Научен конгрес на
БЗС - до 31-ви май 2017 г.

Доц. Тодор Узунов, доц. Николета Маркова, д-р Тодор Кукуванов, д-р Юра
Пандушева, д-р Петя Попова
дава взаимовръзките между всички комисии и задава параметри и функции
на членовете на КИ. Показана е и тясната връзка с Комисията по квалификация и акредитация и онлайн журнала
на БЗС. Тази нова схема на работа очертава и развитието на организацията
и тясната взаимовръзка с продължаващото обучение, както и с различните
комуникационни канали на организацията. Всичко това ще бъде достъпно
при използването на най-съвременните
дигитални технологии, възможности
за обучение онлайн чрез участие в различни уебинари и чрез онлайн журнала
на страницата на БЗС.

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА
НОВАТА СТРУКТУРНОФУНКЦИОНАЛНА СХЕМА
За нов председател на КИ от Извънредния конгрес бе избран доц. Тодор
Узунов от ФДМ – София. На проведеното първо заседание за зам.-председатели на КИ бяха избрани доц. Елка
Радева, която ще бъде председател на
Редакционната колегия на в. „ДентаМедика“, и доц. Ани Белчева за председател на Колегията на „Онлайн журнал“.
Редакционната колегия на вестника ще бъде в състав: председател доц.
Елка Радева и членове: доц. Т. Узунов,
доц. Н. Маркова, д-р Юра Пандушева и
отговорник за рекламата д-р Т. Кукуванов. Редакционната колегия на on-line
списанието и електронните средства
ще бъде в състав: председател доц. Ани
Белчева и членове: доц. Наталия Гатева, д-р Йордан Йорданов. На електронните издания съдействие ще оказват и
д-р Ивайло Методиев, и д-р Дамян Енчев от КИ.
На заседанието присъстваха също:
доц. Николета Маркова, член на редколегията на в. „Дентамедика“, д-р
Ю. Пандушева, д-р Петя Попова, д-р
Ивайло Методиев, д-р Станимир Банчев – членове на Комисията по инфор-

мация, доц. Наталия Гатева д-р Йордан
Йорданов – членове на редколегията на
онлайн журнала, както и д-р Т. Кукуванов, член на редколегията на вестника
и отговорник реклама за в. „ДентаМедика“. В работата взе участие и главният редактор Емилия Караянева.
Присъстващите се обединиха около
необходимостта за изработване на нов
правилник за дейността на КИ и отделните подзвена, който да разпише конкретните отговорности и задължения
на участниците в процеса и да бъде в
съзвучие с приетите от Извънредния
конгрес промени.

АНАЛИЗ НА
СИТУАЦИЯТА
В последвалия откровен анализ д-р
Йорданов посочи, че системата за качване в сайта е остаряла и в момента
има ограничен ресурс за качването на
актуална информация, както и възможност за надлежно архивиране. Според
него е необходима нова платформа за
сайта на БЗС. Д-р Ивайло Методиев
смята, че е необходима Фейсбук страница на организацията, която макар и
неофициална, да дава възможност за
бърз контакт и информация при възникването на проблеми. Той посочи,
че на Фейсбук страницата на СРК, във
връзка с търсене на информация за забавяне на плащанията за м. декември,
са регистрирани 2100 прегледа на качената информация и линка към сайта на СРК. Д-р Методиев е убеден, че
това е правилният подход за достигане
на бърза информация „на момента“ до
колегите, въпреки ангажиментите за
модератора, които биха възникнали.
Всяка организация в ЕС има подобна
страница, дори и институциите в България. Трябва да търсим най-правилния подход за бързо информиране на
колегите, защото понякога едно точно
изречение, което обяснява ситуацията,
може да профилактира много коментари и да спести време.
На стр.2

• Конгресна такса за редовни членове на БЗС - 110 лв. Таксата включва участие в гала коктейл (пропускателен режим
с бадж). Таксата не включва куверт за галавечеря.
• Конгресна такса след 31.05.2017 г. - 140 лв.
• Конгресна такса за студенти и докторанти – 50% от таксата правоучастие. Таксата не включва куверт за галавечеря!
• Стойност на куверт за галавечеря – 60 лв. Краен срок за
приемане на заявки - 22.05.2017 г.
Събира се от районните колегии (РК) заедно с таксата правоучастие, като изрично в поименните списъци се отбелязват платилите куверта за галавечеря!
Такса правоучастие и куверт за галавечеря се събират от
РК на БЗС и се правят поименни списъци на участниците.
NB! НЯМА ДА ИМА КОНГРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И
ПРОДАЖБА НА КУВЕРТИ НА МЯСТО!
Организационният комитет си запазва правото за промени в конгресната програма и изложбата в последния момент!

ДЕНТАЛНА АКАДЕМИЯ
„РОДОПИ“ 2017 Г.
От 03 до 05.03.2017 г., в к.к Пампорово ще се проведе традиционната ДАР, както и ски състезанието за зъболекари и
приятели за купа „Хипократ“.

„ВАРНА ДЕНТ“ – 2017 Г.
От 10 до 13 март 2017 г. РК на БЗС – Варна ще бъде домакин на традиционния форум по дентална медицина „Варна
дент“, който ще включва богата лекционна и практическа
програма, както и дентално изложение. Очаквайте програмата на форума.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
СЛИВЕН 2017
Управителният съвет на Българския зъболекарски съюз
дава съгласие форумът на Районна колегия на Българския
зъболекарски съюз – Сливен, да прерасне в Национален
форум по дентална медицина – Сливен 2017, който ще се
проведе на 25 и 26 март 2017 година.

РЕДОВЕН
ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН КОНГРЕС
Управителният съвет на Българския зъболекарски съюз
прие Редовният отчетно-изборен конгрес да се проведе на 2
и 3 юни 2017 година.

FDI 2017
Испанската дентална асоциация ще бъде домакин на
Световния годишен дентален конгрес на FDI, който ще се
проведе в гр. Мадрид от 29 август до 1 септември 2017 г.

BASS – 2017
XII конгрес на Балканското стоматологично общество
(BaSS) ще се проведе в гр. Солун, Гърция от 4 до 7 май 2017 г.
На интернет страницата на БЗС може да откриете информация за Конгреса на BaSS
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EDITORIAL

МРАВКАТА Z И
ПОКОЛЕНИЕТО Y

Р

одените след 1983 г. анализаторите определят като поколението Y. Познаваме ли младите хора в действителност. Как
да комуникираме с тях. На тези въпрос търси отговор психологът Саймън Синек. Той подчертава 4 основни причини за
объркването и нещастието на поколението Y: слабо възпитание,
социални медии, нетърпение и среда.
Твърде много млади хора са отгледани с внушението, че са
специални и могат да постигнат всичко, което си поискат. През
цялото си образование те получават различни награди и призове, само защото са участвали в нещо. А това от своя страна обезценява наградата и поощрението за онези, които действително
са се потрудили, както и кара тези, които не са, да се срамуват,
защото знаят, че реално не са го заслужили. В реалния живот
те не получават никаква утешителна или поощрителна награда, затова, че са закъснели за работа и разбират, че не можеш
да имаш нещо, само защото го искаш. Във виртуалната среда е
лесно, но…
В един момент цялата им представа за самите тях се сгромолясва. И на практика имаме едно поколение с много по-ниска
самооценка от предишните.
Синек сравнява зависимостта ни от технологиите с алкохолизма, отбелязвайки, че удоволствието от лайковете и чата е всъщност повишаване на нивата на допамин в организма - същото
вещество, което ни кара да се чувстваме добре при употреба на
алкохол, наркотици, бързи закуски и хазартни игри.
Той обяснява как благодарение на платформи като Facebook
и Instagram, младите хора са свикнали да „филтрират“ живота
си и да представят само своята най-хубава и дoбра страна пред
света, което не съответства на реалния живот, който живеят.
Ето защото, когато действително трябва да се оправят с истинския живот, те са страшно фрустрирани и разочаровани от това,
че не могат да сложат един хубав филтър на кариерата си, така,
както правят с поредното си селфи в Instagram.
Той посочва също, че технологиите са „отгледали“ едно поколение, което се нуждае от моментално удовлетворяване на всяко
едно желание и каприз.
Ето защо може да са на една позиция от осем месеца и да се
чудят защо вече не са оставили отпечатък в кариерата.
„Твърде много деца не знаят как да формират дълбоки, смислени отношения с другите... Те се забавляват с приятелите си, но
и знаят, че същите ще ги отхвърлят, ако нещо по-добро изскочи
на пътя им.
Истинските, здрави връзки липсват, защото хората от това поколение никога не са успели да развият необходимия набор от
умения, за да изградят такива и по-лошо - не знаят как да се
справят със стреса.
Синек призовава младите хора да ограничат употребата на
смартфони и да погледнат малко по-дългосрочно и трезво на живота си.
Не си дръжте телефона в ръка по време на среща, вдигайки и
навеждайки поглед непрекъснато.
Зареждайте го в хола, не до главата си, където спите през нощта. Ангажирайте се с хората, които се намират физически около вас, не си чатете с приятели, докато сте заобиколени от други.
Алтернативата на това е доста мрачна.
„В най-добрия случай имаме едно поколение, което расте и
живее живота си, без някога да разбере какво значи радост. Те
никога няма да открият истинско удовлетворение в работата
или в личен план.“
Но в крайна сметка Синек отбелязва, че вината не е в поколението Y.
„Те обвиняват себе си, но проблемът не е в тях. Той е в тоталната липса на лидери и авторитети в днешния свят, която ги кара
да се чувстват по този начин“ - категоричен е той. С простички
думи казано липсва здрав морал и ясни ценности, а нагаждането
за повече успех е взело критични размери.
Подбор: Е. Караянева, гл. редактор на в. „ДентаМедика“

ДЕНТАЛНА АКАДЕМИЯ
„РОДОПИ” - 2017 Г.

03.03.2017г. /петък /
След - 14:00 Настаняване в избрания хотел

04.03.2017 г. /събота/
11:00 – 12:30 Тема: „ Композитните обтурации-между успеха и
провала, или кое е вярното клинично решение в адхезията”
Лектор: Проф. д-р Нешка Манчорова
12:30 – 13:00 Почивка
13:00 – 14:00 Тема: „Принципи за перфектна розова и бяла естетика”; Лектор: Д-р Венцислав Станков
14:00 – 15:00 Тема: „Лицевата естетика – финалния щрих на денталното лечение”; Лектор: Д-р Лилия Гюдюлева
15:00 - 15:30 Почивка
15:30 – 16:30 Тема: „Нов поглед върху авто-графта в денталната
практика”; Лектор: Д-р Пламен Бързашки
19:30 – Гала вечеря

СЪСЛОВНИ

ИНФОРМАЦИОННАТА
ТРАДИЦИЯ НА БЗС В
СЪВРЕМЕНЕН ПРОЧИТ

У

От стр. 1
частниците в заседанието
смятат, че е добра идея създаването на мобилна версия
на сайта на БЗС, за максимално
бързо информиране на членовете на
организацията, особено при възникване на проблеми.
Предвид новите законови изисквания за ПМОЛДМ и задължението
за провеждането му и контролът от
страна на БЗС, предстои изключително много работа в тази насока,
като се създаде стройна схема темите за продължаващото обучение да
намерят място както на страниците
на вестника, така и за детайлното
им разглеждане в сайта, като дигитализирането на вестника бъде
разширено, респективно и интерактивността на сайта на БЗС. Чрез
вестника и сайта ще продължи и
презентирането на лекциите и темите за най-голямото научно събитие
на организацията, традиционния
Научен конгрес в Бургас.
Водещата цел ще бъде синхронизирането на информационната
политика и политика по продължаващото обучение в полза на лекарите по дентална медицина. Предстои
освен приемането на правилник и
приемането на план за действие,
който да бъде предмет на последващата работа на КИ, при активното
участие на Комисията за квалификация и акредитация (ККА) и с
помощта на Комисията по нормативни актове (КНА). В тази връзка
предстои и създаването на работни
групи според спецификата на информацията и използваните информационни канали.
Друг важен аспект е всички колеги да имат еднакъв достъп до информация, която да бъде синхронизирана и актуална.
В своите заключителни думи доц.
Узунов подчерта, че трябва да се
разработят ясни правила за отделните звена. Той смята, че трябва
да се прецизира информационният
път, схемата, например за Фейсбук,
откъде идва информацията, да се
посочат ясно източниците й. Необходимо е разпределение на отговорностите в КИ. След следващия Отчетно- изборен конгрес, когото и да
помолим да ни помага в работата на
КИ, при наличие на правилник ще
се осигури приемственост, смята
той. По този начин всеки ще намери
своето място. Създаването на архив
с достъп на всеки един от членовете
на Комисията на електронен и хартиен вариант е сред текущите задачи. Той би желал хората, които ще
участват в дейността на една от найтежките комисии, да се асоциират с
КИ, а не да остават анонимни.

ВРЪЗКА
С РК НА БЗС
Конкретизиране на задължения и
поемане на отговорности при връзката с отделните РК на БЗС. Тези за-

Д-р Ивайло Методиев, д-р Йордан Йорданов, доц. Ани Белчева, доц.
Елка Радева
дължения за постоянен контакт могат да бъдат споделени и РК трябва
да бъдат търсени активно за информация и тук проактивната роля на
КИ трябва да е ясна и приоритетна
в работата. За връзка с Постоянни
комисии на БЗС бяха определени
д-р Станимир Банчев, РК на БЗС –
Хасково и д-р Петя Попова, РК на
БЗС – Плевен, а за връзка с РК на
БЗС д-р Юра Пандушева, РК на БЗС
– Пловдив и д-р Ивайло Методиев,
РК на БЗС – София.
Доц. Узунов смята, че е необходимо да се представя детайлно работата на всеки един от председателите
на постоянни комисии на БЗС.
Сред най-активните комисии е
ККА и информацията за нейната
дейност, предвид новите изисквания, трябва да достига до всеки редовен член на БЗС, още повече, че
те са свързани и с отговорности. Комисиите извършват много работа,
но резултатите невинаги достигат
до колегите. Вярно е, че отделните
комисии са за това да извършват определена работа, но явно е назрял
моментът резултатите от дейността
им да намерят своя информационен
еквивалент за членовете на Съюза.
Не можем да избегнем така модерното хейтърство и отричането
на всичко постигнато, което е сред
негативните национални черти на
българина.
БЗС има уникална система за
подпомагане на колеги, изпаднали
в тежка житейска ситуация. Няма
друга организация с такъв Фонд за
подпомагане, което е огромно достижение. Тук балансът е много важен, защото не бива и да навлизаме
в личните истории на колегите, но
трябва да се знае за тази възможност.
Съсловната информация трябва
да е проверена и официална, базираща се на взети решения и изградени богати съсловни традиции
и култура в полза на лекарите по
дентална медицина. Позитивното
информиране ще отговори пълно на
въпросите какво правим и защо го
правим.
По-пълното информиране ще

05.03.2017 г. /неделя /
11:00 – 14:00 Ски купа „ Хипократ ”; Място: Писта стената.
14:00 – 14:30 – Награждаване на победителите
*Такса участие в лекционната програма на Дентална Академия
„Родопи” – 2017 г. – 40.00 лв.

Съсловният вестник. Снимката е направена в Хисаря по време на
традиционния семинар на РК на БЗС-Пловдив

доведе и до продължаване на традицията на съсловната работа сред
младите колеги, които вече не са
никак малко. Не е лесно да се работи за съсловието и се искат редица
качества за това, но присъствието
на лекари по дентална медицина от
различните генерации е видно, дори
в младото лице на новоизбрания
председател на КИ.
Необходимо е да бъдат направени конкретни предложения към
ръководството на БЗС с обосновка
и финансов разчет, като се използва
финансовата експертност на икономическия съветник на БЗС. След
даване на „картбланш“ конкретните
предложения ще трябва да бъдат
приведени в конкретни и измерими
действия.
Информацията не бива да бъде
търсена само при възникване на
конкретен проблем. Познаването
в дълбочина на фактите би помогнало да се решат елегантно много
възникнали в работата проблеми и
дори да не бъдат допускани те, както и да бъдат избегнати системни
грешки.
Информационните канали на БЗС
трябва да допринасят за позитивния имидж на зъболекарите, защото
доверието между пациент и лекар
е част от лечебния процес. Твърде
неприятен обществен факт е налагащият се не дотам добър имидж на
лекарското съсловие.
Обществената нагласа към зъболекарите е по-добра, но чрез вестника и сайта БЗС трябва да се покажат
и безспорно добрите неща, непрекъснатата работа за повишаване на
квалификацията, оборудването на
практиките, спазването на най-високите стандарти за работа, които
рефлектират и върху качеството на
зъболекарския труд.
Не можем да си затваряме очите
пред негативните явления, които
другите средства за информация не
ни спестяват, като „източване на Касата“ чрез отчитане на дейности на
починали пациенти например, нелоялна реклама и конкуренция, неколегиално обсъждане пред пациенти
за извършена вече лечебна работа.
Зъболекарството е изкуство и
практикуващите го трябва да имат
необходимата тежест и уважение
в обществото, защото са част от
все по-изтъняващия интелектуален
елит на България, или поне трябва
да бъдат.
Комисията по информация е сред
най-тежките за оперативна работа комисии, защото всеки момент
информацията, генерирана от нея,
може да бъде изискана и подложена
на проверка от всеки един от близо
9000 членове на БЗС.
Работата й в новия структурно-функционален вид между два
мандата, наистина я изправя пред
амбициозни предизвикателства и
огромен по обем работа.
Емилия Караянева

СЪСЛОВНИ
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17-И НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
Част от програмата за продължаващо обучение на FDI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА
ПОСТЕРИ И ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Резюметата трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Резюметата се представят на български и английски език
2. Текст – неформатиран, с един интервал междуредово разстояние, шрифт Times New Roman, размер 12,
Word.
3. Обем на резюмето до 250 думи.
4. Резюмето да съдържа:
• Заглавие – с главни букви без сричкопренасяне
• Автори – инициали, фамилно име, без научни степени и звания, името на представящия автор да
		 бъде подчертано
• Институция , университет, клиника, град; ако участват автори от различни институции,
		 принадлежността им се отбелязва със *.
• Текстът на резюмето да съдържа: Въведение, Цел, Материали и методи, Резултати,
		 Заключение/Изводи, и Ключови думи (не повече от 5)
• В резюмето да не се включват снимки, таблици и диаграми
5. Представяне на резюметата: на е-mail адрес: office@bzs.bg
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОСТЕРИ/ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Размери на постерите: 70 X 90 см.
Време за представяне на постерите - до 3 минути
Време за представяне на оралните презентации - до 10 минути.
СРОКОВЕ Срок за подаване на резюметата: 28. 02. 2017 г.
Забележки:
Препоръчително е заглавията да бъдат до 7 думи без предлозите.
Допуска се представяне на клинични случаи. Представянето им се подчинява на посочените по-горе
изисквания. Научният комитет си запазва правото да промени формата на представяне.
Научният комитет си запазва правото да изисква от авторите корекции на подадените резюмета в 7-дневен
срок.
Научният комитет ограничава правото до 3 участия в научната програма.

22 КОНГРЕС НА BASS

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Такси за регистрация
До 28.02.2017 г.
За лекари по дентална медицина - 120 Euro. В таксата е включена и
Галавечерята;
За студенти, дентални асистенти, зъботехници, придружаващи лица 80 Euro. В таксата не се включва Галавечерята. Тя се заплаща допълнително;
За участие в практически курс (ако бъде организиран такъв/такива) – 0
Euro.
След 28.02.2017 г.
За лекари по дентална медицина - 140 Euro. В таксата е включена и
Галавечерята;
За студенти, дентални асистенти, зъботехници, придружаващи лица 90 Euro. В таксата не се включва Галавечерята. Тя се заплаща допълнително;
За участие в практически курс (ако бъде организиран такъв/такива) 10 Euro.
НАУЧНА ПРОГРАМА
Условията за участие и изпращане на абстрактите – www.e-bass.org
Краен срок за предаване на резюмета за участие в научната програма
е 31.01.2017 г.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Организационната Комисия на 22 Конгрес на BaSS предоставя възможността на своите партньори, дентални фирми и търговци да предлагат своите продукти на всички участници в Конгреса, наемайки щанд
от 6 кв.м. на цената от 120 Euro/кв.м до 31.12.2016 г. След 31.12.2016 г.
цената се променя на 150 Euro/кв.м.
Практически курсове (ако бъдат организирани такива)
22 Конгрес на BaSS се заема със задачата да предостави нови знания
на своите участници, чрез организирането на редица практически курсове. Дентални фирми, агенти и колеги, заинтересовани относно тези дейности, могат да се свържат с Конгресния секретариат за допълнителна
информация. Цената на наема на зала е 500 Euro на курс, плюс дентални
материали и оборудване. Изложители, организиращи курс, могат да се
възползват от 25 процента отстъпка от цената на наема на щанд.
Контакти:
Email: info@makedoniapalace.gr
За резервация: Tel: 0030-2310 897223-4
Email: reservations@makedoniapalace.gr
Congress Secretariat:
Email: premium.congress@gmail.com
Подробна информация можете да намерите на сайта на BaSS:
www.e-bass.org

АВТОРИ:
В резюметата на български език имената на авторите се изписват
под заглавието с инициали на първото име и пълното фамилно име с
означение ДМ - за образователна и научна степен „доктор“ и ДМН за
научната степен „доктор на науките“.
В резюметата на английски език след имената на авторите на латиница се изписва съответно: DMD за дипломиран лекар по дентална
медицина, PhD - за образователна и научна степен „Доктор“ и DMSc
- за научна степен „доктор на науките“.
След това на български или на английски език се изписва работното място на авторите в следния порядък:
КАТЕДРА………………………
Department of………………..
ФАКУЛТЕТ:
Факултет по дентална медицина
Faculty of Dental Medicine
Медицински факултет
Faculty of Medicine
Факултет по фармация
Faculty of Pharmacy

Резюме на български език
Въведение
Цел
Материал и методи
Резултати и обсъждане
Заключение/Изводи

22 Конгрес на BaSS ще се проведе в Солун,
хотел „Makedonia Palace”, от 4 до 7 май 2017 г.

УКАЗАНИЕ ЗА УНИФИЦИРАНО
ИЗПИСВАНЕ НА АФИЛИАЦИЯТА
НА РЕЗЮМЕТАТА ЗА ПОСТЕР ИЛИ
ОРАЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА 17-ИЯ
НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС

УНИВЕРСИТЕТ:
Медицински университет - София
Medical University - Sofia
Медицински университет - Пловдив
Medical University - Plovdiv
Медицински университет - Варна
Medical University - Varna
СТРАНА:
България
Bulgaria
Когато членовете на авторския колектив имат различна месторабота при изписването на отделните звена се спазва същата последователност.

На свое заседание УС на БЗС взе
решение за следния състав на Научния комитет:
Председател: Проф. д-р Снежанка Топалова-Пиринска; Зам.- председател: Д-р Силвия Димитрова; Гл.
секретар: Доц. д-р Тодор Узунов
Членове: Проф. д-р Андон Филчев; Проф. д-р Георги Тодоров; Проф. д-р Цветан Тончев; Проф. д-р
Милена Пенева; Проф. д-р Мария Куклева; Проф. д-р Христина Попова; Проф. д-р Христина Лалабонова;
Доц. д-р Илияна Стоева; Доц. д-р Методи Абаджиев

СТАРТИРА ПРОЕКТ
„СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО”, ФИНАНСИРАН
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Г.

М

инистърът на здравеопазването д-р Петър
Москов подписа Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.015
„Специализация в здравеопазването”. Проектът се
реализира по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд. Министерството на здравеопазването е конкретен бенефициент по проекта, чийто общ бюджет е 5 496 628,40 лева, а продължителността е до
31.12.2019г.
Основна цел на проекта е да се подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се лекари специализанти и осигуряването
на по-качествени здравни услуги.
Проектът ще даде възможност на лица, започнали обучението си за придобиване на специалност
(лекари специализанти по медицина и лекари специализанти по дентална медицина) да продължат и
завършат обучението си. Това ще разшири възможностите за повишаване на знанията и уменията на
здравните специалисти в страната и ще бъде предпоставка за осигуряването на повече високо квалифицирани специалисти в системата на здравеопазването. Проектът допълва мерките за включване в
обучение на лица, започнали обучението си за придобиване на специалност, реализирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2007-2013 г.

Основните дейности са свързани с предоставяне
на стипендии и изплащане на таксите за теоретично и практическо обучение за оставащото време на
обучението според индивидуалния договор на всеки лекар специализант. Ще бъдат подкрепени лекари специализанти по медицина и лекари специализанти по дентална медицина, които са със сключен
договор за обучение на места с финансиране от друг
източник по реда на Наредба № 34/2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, и които продължават обучението си по § 1,
ал. 1, т.1 от преходните и заключителни разпоредби
на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването.
Приоритетно ще бъдат включени лекари специализанти, които са били обект на подкрепа в рамките на проект „Нови възможности за лекарите в
България“ на Министерство на здравеопазването,
финансиран по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2007-2013.
Информация за критериите за подбор на специализантите от целевата група на проекта, условията
за участие в проекта, сроковете за представяне на
заявления за участие, съпътстващите документи и
образци на документи за кандидатстване, са публикувани на интернет страницата на Министерство на здравеопазването, в рубрика „Европейски
програми“, секция „Текущи проекти и програми“,
„Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г.“
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РАЙОННА КОЛЕГИЯ
НА БЗС ГР. ХАСКОВО
УС на Районна колегия на БЗС гр. Хасково на свое заседание взе решение: на
11.03.2017г. да се проведе Годишното общо отчетно - изборно събрание на хасковска
колегия.
			
Д-р.Станимир Банчев
			
Председател на РК на БЗС-Хасково

ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА “АЛЕКЗАНДЪР” ЗА 2017 Г.,
организирани от д-р Иван Горялов

Повече информация за курсовете на www.usmivki.com - раздел Курсове
За записване е необходимо да се
обадите на телефон 0889 41 04 42

1
ниво

Място на провеждане:
Гранд хотел Пловдив

до 15.02.17 г. - 1980 лв.
23-24
Директно и индиректно залепяне на
февруари брекети и пръстени, лигиране на дъги след 15.02.17 г. - 2180 лв.

2
ниво

23-24
март

Ортодонтски анализ, диагноза
и план на лечение

до 15.03.17 г. - 1980 лв.
след 15.03.17 г. - 2180 лв.

3
ниво

7, 8 и 9
юни

Лечение на клас 2 дълбока захапка
при подрастващ пациент

до 31.05.17 г. - 2750 лв.
след 31.05.17 г. - 2950 лв.

4
ниво

9, 10 и 11 Екстракционна лечение
август

до 02.08.17 г. - 2750 лв.
след 02.08.17 г. - 2950 лв.

5
ниво

18, 19 и 20 Лечение на клас 3 отворена захапка
октомври при подрастващ пациент

до 11.10.17 г. - 2750 лв.
след 11.10.17 г. - 2950 лв.

* Цените са с ДДС

* Капацитет: Ниво 1 и 2 - 15 човека
Ниво 3, 4 и 5 - 10 човека
Пакетна цена на 5-те нива, За запазване на място трябва
заплатени до 31.01.2017 г. да преведете капаро от 500 лв.
- 10% отстъпка за съответното ниво.

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

ДОБРО
ПАРТНЬОРСТВО
ВЪВ ВРЕМЕТО
Българският зъболекарски съюз и фирма Карис М работят от дълги години като
отлични партньори и приятели. Нека заедно да празнуваме с тях и се присъединим към организирания от тях дентален празник през февруари.

Уважаеми колеги,

Управителен Съвет на Столична Районна Колегия на

Български Зъболекарски Съвет и

AB dent

имат удоволствието да Ви поканят на

ДЕН НА ИМПЛАНТОЛОГИЯТА
11 Март 2017, Парк Хотел Москва, зала Киев
Предварителна програма:

Лекционна част, зала Киев
08:30 – 09:00 - Регистрация
09:00 – 10:20 - Анализ на пациента
10:30 – 11:45 - Избор на импланти
12:00 – 12:45 - Оперативни техники
12:45 – 13:45 - Дискусия, обсъждане на клинични случаи
13:45 - Обяд
Практическа част, зала Конферанс 3
14:30 - 18:30 - Практическа част с демонстрация
Цена лекционна част: 40 лв.
Цена практическа част: 60 лв.
Цена общо за лекционна и практическа част: 80 лв.
Заплащането на такса участие, както и на курсовете,
става в офиса на СРК или по банков път
Банкови сметки: – FIB: – кл. СОФИЯ; Получател: НИНГБО Проект ЕООД;
BIC: FINVBGSF; IBAN: BG36FINV91501014634125
– Unicredit Bulbank; Получател: Би Ай Си Интернешънал ООД;
BIC: UNCRBESF; IBAN: BG28 UNCR 70001522508947
За повече информация и записване

ЮБИЛЕЙ
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25 години клиника „Филчев“

К
тика?

ОПИТАЙТЕ И ВИЕ, КОЛЕГА!

акъв е първият Ви спомен от 1991 г., от създаването на частната Ви прак-

Връщате ме назад във
времето, когато стартираха демократичните промени, през м. ноември 1989 г. Още тогава в съсловието се заговори, че свободната
практика не след дълго ще бъде
позволена. През 1991 г. ставаше
ясно, че това предстои. Някои
колеги, които намериха средства,
започнаха да обзавеждат частни дентални кабинети. Нашата
узаконена практика стартира на
19.11.1991 г.
Първият ми спомен беше как
да кажа на пациента колко трябва
да плати за денталното лечение –
изпитвах свян и не бях способен
да си преобърна езика. Но когато
имаш разходи, които трябва да
покриеш – трябва да свикнеш. Пациентите и те в началото трудно
приемаха мисълта, че времената
се промениха и в частния кабинет трябва да се плаща – бутилка
уиски и кутия бонбони не можеха
да покрият стойността, особено
на протетично лечение. В този
период в частния кабинет съм
имал не малко комични ситуации,
за които, като си спомня, ми става весело. За мен първата пренастройка беше свързана с промяна
на мисленето на лекуващия и на
пациентите. Друго, което помня,
е, че се работеше ежедневно адски много, всяка свободна минута до късно вечерта, без почивен
ден, вкл. събота и неделя на ниски
цени – парите се обезценяваха
ежедневно. По това време имах 19
г. лекарски стаж, от които над 12
г. със специалност „Ортопедична
стоматология с ортодонтия“. Проблеми в професионално отношение не съм имал. През 1991 г. бях
доцент на 43 г. – пълен разцвет на
силите във всяко отношение.
Какво е да имаш собствена
практика след годините на социализма? За сегашното поколение това са обвити в историческа мъгла времена.
Аз започнах работа като участъков стоматолог на село по разпределение, веднага след дипломирането ми през лятото на 1972
г. Изкушавам се да кажа няколко
думи за времето преди 1972 г.
Дотогава на лекарите и на стоматолозите се разрешаваше частна
практика в извънработно време.
Радетел и закрилник на това, нека

да се помни, беше д-р Мара Малеева-Живкова, съпругата на Тодор
Живков, председател на Държавния съвет на България. Тя като колега лекар прекрасно съзнаваше,
че лекарите трябва да имат възможност да работят частна практика, да не бъдат финансово затруднени и да имат допълнителна
мотивация за самоусъвършенстване в професията. Д-р Мара Малеева-Живкова, почина през есента на 1971 г., вечна й памет. На
най-високо партийно ниво бързо
взеха решение да бъде забранена
частната практика от 01.10.1972
г. Тогавашният министър на МНЗ
стана изпълнител на това партийно поръчение. Когато ни връчваха дипломите юни или юли 1972
г., мотото на промоцията беше:
„Където народа, там и ние!“.
Убеждаваха ни, че сме носители
на „новия социалистически морал в здравеопазването“. Никой от
моите съвипускници и колегите,
завършили след нас, не знаехме
какво е да имаш частна практика.
С разрешаването на свободната
практика през 1991 г. разбрахме,
че всеки може да работи колкото
си иска, според способностите си
и да припечелва според издръжливостта си. Всички колеги излязохме еднакво бедни от т.нар.
социализъм и за по-нататъшно
развитие на скромните ни тогава
практики бяха нужни средства.
Работех много. В пазарни условия
не можеше да вирее мързел и измислена уравновиловка.
По време на честването разказахте историята на една картина и на един пациент. Още ли
тази картина е в клиниката?
В края на 1991 г. започнах да
лекувам проф. Иван Ненов, покъсно стана академик, изключителен човек и художник. При мен

го доведе Невена, съпругата на
галериста Александър. Аз се грижех за зъбите му в следващите 4–5
г. до кончината му. Никога не съм
му искал пари – за мен беше чест,
че го лекувам. Често гостувах в галерия „Александър“, където акад.
Ненов имаше запазена маса и ме
канеха, когато той е там. Между
нас възникна приятелство. Аз бях
добър слушател. Много спомени ми е разказвал от изминалите
години: 20-те, 30-те, 40-те, 50-те
на XX век. Искаше да направим
„кръжец“. Дълбоко съжалявам,
че е нямал биограф – преживял
е много щастливи моменти, две
световни войни и много житейска драма. Невена често казваше:
„Проф. Ненов, трябва да нарисувате една картина за доктора“.
Приемах несериозно казаното и
не обръщах внимание. През 1994
г. акад. Ненов лично ме попита
какво искам да ми нарисува. Аз на
шега му разказах, че бих се радвал, ако нарисува една жена със
зъбобол, седнала на плажа и посочих с ръце „с ей такива гърди“ на
фона на синьото море. Ще поясня,
че в този период акад. Ненов рисуваше картините на невероятно син
фон, на който се удивлявах. Картините му се отличаваха с това, че
излъчваха светлина навън, от картината към зрителя. Галеристът
Александър, известен скулптор,
лека му пръст, е споделял с мен, че
тази техника на смесваме на боите
акад. Ненов е усвоил в Италия и
по-късно я е усъвършенствал. У
нас са запазени малко картини от
този му период. С болка научих, че
през голямата бомбардировка над
София, на 30.III.1944 г. в дома му
е паднала бомба, която е унищожила всичките му картини. Тежка загуба за един голям творец.
В началото на 1995 г. той пожела
да види ремонта на клиниката и
избра стената, на която трябва да
бъде закачена рисунката. Невена
ми казваше: „Д-р Филчев, приемете рисунката в този вид, защото
акад. Ненов е на години и не зная
дали ще може да завърши картината с цветни бои“. Всяка свободна минута се взирах в рисунката и
случайно забелязах нарисуваната
втора глава със зъбобол, която се
виждаше от разстояние под ъгъл,
от около 10 м. Мишо, синът на
Александър, също скулптор ми
разказа, че при художниците се
случва подсъзнателно да нарисуват нещо, което много са искали
да направят. Когато след няколко
дни му показах това, което съм
видял, акад. Ненов, както си беше

седнал в чакалнята, подскочи от
удоволствие, казвайки: „Да, да!“.
Днес тази рисунка е емблематична за клиниката.
Какво е развитието на клиниката през годините?

Възходящо. Клиниката се развива постепенно в последните 15тина години. Удвои се площта и
денталните машини се увеличиха
от 2 остарели на 4 нови и висококачествени. Базата и интериорът
непрекъснато се осъвременяват:
два лазера, микроскоп, два малки
рентгена плюс голям 3D рентген,
2 CAD/CAM машини и др. Заслугата е изцяло на доц. д-р Димитър
Филчев, PhD. Под негово ръководство в клиниката работят 18
млади колеги, които са оформили
много добър екип: 8 лекари по
дентална медицина, 6 медицински
сестри, 2 служителки на рецепцията, 1 зъботехник и 1 санитар.
Имаше един период от около 5–6
г., когато клиниката подпомагаше
финансово SDM и фирма Vilem.
Днес те са отделени и всяка от тях
самостоятелно върви по своя път.
Трудно се изкарват целогодишните заплати на толкова много хора.
Нужен е много, много труд.
Как бихте описали идеалната
практика и имате ли такъв образ в съзнанието си?
Нямам. Не съм чул някой у нас и
в чужбина да казва, че има собствена „идеална практика“, друг, че
работи, а трети, че е виждал такава. Мисля, че „идеалът“ като философска категория е нещо непостижимо. Той се пречупва според
разбиранията, вижданията, мислите, амбициите и реакциите на
собственика на денталната клиника (един или повече). Ще поясня
като изброя, според мен, някои
от по-важните фактори за голям
успех на една дентална практика,
които ще подредя във възходящ
ред: местонахождение – държава,
град и пр.; месторазположение в
населеното място – комуникативност, места за паркиране и др.;
интериор – функционално разпределение на лечебните кабинети и
помощните помещения; ефективно обзавеждане и наличност на
съвременна дентална апаратура;
отлично сработен и мотивиран
екип от колеги; вид на пациентелата; непрекъснато желание за
усъвършенстване и поддържане
на най-високо професионално
равнище на екипа – курсове у нас

и в чужбина; бързо внедряване в
практиката на доказаните новости; непресъхваща мотивация на
n-та степен, на целия екип – да
бъдат най-добрите; генериране
на собствени идеи, разработването и реализирането им и др. Ще
си позволя да цитирам г-н Иван
Филчев (не сме родственици, освен ако не направим генетично
изследване), известен български
творец, юрист-съдия, художник и
писател, с когото наскоро задочно си разменихме книги и предстои да се запознаем. Ето какво
прочетох в книгата му „Темида се
смее“. В опит да направя аналогия с категорията „идеал“– моля
да ми прости, че без негово и на
издателството разрешение ще го
цитирам, на стр.14: „Основание за
развод. Упрекнали един римлянин
за развода му с неговата непорочна, красива и богата жена. Той
обаче показал крака си и рекъл:
„Погледнете тази красива и съвършено нова обувка! Би ли могъл
някой освен мене да знае къде ме
стяга?“. „Идеал“ ли?
Разкажете за Вашата „нова
житейска философия“?
Преди 10 г. след търпеливо изчакване дойде и моят ред да се
занимавам с административа дейност, от 2008 г. насам: проректор,
ръководител на Катедра ПДМ и
втори мандат декан на ФДМ. В началото на втората година от първия мандат като декан проумях
нещо много простичко, но много
важно за мен, което съхранява
силите и енергията ми. Промених житейската си философия, а
тя е: „ Гледам само напред, назад
не гледам!“. Така се автосугестирам и зареждам само с позитивна
енергия – оптимизъм, увереност
и амбиция за успех – личен, на
ФДМ, на МУ, днес и в бъдещето.
Погледът назад ми носи само негативна енергия. Тази философия
споделям с колегите, с които работя ежедневно. Наблюдавам ги,
че станаха по-спокойни и пред
мен на работното си място са заредени само с позитивна енергия.
Така общата ни работа върви поуспешно. Опитайте и Вие, колега!
София 12.01.2017 г.

Интервю на Е. Караянева с
проф. Андон Филчев, PhD, DSc,
Декан на ФДМ, МУ – София и
ръководител на катедра ПДМ
във връзка с отбелязването на 25
години клиника “Филчев“
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ПРОФ. Д-Р АПОСТОЛ
СТРАТИЕВ, ПОЧЕТЕН
ЧЛЕН НА БЗС

роф. Стратиев е роден в Хасково през 1929 г. Завършва висше
образование по Стоматология и
Медицина във ВМИ-София. Всепризнат
диагностик и лечител, хирург със трудно достижима техника, това беше проф.
Стратиев – учен, посветил изследователската си работа върху диагностиката и
лечението на слюнчените жлези и онкологията в лицево-челюстната област и
шията. Последователно през 1974 и 1989
г. проф. Стратиев получава научните
степени „Кандидат на медицинските науки“ и „Доктор на медицинските науки“,
според съществуващия тогава класификатор на научните степени и звания.
През 1978 и 1990 г. е избран съответно за
„Доцент“ и „Професор“ и заема поста декан на Стоматологичния факултет към
Медицински университет-София. Ангажира се и с ръководството на Катедрата
по лицево-челюстна хирургия с пластика при факултета. Бил е председател на
Постоянната комисия по здравеопазване
и спорт към Националната агенция за
оценяване и акредитация, както и член
на Специализирания научен съвет по
стоматология и лицево-челюстна хирургия при Висшата атестационна комисия.
В последните години от дейността си той
бе свързан с ФДМ-Варна.
През 2013 г. проф. Стратиев, дмн бе избран за „Почетен член на БЗС“.
През 2009 година проф. Стратиев бе
удостоен с почетното звание „Doctor
Honoris Causa“ на Медицински университет-Варна, а през 2013 година получи
Награда на Декана на Факултета по
дентална медицина-Варна в най-висока
категория MAXIMI MERITI CAUSA за
цялостен принос и особени заслуги.
В съзнанието на мнозина ще остане
като учител и наставник на поколения
общо практикуващи зъболекари и спе-

циалисти по орална и лицево-челюстна
хирургия.
ПРОФЕСОР Д-Р АПОСТОЛ
СТРАТИЕВ, ВЕЧНА МУ ПАМЕТ!
При такива скръбни поводи могат да се
кажат много неща, особено за човек като
професор Стратиев, един от доайените на
лицево-челюстната хирургия в България,
дългогодишен преподавател във ФДМ София, един от инициаторите за създаването на
ФДМ Варна, създал нови методи за оперативен достъп, сиалография и още много…
Аз обаче ще споделя друго: познавам
проф. Стратиев от 50 години, тъй като ми е
лекуващ лекар във връзка с автоимунно заболяване. Правил ми е лично поне 20 сиалографии, като част от тях бяха включени в монографията му, която пазя с негов автограф.
Никога няма да забравя благия му тон, когато
ме посрещаше в кабинета, още в Стара стоматология (сегашната библиотека на МУ София). След години започнах да уча във ФДМ
София и още първите дни го срещнах…
- Здравей моето момче, как си? Последно
време не съм те виждал, значи си в ремисия,
чудесно! Майка ти и баща ти как са? Сестра
ти? А, ама ти вече си студент, браво!

И на нулевите ми познания по стоматология в първи курс, през януари, на лекция,
влиза една от жените от студентска канцелария и казва: Олег Гладков веднага на 10 етаж
при доц. Стратиев! Лектора и колегите ме
оглеждат, аз потъвам в земята и отивам!
Влизам, той пак: здравей моето момче, извиках те за да те поканя да участваш в кръжока по Онкология, който аз водя. Знам, че
си още зелен, но искам отсега да започнеш
за да навлезеш в материята, онкологията е
сложна наука… И така до завършването ми.
Не стана от мен онколог, но смея да твърдя,
че ей така получих огромни знания от него.
Освен това, още от трети курс, редовно
ме изкарваше от лекции и упражнения за да
присъствам или дори да му асистирам в невероятни операции, каквито повечето колеги
само са чували.
И всичко това просто защото е видял нещо
в мене, нещо което след години изплува заедно с неговото обучение:
Винаги съм обичал хирургията и не съм
спрял да се развивам в тази област и няма да
спра!
За тези тридесет години стаж гордо мога
да заявя, че имам поне 50 пациенти с карциномни и прекарциномни заболявания, които
бяха „проспани“ от неподготвени колеги.
Тези пациенти съответно съм изпратил докато той работеше директно при него, а след
това при неговите ученици и последователи.
И пак ще повторя: горд съм, че повече или
по-малко съм „спасил“ тези хора, но само и
единствено заради неговото обучение.
Пак повтарям за проф. Стратиев може да
се пише и говори много…
Аз само ще кажа:
БЛАГОДАРЯ ЛЕЧИТЕЛЮ, БЛАГОДАРЯ УЧИТЕЛЮ, БЛАГОДАРЯ ЧОВЕКО!
МИР НА ПРАХА МУ!
Д-р Олег Гладков

ПОЧИНА
Д-Р ПАВЛИНА
ВЕЛКОВА

С

прискърбие съобщаваме, че на 03.01.2017
г. почина д-р Павлина Велкова Велкова, дългогодишен председател на УС на
РК на БЗС Кърджали и член на УС на БЗС.
Напусна
ни
един
безкрайно
добър човек с любящо сърце, всеотдаен, прекрасен колега и професионалист.
Д-р Павлина Велкова бе със специалност по
обща дентална медицина.
Като дългогодишен председател на Районната
колегия на БЗС в Кърджали тя работи всеотдайно за съсловието. Д-р Велкова бе и дългогодишен член на Комисията по информация на БЗС,
още от времето когато се залагаха основите на
съвременната информационна политика на организацията, време на много ентусиазъм, желание за съсловна работа и незабравими приятелства.
Тя бе от хората, които можеха да те подкрепят
елегантно в необходим момент, без поза и очакване на дивиденти от това. Дълбок познавач на
човешката природа, тя бидейки представител
на слабия пол, лекуваше и лишени от свобода,
оставайки докрай вярна на професионалните си
задължения като лекар по дентална медицина.
Нашите сълзи са за теб, Поли!
Почивай в мир!
Дано времето донесе утеха за близките ти
хора!
ДМ

ADVERTORIAL
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ДОВЕРИЕТО НА
ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ
Fabre Oral Care, която се занимава
с устната хигиена; втората е Pierre
Fabre Health Care, която се занимава
със семейното здраве, най-общо казано; и третата е Naturactive, марка
с продукти от естествен произход,
която не е представена в България.
Ние работим за здравето и за доброто усещане на нашите клиенти,
за бъдат удовлетворени. Работим в
тясно сътрудничество с всички, които са в сферата на здравеопазването,
лекари и зъболекари, но и с пациентите. Извършват се специални обучения, по-специално на деца. Във
Франция има вече 35 000 обучени
деца.
330 млн. евро е оборотът за 2015 г.
на този сектор. Това са 7–8% от оборота на групата, както сами може да
изчислите.
Каква е дейността на Pierre
Fabre Oral Care като звено на
Pierre Fabre Consumer Health
Care, какви са целите, които си
поставя?
Това е марка, която съществува от
повече от 45 години и която играе
ключова роля за здравето на устната
кухина. С няколко думи можем да
резюлираме дейността: иновациите, които нашите екипи създават, сигурността, ефективността. Въпреки

Г

-н Паскал Льо Франсоа е генерален директор на дивизия Pierre Fabre Consumer
Health Care. Дивизията се състои
от три отдела: Pierre Fabre Oral
Care, Pierre Fabre Health Care и
Naturactive. В България е представена с Pierre Fabre Oral Care.
Продуктите се предлагат само в
аптечната мрежа и в денталните
кабинети, като препоръката от
специалист, лекар по дентална
медицина, фармацевт или обучен консултант е особено важна
и ценена. Основните търговски
марки са Eludril и Elgydium.
Благодарение на клиничните изследвания и иновации, проведени в сътрудничество с дентални
специалисти, лицево-челюстни
хирурзи и практикуващи лекари
в продължение на 40 години, продуктите на Pierre Fabre Oral Care
срещат огромен успех. С нарастващ интерес и присъствие в повече от 65 държави, Pierre Fabre
Oral Care си е поставила за цел
да бъде лидер в Европа и застане
начело на първите 20 компании в
света до 2015 година.
Лабораториите Pierre Fabre са
исторически партньори на професионалистите в здравеопазването. Френската международна
фармацевтична група е притежавана мажоритарно от Фондация
Pierre Fabre и е втората по големина частна фармацевтична компания във Франция.
Г-н Паскал Льо Франсоа, бихте ли се представили накратко.
Разкажете ни и нещо за себе си в
личен план?
Аз работя в Pierre Fabre вече 25
години и съм фармацевт по образование. Генерален директор съм на
Pierre Fabre Consumer Health Care,
като работим с три основни марки.
Марките са: Oral Care, Health Care и
Naturactive, която все още не е стъпила на българския пазар.
Ако трябва да кажа нещо за нещата, които правя извън работата
си, то това е моята страст в колоезденето и знаете ли защо? Защото
това е спорт, който изисква издръжливост и търпение. Това се отнася и
за нашите марки. За да успеят те, ни

трябва издръжливост и търпение.
Споменах спортното ми хоби, но
имам и други по-лични неща. Това
са съпругата ми, децата ми. Е, не
мога да не спомена и другото ми
занимание, това с фотографията.
Аз се пошегувах, но всичко това допринася за това, как да представим
нашите марки на зъболекаря, на аптекаря, на пациента.
Бихте ли представили лабораториите Pierre Fabre? Пътят „от
здравето към красотата“?
Групата Pierre Fabre се е родила
през 60-те години. Слоганът „От
здравето към красотата“ отговаря на
целия спектър на нуждите на клиентите от здравето до красотата. При
създаването на групата нейният основател Пиер Фабър, който почина
през юли 2013 г., е имал като основна цел, независимо дали представя
един фармацевтичен продукт, или
лекарство, той да може да помогне
на хората, да ги лекува. Защото когато говорим за здраве, говорим за
това човек да се чувства добре. Ние
разглеждаме нещата в тяхната цялост от здравето към красотата. Невинаги когато сме здрави, се чувстваме добре. Затова в разработването
на нашите продукти и тяхното предоставяне говорим за цялостно обгрижване. Продуктът е предписан
независимо дали става дума за опл,
или зъболекар, за продукт, продаден
от фармацевт, като целевата група
са потребителите.
Ценностите на нашата група се
основават най-вече на хуманността.
Основната собственост на нашата
група е притежание на една фондация за обществена полза. За това
говоря за тези ценности, защото
ние ги защитаваме чрез работата на
фондацията.
Ако трябва да спомена цифри, то
2.2 млрд. евро е оборотът за миналата година.
Какво можете да ни кажете
за Pierre Fabre Consumer Health
Care като част от групата Pierre
Fabre?
Както преди малко Ви казах, Pierre
Fabre Consumer Health Care е една
от дейностите, в която се съдържат
три основни марки. Едната е Pierre

че някои от нашите продукти влизат
в категорията козметика, те се тестват от зъболекари хирурзи, които ги
одобряват. Друга много важна точка
е приемането. Имаме една паста за
зъби и в зависимост от аромата й
правим тестове за усещането, което поражда. Например, едно малко
дете има различно усещане от един
възрастен човек. Една паста, която
ще се хареса на един европеец, няма
да се хареса в Азия. Ние смятаме,че
е важно поради глобализацията
да се приемат различията. Нашата
идея не е да предложим един модел,
а конкретно решение за всеки отделен човек. За нас е много важно какво усещат хората. Хората имат вкус,
говорим за продукти за уста все
пак. Това е широка гама продукти,
с които можем да работим за всяка
патология в устата. Водата за уста
„Елудрил“ е сред най-продаваните
ни продукти, а след това се нарежда
„Елудрил антиплака“.
Тези продукти са сред най-продаваните в Европа и в Азия, а също и в
Близкия изток.
Какви са перспективите за бъдещото развитие на компанията
в България? Какво да очакваме?
Филиалът ни в България е от 2007
г. Следващата година ще се навър-
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шат 10 години, откакто ние продаваме продукти България. Ето защо
България е много важна държава за
нас, защото без фалшива скромност,
ние сме първи на пазара за орална
хигиена. Тази първа позиция е резултат от съвместната ни работа със
зъболекари и фармацевти и това показва доверието, което професионалистите имат към нашите продукти.
Работим в тясно сътрудничество с
хирурзи зъболекари, защото те и
фармацевтите играят много важна
роля да съветват пациентите, да ги
напътстват. Надявам се, че съм показал недвусмислено, че нашите
продукти са препоръчани от хора,
които разбират от тези неща.
Бъдещето е в това да се предлагат иновативни продукти, но и нови
продукти за линията Health Care за
следващата година. Също така през
2018 и 2019 г. се очакват иновации
и за Naturactive. Не зная дали сме
много амбициозни, но имаме доброто желание да работим във вашата
държава. Уверени сме, че инвестициите ще дадат добри резултати
през следващите години.
На пазара в България вероятно
ще навлязат марката „Дрил“ (с органични продукти) и Naturactive с
етерични масла, които са изцяло на
растителна основа.
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Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А

ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗЛИЧНИ
СРЕДСТВА И ТЕХНИКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ
НА ИНТРАКАНАЛНИ МЕДИКАМЕНТИ
(ИН ВИТРО ИЗСЛЕДВАНЕ)

Е. Радева*, Д. Цанова**, Д. Стоянова***, С. Попова***, О. Димитрова***, Хр. Галева***, А. Вехова***, В. Веселинов***
*доцент, доктор, катедра по Консервативно зъболечение, ФДМ, МУ-София
**асистент, катедра по Консервативно зъболечение, ФДМ, МУ-София
***Студенти VI курс, ФДМ, МУ-София

ВЪВЕДЕНИЕ
Изследванията показват, че правилното почистване и оформяне
на кореновия канал, съпроводено с
иригация, значително намаляват и
понякога напълно елиминират наличните бактерии. Но кореновите
канали представляват една сложна
анатомична система, която е трудно достъпна за инструментиране и
иригация в нейната цялост. Затова
такова пълно елиминиране на наличната бактериална флора остава
трудно постижимо (2). Разположението на бактериалните видове в
дълбочина на дентиновите тубули
прави невъзможно тяхното повлияване, както от въздействието на
механична и химична обработка,
така и от антибиотици. Освен това
по този начин те остават изолирани от действието на защитните
клетки в организма.
Следователно е необходимо да
се прилагат медикаменти, които
да пенетрират в дентиновите тубули и да унищожават бактериите
в тях (1, 14). Прието е, че остатъчните микроорганизми могат да бъдат допълнително намалени чрез
поставяне в каналите на медикамент за периода между отделните
посещения (3). Siqueira & Lopes
отбелязват, че оставайки в каналите, такива медикаменти спомагат за елиминирането на оцелели
микроорганизми. Те подобряват
прогнозата на ендодонтското лечение. Освен това, намаляват болката и възпалението, подпомагат за
елиминирането на периапикалния
ексудат, предпазват корените от резорбция в резултат на възпалението и играят важна роля в превенцията от повторно инфектиране на
корено-каналната система (1,14).
Калциевият хидроксид е широко
използван интракален медикамент,
тъй като показва висока антибактериална активност срещу повечето
бактериални видове. Има високо
pH (12.5-12.8) и химично се класифицира като силна основа. На
този материал се приписват разнообразни биологични качества, като
противомикробно действие, способност да разгражда органични
субстанции, инхибиция на зъбната
резорбция, индукция на репаративни процеси и стимулиране формирането на твърди зъбни тъкани
(6, 8, 9, 12).
Употребата на калциев хидроксид датира от 1920 година, когато
е представен в серия статии, документиращи неговата ефикасност
при прилагането му в коренови канали. През годините, поредица от
проучвания поддържат тази теза,
и така рутинната употреба на калциев хидроксид като медикамент
поставян между посещения става
широко разпространена (12).
Понастоящем се счита, че предпочитано средство за вложка в кореновия канал е именно калциевия
хидроксид. Той е утвърден като
противомикробен медикамент в
денталната медицина за повече от
40 години, а научни сътрудници
в сферата твърдят, че това е може
би най-добрия медикамент срещу остатъчната микробна флора,
приложим за периодите между посещения при лекаря по дентална
медицина (6).
Като интраканални медикаменти
се използват и пасти съставени от
калциев-хидроксиден прах, вехикулум и рентгеноконтрастно веще-

ство като йод, бариев сулфат или
бисмут. Йодофорите са йод-съдържащи компоненти, които широко
се използват като контрастно вещество в калциево-хидроксидните
пасти, а също и като дезинфектанти от средно ниво. Йодоформът е
разтворим в мастни киселини, не
е стабилен и се разпада лесно при
контакт с органични субстанции.
Съставките, които съдържа са широко употребявани в денталната
медицина за контрол на ендодонтската инфекция. Йодът преципитира протеини и оксидира важни
ензими. В присъствие на органична материя, активността му може
да намалее. Пастите, съдържащи
йодоформ унищожават микроорганизмите в тъканните остатъци и ги
правят неподходящи да поддържат
микробен живот (5). През годините пасти, съдържащи йодоформ, са
препоръчвани като антисептични
поради освобождаването на йод в
насцентно състояние и способност
за дифузия през дентиновите тубули.
В денталната медицина индекстолът се използва при различни
възпалителни процеси. В ендодонтията може да се използва като
временна вложка при остро или
хронично протичащи периодонтити. Индекстолът представлява
комбиниран български препарат с
антибактериално, противовъзпалително и обезболяващо действие.
Активните му съставки са три:
индометацин, дексаметазон, олеандомицин (индометацин - 0,65мг,
дексаметазон - 0,13мг., олеандомицин-0,67мг.,). Индометацинът е
нестероидно противовъзпалително
средство, ефектът му е по-силен от
този на салициловите препарати и
на пиразолоните. Той има болкоуспокояващо действие, облекчава
симптомите на възпалението (болка и оток). Дексаметазонът е глюкокортикостероид, който действа
противовъзпалително, болкоуспокояващо и противоалергично. Олеандомицинът е антибиотичната
компонента на препарата. Той е
антибиотик от групата на макролидите. Има бактериостатичен ефект.
По химична структура е близък до
еритромицина. Ефективен е както
срещу Грам положителни, така и
срещу Грам отрицателни микроорганизми.
Безспорни и многобройни са
доказателствата за необходимостта от ефективното отстраняване
на временните медикаментозни
вложки преди окончателното обтуриране на кореновите канали. Остатъци от медикамента по стените
на канала намаляват пенетрацията
на силъра в дентиновите тубули,
намаляват пермеабилитета на почистения дентин и потенциално
влошават свойствата на силърите.
Затова преди дефинитивното обтуриране на каналите е изключително важно медикамента, използван
като временна вложка да бъде отстранен максимално добре от стените на канала (2, 4, 7, 11).
Най-често описвания метод за
отстраняване на медикаментозни
вложки от каналите е инструментирането на канала с пила в комбинация с обилна иригация с натриев
хипохлорит (NaOCl) и EDTA. Освен механично инструментиране
с различни ръчни или машинни
инструменти, ултразвуково инструментиране на каналите също
намира широка подкрепа като

ефективно средство за почистване
на органични и неорганични съставки от кореновите канали (7, 13,
16, 17).
Цел: Да се сравни ин витро
ефективността на различни иригационни протоколи при отстраняване на интраканални медикаменти (калциев хидроксид, калциев
хидроксид и йодоформ, индекстол)
чрез използване на сканираща
електронна микроскопия.

МАТЕРИАЛИ
И МЕТОДИ
В изследването са използвани 69
на брой едонокоренови едноканални зъба. Коронковата част на зъбите е отстранена с диамантен борер
под водно охлаждане. Дължината
на всички зъби е стандартизирана
на 15mm. Проходимостта на кореновите канали е осигурена чрез
ръчни стоманени K-пили. Кореновите канали са обработени чрез
машинни никел-титаниеви инструменти Revo-S (Micro-Mega),
в последователност SC1, SC2, SU,
AS30, до AS35 при 300rpm/0,8N.
cm. Последва апикално запечатване на foramen apicale, с цел да се
предотврати излизането на ириганти през апекса. Крайната промивка
на кореновите канали е направена
с 2ml 5.25% NaOCl и 1ml Smear
Clear. Използвана е конвенционална игла 27G. Кореновите канали са
подсушени с хартиени щифтове и
са запълнени с медикаменти, като
са разделени на следните три групи:
I група (n=21) - запълнени с калциев хидроксид (MM-Paste, MicroMega);
II група (n=21) – с калциев
хидроксид
и
йодоформ
(Calcipast+I, Cercamed);
III група (n=21) - с Indextol
(Actavis);
Контролна група (n=6) – промивка с дестилирана вода, подсушаване и без медикамент в кореновия
канал. Всички зъби са херметизирани с памучен тупфер и временна
обтурация. Образците са съхранявани 7 дни на стайна температура.
Три техники са използвани за отстраняване на медикаментите:
1. Кореновите канали са промити с 5ml 5,25% NaOCl, по време
на промивката с NaOCl е използвана пила Revo-S AS40 (по-голям
размер от последно използвания
в апикалния стоп), след това е използван 3ml физиологичен разтвор
и крайна промивка с 2 ml Smear
Clear; подсушаване с хартиени щифтове.
2. Кореновите канали са промити с 5ml 5,25% NaOCl, по време на
промивката с NaOCl е използвана
пасивна ултразвукова активация,
след това е използван 3ml физиологичен разтвор и крайна промивка с 2 ml Smear Clear; подсушаване

с хартиени щифтове.
3. Кореновите канали са промити с 5ml 5,25% NaOCl, последвана от 3ml физиологичен разтвор
и крайна промивка с 2 ml Smear
Clear; подсушаване с хартиени щифтове.
След отстраняване на медикаментите, коронарната част е запечатана с композиционен материал.
Направени са надлъжни срезове по
кореновата повърхност във вестибуло-лингвална посока. Зъбите са
подготвени за наблюдение чрез
сканиращ електронен микроскоп
(СEM). Остатъците от медикаментите са оценени в апикалната,
средната и коронарната трета на
кореновия канал. За оценка е използвана следната скала:
0 – не се наблюдава медикамент
по дентиновата стена на кореновия
канал
1 – под ½ от повърхността е покрита с медикамент
2 – над ½ от повърхността е покрита с медикамент
3 – цялата повърхност е покрита
от медикамент;
Данните са въведени и обработени със статистическия пакет IBM
SPSS Statistics 22.0. Бяха приложени следните методи:
1. Вариационен анализ – за
оценка на характеристиките на
централната тенденция и разсейване на данните.
2. Графичен анализ – за визуализация на получените резултати.

кална, средна и коронарна трета на
кореновия канал.
При първият метод за отстраняване на медикаменти - остъргване
с пила Revo-S по време на иригация резултатите показват, че:
l В областта на апекса със значимо най-голяма средна стойност
е медикаментът Ca(OH)2, следван
от Ca(OH)2 + I, а с най малка – на
Indextol;
l В областта на средната трета
на кореновия канал със статистически значими най-големи средни стойности са медикаментите
Ca(OH)2 + I и Indextol, а с най малка – Ca(OH)2;
l В областта на коронарната
част не се установява статистически значима разлика. Наблюдават
се остатъци от медикаментите по
дентиновата стена и при трите групи (табл. 1 и фиг. 1).
На фиг.2 са представени сканиращи електронни микроскопии
на дентиновата стена в кореновия
канал, от които са видни остатъците от интраканални медикаменти
след използвания метод, а именно
чрез остъргване с пила Revo-S А40
по време на иригация с 5ml 5,25%
NaOCl, 3ml физиологичен разтвор
и крайна промивка с 2 ml Smear
Clear. (Таблица 1)
Фигура 1: Сравнителен анализ
на остатъците изследвани медикаменти при метода остъргване
с Revo-S по време на иригация
според локализацията

3. Непараметричен тест на
Шапиро-Уилк - за проверка разпределението на данните за нормалност.
4. Непараметричен тест на
Крускал-Уолис – за проверка на
хипотези за различие между няколко несвързани извадки.
5. Непараметричен тест на
Ман-Уитни – за проверка на хипотези за различие между две несвързани извадки.

(Фигура 2)
Резултатите от табл. 2 и фиг. 3
показват, че при използване на
метода пасивна ултразвукова иригация:
l В областта на апекса със значимо най-голяма средна стойност
е медикаментът Indextol, следван
от Ca(OH)2 и Ca(OH)2 + Iodoform,
като няма статистически значима
разлика между тях.
l При локализация в средната
част на кореновия канал със сигнификантно най-голяма средна стойност са медикаментите Ca(OH)2 +
Iodoform и Indextol, а с най малка
– Ca(OH)2;
l И при локализация - коронарна част със значимо най-голяма
средна стойност е медикаментът

РЕЗУЛТАТИ
В резултатите е представен сравнителен анализ на въздействието
на използваните методики при
отстраняване на изследваните медикаменти по локализации – апи-

Таблица 1: Сравнителен анализ на остатъците изследвани медикаменти при метода остъргване с Revo-S по време на
иригация според локализацията

Локализация

Ca(OH)2 + I

Ca(OH)2
SD

n

X

2,80a

0,30

10

10

1,40

a

0,37

10

1,40

a

0,37

n

X

Апикална част

10

Средна част
Коронарна част

Indextol
SD

n

X

2,00b

0,47

10

1,40c

0,37

10

1,80

0,30

10

1,80

0,30

10

1,60

0,60

10

1,20

b
a

SD
b
a

0,30

* - еднаквите букви по хоризонталите означават липса на статистически значима разлика, а различните –
наличие на такава (р<0,05)

Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А
Калциев
хидроксид
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най-голяма средна стойност е медикаментът Ca(OH)2 + Iodoform,
следван от Indextol, а с най малка
– Ca(OH)2. (Таблица 3)

канали по време на ендодонтско лечение обикновено са на водна основа с целулозен тип сгъстител, докато
стероидните антибиотични пасти

Фигура 5: Сравнителен анализ на въздействието на изследваните медикаменти при метода
на конвенциовална иригация по
локализации

обикновено са с носител съдържащ
полиетилен гликол с малко или никаква вода.
Chou et. al. (4) правят сравнение
на 4 групи интраканални медикаменти - Ledermix, Odontopaste
(Clindamycine),
Doxypaste
(Doxycycline), Calcium hydroxide
paste (Pulpdent); като използват
следните 4 типа иригация: игла на
работнадължина, върха на иглата
поставенна 5 mm от орифициума, Max-I-probe на пълна работна
дължина и EndoActivator на пълна
работна дължина. Нито една от техниките не премахва медикаментите
напълно, значително трудно се отстранява Ca(OH)2. Средно 3 пъти
повече материал остава в кореновите канали за калциево хидроксидните пасти спрямо стероидните АБ
пасти. Апикалната трета на кореновия канал е най-трудния за иригация
участък. В настоящето изследване
ние получихме подобни резултати,
като калциевият хидроксид беше
отстранен в различна степен според
използваните иригационни протоколи, но при всички случаи останаха

Калциев
хидроксид +
Йодоформ

Индекстол

Апикална трета

Средна трета

Коронарна трета

Фигура 2: Сканираща електронна микроскопия на дентиновата
стена в кореновия канал след отстраняване на медикаменти чрез
остъргване с пила Revo-S А40 по време на иригация (СЕМ x 1000
увеличение)
ството остатъчен медикамент по
дентиновата стена в различни

Indextol, следван от Ca(OH)2 +
Iodoform, а с най малка – Ca(OH)2.

Таблица 2: Сравнителен анализ на остатъците изследвани медикаменти при
Локализация

Ca(OH)2

Ca(OH)2 + I

Indextol

n

X

SD

n

X

SD

n

X

SD

Apex

10

1,20a

0,30

10

1,20a

0,30

10

1,80b

0,30

Middle

10

0,20

a

0,30

10

b

1,00

0,47

10

b

1,00

0,00

Coronal

10

0,20a

0,30

10

1,20b

0,30

10

1,60c

0,37

метода пасивна ултразвукова иригация по локализации
* - еднаквите букви по хоризонталите означават липса на сигнификантна разлика, а различните – наличие на
такава (р<0,05)

На фиг.6 са представени сканиращи електронни микроскопии, от
които е видно количеството остатъчен медикамент по дентиновата
стена в различни части на кореновия канал след използване на иригационен протокол с конвенционална иригация.
Калциев
хидроксид

части на кореновия канал след
използване на иригационен протокол с пасивна ултразвукова
иригация.
Резултатите от табл. 3 и фиг. 5

Фигура 3: Сравнителен анализ
на въздействието на изследваните
медикаменти при използване метода пасивна ултразвукова иригация
по локализации

Калциев
хидроксид +
Йодоформ

Индекстол

Калциев
хидроксид

Апикална трета
Калциев
хидроксид +
Йодоформ

Средна трета

Коронарна трета

Фигура 6: Сканираща електронна микроскопия на дентиновата стена в кореновия канал след отстраняване на медикаменти чрез конвенционална иригация (СЕМ x 1000 увеличение)

ОБСЪЖДАНЕ

Индекстол

Апикална трета

Средна трета

Коронарна трета

Фигура 4: Сканираща електронна микроскопия на дентиноватна
стена в кореновия канал след отстраняване на медикаменти чрез
пасивна ултразвукова иригация (СЕМ x 1000 увеличение)
показват, че при метода с конвенционална иригация и при трите
локализации със сигнификантно

На фиг.4 са представени сканиращи електронни микроскопии, от които е видно количе-

В различни научни проучвания се
сравнява възможността на различни
медикаменти да бъдат премахнати
от кореновите канали, както и ефективността на различни ириганти и
протоколи за премахването им. Значение се отдава и на различните части на кореновия канал – коронорната
трета е значително по –достъпна за
почистване и иригация от апикалната трета на кореновия канал.
Калциево-хидроксидните материали използвани за временни медикаментозни вложки в кореновите

Таблица 3: Анализ на въздействието остатъците от изследваните медикаменти при метода
конвенционална иригация според локализацията
Ca(OH)2

Локализация

Ca(OH)2 + I

Indextol

n

X

SD

n

X

SD

n

X

SD

Apex

10

0,80a

0,30

10

2,20b

0,30

10

1,80c

0,56

Middle

10

0,20a

0,30

10

2,80b

0,30

10

1,80c

0,56

Coronal

10

0,60a

0,37

10

1,80b

0,30

10

1,20c

0,56

* - еднаквите букви по хоризонталите означават липса на сигнификантна разлика, а различните – наличие на
такава (р<0,05)

части от медикамента по дентиновата стена. Индекстолът беше отстранен по-добре в апикалната част
с метода на иригация и остъргване
с Revo-S, в сравнение с калциевият
хидроксид.
Rodig и кол. (11) демонстрират
разликата между ултразвукова иригация и RinsEndo за отстраняване на
Ca(OH)2 и Ledermix от кореновите
канали. RinsEndo представлява устройство за автоматична иригация,
използващо комбинация на иригация и сукция под хидродинамично налягане. Отстраняването на
Ledermix е значително по-ефективно спрямо Ca(OH)2, като нито един
иригационен метод не отстранява
напълно медикамента от апикалната
част на канала.
Други автори в ин витро изследване сравняват ефикасността на два
хелатора (ЕДТА и лимонена киселина) за отстраняване на интраканални
медикаменти на базата на калциев
хидроксид (Метапекс и чист калциев
хидроксид в дестилирана вода). Установяват, че вехикулумът използван
при приготвяне на калциево-хидроксидната паста, е важен за неговото
отстраняване. Калциевият хидроксид, смесен с дестилирана вода полесно е отстранен от базираната на
силиконово олио паста - Метапекс.

9

Авторите правят заключението, че
17% EDTA и 10% лимонена киселина са ефективни в отстраняването на
калциев хидроксид в смес с дестилирана вода и 10 % лимонена киселина
при отстраняването на вискозната
паста (8).
При друго изследване в кореновите канали е въведена паста Метапекс и е сравнена ефективността
на различни техники за отстраняване – Self-adjusting ﬁle, WaveOne,
Reciproc, Protaper и К-пили. Процентът на отстранена паста е изчислен
чрез пре- и постоперативни рентгенографии. Нито една от използваните техники не е способна напълно
да отстрани пастата. При сравнение
на постигнатите резултати ръчните пили и Self-adjusting ﬁle са дали
най-ниски резултати като процентно
отстраняване на контрастната паста,
докато WaveOne e показал най-висок
процент (<0.001%). Резултатите от
Protaper са средни – <0.05% (15).
Други автори оценяват ефикасността на 17% ЕДТА и 7% малеинова киселина в отстраняването на три
калциево-хидроксидни препарата,
въведени като интраканални медикаменти – смес от калциев хидроксид и дестилиранавода, Апекскал и
Метапекс. За определяне на резултатите е използвана спирална компютърна томография (пре- и постоперативно). 17% EDTA и 7 % малеинова
киселина ефикасно отстраняват калциев хидроксид с дестилиранавода
(0.218) и апекскал (0.684), като 7%
малеинова киселина показва по-добра ефективност при отсраняване
на Метапекс в сравнение с ЕДТА
(0.002) (10).
Целта при друго изследване е
сравняване количеството на водноразтворими и липоразтворими
пасти с калциев хидроксид, оставащо в канала след отсраняването
им с два различни хелатора – 17 %
ЕДТАи 0.2% хитозан в комбинация
с ултразвукова активация. Направен
е анализ със CBCT и е установено,
че и двата хелатора не могат напълно
да отстранят Метапекс. Калциевият
хидроксид с дестилирана вода се
отстранява по-лесно от Метапекс.
0.2% хитозан е показал значително
по-голяма ефективност в отстраняването на метапекс (0.01), като
и двата хелатора са били еднакво
ефективни в отстраняването на водноразтворимата паста (18).
Поставянето на различни интраканални медикаменти между отделните посещения, по време на ендодонтско лечение, е всеобщо приета
практика в съвременната дентална
медицина. Последващото отстраняване на тези медикаменти е важно за
постигане на оптимално обтуриране
на кореновите канали и постигане на
добри резултати от ендодонтското
лечение. Проучванията в тази сфера
единодушно показват невъзможност
на един иригационен протокол да отстрани даден медикамент.
В нашето проучване, подобно на
тези резултати, не достигнахме до
идеално почистване от медикамент
на стените на кореновия канал по
цялата му дължина. До този момент
не съществува универсална техника за отстраняване на интраканален
дресинг, затова препоръчително е
съчетание на повече от един метод
на иригация за постигане на максимални резултати.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получените резултати в настоящето изследване показват и потвърждават, че най-трудно се почиства
апикалната зона. Интраканалният
медикамент, който остава по стените в апикалната зона е в по-голямо
количество в сравнение със средната и коронарната част на кореновия
канал.
При метода на пасивна ултразвукова иригация се постигна най-добро почистване и при трите групи
медикаменти, следвано от иригация
и остъргване с RevoS, и в по-малка
степен при конвенционалната иригация.
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практически курс
БИОЛОГИЧНО ОРИЕНТИРАНИ МЕТОДИ
ЗА ОБТУРИРАНЕ НА КОРЕНОВИТЕ КАНАЛИ И
МОДУЛНИ ФИБРОСИСТЕМИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НА ЕНДОДОНТСКИ ЛЕКУВАНИТЕ ЗЪБИ
Водещ курса:
Проф. Д-р Радосвета Василева, д-р

гр.София
Конгресен център на
„Витоша Парк Хотел“
малка зала

Специалист по обща дентална медицина и
оперативно зъболечение и ендодонтия,
сертифициран лектор на БЗС от
2006 год., преподавател във ФДМ,
София и Варна и ръководител
25.02.2017 год.
на Катедрата по Консервативно
12–16.00 часа.
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 7 национални проекта.
Практическа част

В практическата част участниците в курса ще обтурират кореновите канали с
биологично ориентирани кондензационни техники и ще направят възстановяване
с фиброщифтове и специални модулни материали.

Теоретична част

В теоретичната част ще бъдат разгледани въпросите за:
• Практични и анатомични аспекти при осигуряване на ендодонтския достъп
• Новаторски машинен инструментариум, комбиниращ ротационно и реципрочно
движение – ротационно, когато желаем и реципрочно, когато е необходимо
• Техники, апаратура, инструментариум и материали за обтуриране на коренови
канали със съвременни кондензационни техники – нови насоки
• Проблеми и техники на възстановяването на зъби след
ендодонтско лечение
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 фибро-щифтове.
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:

18.02.2017 г.

LED турбина + бърз куплунг с генератор =
независима светлина
С помощта на генератора в бързия куплунг
Roto Quick е възможно използването
на турбини със светлина с шлаух без
електрическо захранване.

При покупка на:
> две турбини със
светлина или
> една турбина и един
наконечник със
светлина от серията
Alegra получавате
подарък куплунг
RQ-53 или RQ-54
(в зависимост от
куплирането на шлауха).

1990 лв.

Подарък

TE-97 LQ + TE-98 LQ

Турбини Alegra
TE-97 LQ/ TE-98 LQ
> LED+ светлина
> керамични лагери
> 3-флексен спрей
> два размера на главата:
10,4 mm и 12,2 mm
> 14 W / 16 W
> 1 година гаранция

а
Пакетна цен

2040 лв.

+

Наконечник Alegra
WE-56 LED G
> LED+ светлина
> вграден генератор
> единичен спрей
> 1:1
> 1 година гаранция

WE-56 LED G + TE-98 LQ

* Турбините с LED светлина TE-97 LQ и TE-98 LQ са предназначени
за използване само с W&H куплунги Roto Quick RQ-53 и RQ-54.

W&H Bulgaria Ltd.

тел.: 0888 925569; 0888 618189; e-mail: etienet@abv.bg

С

те

Турбини Alegra TE-95 RM/BC
> без светлина
с т я ва
> 16 W
пе
> единичен спрей
> хигиенна глава
130 лв.
> воден филтър
> за RM и BC куплиране
а
Пакетн/BаC +цWеEн-56
> гаранция: 1 година
TE-95 RM

750 лв.

+

Редовна цена на пакета: 880 лв.

а
Made in
A U S T RI A

Цените са с включен ДДС след
приспадната отстъпка.

Промоцията важи за периода от 01 декември до 28 февруари 2017 г.

W&H Bulgaria Ltd.

t + 359 2 854 95 65

91 Pirin Str., office № 6

f + 359 2 854 95 90

1680 Sofia, Bulgaria

office.bg@wh.com, wh.com

20161221_AD_Alegra_Promotion2_ABG_130x190mm.indd 1

Цените са с включен ДДС.

t + 359 2 854 95 65

91 Pirin Str., office № 6

f + 359 2 854 95 90

1680 Sofia, Bulgaria

office.bg@wh.com, wh.com

20161221_AD_Alegra_Promotion1_ABG_130x190mm.indd 1

алн
и
ц
е
Сп
цена

+

RQ-53 или RQ-54

Промоцията важи за периода от 01 декември до 28 февруари 2017 г.

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ

Обратен наконечник
Alegra WE-56
> без светлина
> пуш бутон
> 1:1
> гаранция: 1 година

а

Пакетна цен

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

22.12.2016 11:02:08

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

22.12.2016 11:01:48
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НАЙ-ДОБРОТО ОТ

TWISTED FILES

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

К3 - машинни NiTi пили

 системата с най-голям пазарен дял
 изключителна здравина, съчетана с
ефективност на рязането

БРОЙ 1, ЯНУАРИ 2017

TWISTED FILES Adaptive
 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

ЦЕНА:

95.00 лв.
Тейпър: .04, .06, .08, .10, .12
Дължина: 23мм, 27мм
S-Асорти (Small) – тейпър .04, .06, .08
L-Асорти (Large) – тейпър .06, .08, .10
Тейпър: .02; .04; 06; .08; .10; .12
Размер: от 15 до 60; Асорти: 15/40
Дължина: 17 мм.; 21 мм; 25мм.; 30 мм.

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

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

ЦЕНА:

110.00 лв.

ЦЕНА:

18.00 лв.

ЦЕНА:

Наконечник
за ръчни
нструменти
М4 Safety

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

30.00 лв.

Официален вносител:

ЦЕНА:

115.00 лв.

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

ЦЕНА:

22.00 лв.

Pathfinder

11

22.00 лв.

Цена:

1 480.00 лв.

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

БАЛКАНСКИ СТОМАТОЛОГИЧЕН КОНГРЕС BaSS 2017
ГЪРЦИЯ ПРЕЗ МАЙ - ЧУДЕСНО СЪЧЕТАНИЕ НА РАБОТА И УДОВОЛСТВИЕ
СОЛУН

АТИНА – ДЕЛФИ – ПЕЛОПОНЕС – СОЛУН

4 - 7 май

1 - 6 май

Цена на човек в двойна стая

Цена на единична стая

Цена на човек в двойна стая

565 лева

595 лева

375 лева
Цената включва:

• транспорт с автобус;
• 3 нощувки с 3 закуски в хотел 3* в Солун;
• панорамна обиколка на Солун с местен екскурзовод на български;
• тур мениджър от фирмата;
• медицинска застраховка с асистънс и покритие 10 000 евро.

Срокове за плащане:
50% до 15.02. и пълно плащане до 31.03.
Цените не включват конгресна такса.

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:
София 1606
ул. Св. Иван Рилски 16
тел. 02 952 50 40, 0885 578 843
info@apollobg.com
www.apollobg.com

Цена на единична стая
756 лева
Цената включва:

• транспорт с автобус
• 3 нощувки с 3 закуски в хотел 3* в Атина
• 2 нощувки с 2 закуски в хотел 3* в Солун
• панорамна обиколка с местен екскурзовод на Атина
• екскурзия до Пелопонес с местен екскурзовод
• разглеждане на Делфи
• панорамна обиколка на Солун с местен екскурзовод
• тур мениджър от фирмата
• медицинска застраховка с асистънс и покритие 10 000 евро

София 1680
ул. Смърч 27, ет. 1
тел. 02 958 16 17
www.mbconsult2000.net
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ОФИЦИАЛНА ПРЕМИЕРА НА НОВИЯ
ДЕНТАЛЕН ИМПЛАНТ NEO В БЪЛГАРИЯ

Г

олямата зала Мусала на хотел “Хилтън
София” трудно събра всички желаещи
да присъстват на представянето на изключителния нов имплант NeO на Alpha Bio
Tec. На 24 ноември над 200 професионалисти с интерес към денталната имплантология
присъстваха на официалната премиера на
иновативния продукт. Организатор на събитието беше Медина Био - ексклузивен дистрибутор за България на израелската компанияпроизводител.
Предизвикателството да представи новия
имплант посрещна руският орален хирург
Денис Кръйхтин, чиято задача бе да разкрие
пред българските дентални специалисти новостите в дизайна на NeO и свързаните с тях
клинични ползи.
По думите на лектора, NeO е интуитивен
имплант, който сякаш предусеща желанията и
намеренията на имплантолога и му съдейства
за постигането на отлични резултати. Това се
дължи на уникалния нов дизайн на импланта, който осигурява лесно поставяне във всякакъв тип кост. Балансиран до съвършенство
NeO комбинира елементи за повишаване на
първичната стабилност и за намаляване на налягането върху костта. Благодарение на този

баланс дори най-сложните клинични случаи
стават лесни за изпълнение и с отлични естетични резултати в дългосрочен план! Освен
научната обосновка за изключителните предимства на революционния имплант, по време на лекциите си руският специалист представи и клинични случаи от своята практика.
Всички участници в събитието получиха
специални подаръци от организаторите - NeO
Starter Kit, който включва: два импланта и два
ключа за поставяне на импланти. Освен това
организаторите изненадаха приятно присъстващите с още едно изключително предложение – само по време на събитието всички
желаещи можеха да направят заявка за закупуване на импланти NeO с 40% отстъпка.
За онези, които имаха желание лично да се
уверят в качествата на NeO, организаторите
бяха осигурили специална зала за практическа работа. Там имплантолозите имаха възможност сами да експериментират или да
проследят демонстрацията на д-р Кръйхтин.
За доброто настроение на гостите се погрижиха майсторите кулинари на х-л Хилтън, избрани вина и атрактивни български артисти,
които веселиха аудиторията с песни, танци и
много хумор.

СЪОБЩЕНИЕ НА
УС НА РК ПЛЕВЕН
Уважаеми колеги,
Съгласно чл.8, ал.1 и ал. 2 от Устава на
РК на БЗС Плевен и по решение на УС от
31.10.2016г. се свиква:
Редовно отчетно-изборно общо
събрание,което ще се състои на 24.02.2017г. /
петък/ от 13.00 ч. в залата на х-л „Балкан”при
следния проект за дневен ред:
1. Отчет на Председателя на УС на РК Плевен
за дейността през 2016г.
2. Отчет на Председателя на КК на РК Плевен
за дейността през 2016г.
3. Отчет на Председателя на КПЕ на РК Плевен
за дейността през 2016г.
4. Приемане на отчетите и снемане на отговорност.
5. Обсъждане и приемане на Бюджет 2017г.на
РК Плевен
6. Избор на управителни органи на РК на БЗС
– УС, КК и КПЕ
7. Избор на представители-делегати за Отчетно-изборния конгрес на БЗС
8. Разни.
Регистрация от 12.30 до 13.00ч.
Съгласно чл.8, ал 3от Устава на РК
Плевен”Срокът за подаване на предложения за
дневен ред на редовните Общи събрания е до
15 дни преди насрочената дата”.
Председател на УС на РК Плевен:
Д-р Камен Петракиев

РК НА БЗС –
ПЛОВДИВ
Уведомяваме Ви, че Отчетно-изборното
събрание на РК на БЗС – Пловдив ще се проведе на 11.03.2017 г., събота, от 10.00 часа в
зала „Аула Магна” при ФДМ – гр. Пловдив,
бул.”Христо Ботев” № 3, при следния проект
за дневен ред :
1. Отчет на Председателя на РК на БЗС – Пловдив за дейността.
2. Отчетен доклад на Председателя на КК към
РК на БЗС – Пловдив.
3. Отчетен доклад на Председателя на КПЕ към
РК на БЗС – Пловдив.
4. Финансов отчет за 2016г.
5. Обсъждане и приемане на проекто-сметка
2017г.
6. Избор на УС, КК, КПЕ и делегати за националния конгрес.
7. Избор на лекар по дентална медицина на
годината.
8. Разни.
Регистрация от 09.00 до 10.00 часа.
УС на РК на БЗС – Пловдив

Д Е Н Т А Л Е Н М А ГА З И Н
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Без рецепта!

Когато болката те

А250/08.01.2015

измъчва...

ПАРАКОФДАЛ
ОПАКОВКИ ОТ 10 И 20 ТАБЛЕТКИ

Лекарствен продукт за възрастни и подрастващи над 14 г.
Лечението с Паракофдал не трябва да продължава повече от 3 последователни дни.
Преди употреба прочетете листовката!
УНИФАРМ АД, София 1797, ул. “Тр. Станоев” № 3;
тел.: 02/ 970 03 23, 02/ 970 03 28, факс: 02/ 971 26 83; e-mail: info@unipharm.bg
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НОВОГОДИШEН БАЛ НА
РК НА БЗС - ПЛОВДИВ

МАЛКИ ОБЯВИ
САМО ВЪВ ВЕСТНИК “ДЕНТАМЕДИКА” МАЛКИТЕ ОБЯВИ СА БЕЗПЛАТНИ
ЗА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БЗС. МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАТЕ E MAIL:
REDOBIAVI@MAIL.BG. ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА С НОРМАЛНИ (НЕ САМО С
ГЛАВНИ) БУКВИ. ВАШАТА ОБЯВА ЩЕ ДОСТИГНЕ ДО 8828ДУШИ!

ПРОДАВА

Д-р Нелия Михайлова благодари на Д-р Горялов
- старши за прекрасното изпълнение на тромпетпоздрав към колегите и гостите на Новогодишния
бал на РК- Пловдив

ДАРЕНИЕ

Д-р Нада Бибова и групата около нея се забавляват със своето емоционално караоке изпълнение
на Новогодишния бал на РК- Пловдив

РК НА БЗСПАЗАРДЖИК
Във връзка с Коледните празници РК на БЗСПазарджик направи дарение на БМ „Младежки
дом“ -Пазарджик за Танцов Ансамбъл „Чавдар“.
Също така бихме желали да честитим Юбилеите
чествани през месец Януари на Д-р Дафинка Джарова и Д-р Цветана Дудова, като им пожелаваме
крепко здраве,много професионални и лични успехи и Благоденствие на тях и техните семейства.
А на Всички свои колеги пожелава през новата
2017г. да съумеят да запазят доброто в себе си, да
бъдат все така всеотдайни и упорити, да продължават да даряват усмивки по лицата на хората.
РК – на БЗС Пазарджик

СЛЕДПРАЗНИЧНО

УС НА РК НА БЗС – КЮСТЕНДИЛ
Традиционно всяка година УС на РК на БЗС – Кюстендил организира новогодишно тържество, изпълнено с много забавление, танци и настроение. Събитието
се състоя в гр.Кюстендил на 17.12.2016год. в приятно
заведение с панорамен изглед към обновената късноантичната римска и средновековна крепост Пауталия
– Велбъжд, разположена на хълма „Хисарлъка” .

БЛАГОТВОРИТЕЛНО

РК НА БЗС
ГР. ПЛЕВЕН

Д-р Димитър Велков - председател на УС на РК на
БЗС – Кюстендил поднесе своите поздравления към
присъстващите лекари по дентална медицина и гости в поздравителен адрес. Празненството уважи и г-н
Здравко Ананиев управител на фирма за стоматологични материали „МЛ”, като дългогодишен партньор
в областта.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръглите
годишнини на д-р Веса Маврикова, д-р Мария
Недялкова и д-р Крум Якимов, като им пожелава
здраве, много късмет, прекрасни мигове и много
лични и професионални успехи.
УС на РК на БЗС-Благоевград“

УС НА РК НА БЗС –
ГР. ВРАЦА

РК на БЗС гр.Плевен от девет години организира
благотворителна томбола по време на Коледното си
тържество. За пореден път ни оказаха съдействие нашите приятели от денталните фирми в страната. Събраната сума през 2016 г. беше дарена на „Защитено
жилище за възрастни хора с умствена изостаналост”,
гр. Плевен и „Дом за стари хора” с. Г. Митрополия.

ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

РЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI
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честити юбилея на Д-Р ЕВГЕНИЯ ПОПОВА,
като й желае здраве, късмет и много сбъднати
мечти!
ПРОДАВАМ стоматологичен кабинет в луксозна
сграда в кв. Лозенец, гр. София. Лице на улица, 78 кв.м,
разполага със склад и санитарно помещение. Тел.: 0889
522 288
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Продавам узаконен дентален кабинет в София (Военна болница) с
две работни помещения, чакалня,
офис, стерилизационна и баня. Телефон за контакт - 0877922665.
Продавам изгодно пълно стоматологично оборудване: американски
стоматологичен стол SDS 2000, маслен компресор, фотополимерна лампа, работна маса Цена: 2500 лв. Тел.
зa контaкт: 0898 293821 Асеновград
Продавам стом. машина Медиа в
отлично състояние с компресор, стол
за пациента с подвижна тетиера, стол
за стоматолога, турбинен наконечник,
наконечници и резервни такива,
електрокаутер, аксесоари за диагностика, фото лампа, сух стерилизатор,
амалгамобъркачка, 2 броя шкафчета,
маса, въртушка и др. - 1500 лв. 0878
671036/0889 671031
Продавам цялостно оборудване за
кабинет (без машина), едър и дребен
иструментариум, оригинални клещи
(не от Ливан), амалгамобъркачка-нова, аптечки и мн. други. По договаряне - 0878 671036 /0889 671031
Продавам стоматологичен кабинет
в гр.София близо до Военна болница!
Кабинетът работи от 2005 г. и се продава с оборудването! Площ 44 кв.м.
(раб. помещение, чакалня, санитарен
възел, стерилизационна), на кота 0,
Цена: 55000 евро тел: 0887450326
Продавам зъболекарски юнит
„Ритер“ със скриваща се в корпуса
и масичката периферия, огледалце
със светлина, бормотор, микромотор,
турбина, стол „СС-7“, компресор,
амалгамобъркачка, шкаф, инструменти. цена общо - 1500 лв. телефон
- 0885905381
ПРОДАВА СЕ ДЕНТАЛНА КЛИНИКА в гр. София. Клиниката се намира в широкия център на гр. София,
в близост до СРЗИ (кръстовището
между бул. Сливница и бул. Опълченска). Има статут на Амбулатория
за Дентална Помощ и се намира в
нова сграда (от 2009г), изпълнена по
индивидуален проект със специално направени инсталации (Електро,
ВиК, ОиВ, СОТ и др.). Луксозни довършителни работи с висок клас материали (врачански камък, най-висок
клас ламиниран паркет, силикон-силикатни мазилки, специално таванно
осветление). Състои се от два зъболекарски кабинета, чакалня, баня и
тоалетна, компресорно отделение и
стерилизационно помещение. Мебелите са изработени по индивидуален
проект с механизми на Blum. Клиниката се продава с наличното оборудване – дентален юнит, специализирано
дентално таванно осветление, две аспирационни уредби, два компресора,
ултразвуков апарат Satelec. Клиниката функционира от 2009г., разполага с
всички изискуеми регистрации, може
да се започне работа веднага след
закупуването й. Цена по договаряне.
GSM: 0898781299.
Столове за стоматолога продавам.
Използвани. Много запазени. Синя
тапицерия. 3 броя. Д-р Георгиев
GSM: 0887003868
Продавам нови Кофердам сетове:
Японска стомана, 12 клампи, малка и голяма рамка, Ainsworth Punch
(за пробиване на платното) и Brewer
Rubber Dam Clamp (за поставяне
на клампата). Всичко в индивидуален калъф за сета. Цена: 180лв. тел.:
0896799400, д-р Джоглев
Продавам работещ зъболекарски
кабинет в гр. Ямбол - в центъра на
града, подходящ е за работа и живеене, тъй като се намира в жилищен
блок и апартамента е 70 квадр. метра.
Практиката съществува от 1994 год.
Кабинетът е оборудван с всичко необходимо (ултразвук, фотополимерна
лампа, амалгамобъркачка) включително и с дребен инструментариум
и консумативи, както го изисква добрата дентална практика. Може да
се започне работа веднага. Цената за
апартамента с денталната практика,
с всичко гореспоменато е 32000 Евро
тел. 0895683896
Продавам Hirana Praktika с нако-

нечници, фотополимерна лампа и
скалер, стол ест. кожа, столче за стоматалога ест. кожа, цвят зелен, в перфектно състояние - 2200 лв., GSM:
08886409000, гр.София.
Продавам Зъболекарски стол
Юнит 7, Корпуса и части от машината - 150. лв. Сух стерилизатор-70лева, Шкафове специални 2бр.-30лева,
Шкаф железен, зъболекарски 30лева,
Касов апарат-30лева. Гардероб и картонетка - 20лева - 0885544373
ПРОДАВАМ - ДАВАМ ПОД
НАЕМ Обзаведен стоматологичен
кабинет в центъра на гр. Бургас. Тел.
0887222888
Продавам ново чукче за сваляне на
корони с два накрайника Цена 30 лв.
0888263528
Продавам дентален юнит Медиа
7 напълно окомплектован с много
резервни части, цена по договаряне,
София, тел. 0895349940
Продавам стоматологичен юнит
Анвита (произведен в Стара Загора)
без периферия в добро състояние.
Има вграден ултразвуков скалер –
Амдент. Намира се в гр. София, ж.к.
Младост 1. Цена 1000 лв. Тел. за контакт: 0888553901
Продавам пълно зъболекарско
оборудване. За информация: 0888/ 34
77 49
Продавам два броя машини ЮС 7
медия. За информация: 0887/ 532 736
– Д-р Раянлиев, Пловдив
Продавам пълно стоматологично оборудване на изгодна цена с 2
бр.стом. стол. (текмил, дентсан) работещ дентален кабинет в центъра на
гр. Карлово GSM: 0889840317
Продавам оборудван стоматологичен кабинет в район „Красна поляна“, стоматологична машина и стол
Медия 7М, в много добро състояние.
Цена по договаряне, тел. 02/889-9690, вечер след 19 ч.
Продавам ново зъботехническо
оборудване. Район Благоевград, тел.
0896121330
Продавам нова, неупотребявана
аспирационна система за 2-3 дентални юнита. Тел: 0899293067
Продавам изгодно пълно стоматологично оборудване: американски
стоматологичен стол SDS 2000, маслен компресор ,фотополимерна лампа, работна маса Цена :2500 лв. Тел.
зa контaкт :0898 293821 Асеновград
Д-р Пенева от София продава
спешно: 1. Стоматологичен стол от
Китай - 1500 лева; 2. Рентгенов апарат- по договаряне; 3. Стоматологични инструменти; За контакт: GSM:
0878 800 841 Иван
Продава зъболекарски кабинет /
практика/ в гр.Бургас, к-с“Лазур“,
заедно с оборудването, което е почти ново. Кабинетът работи от 1999г.
Състои се от работно помещение, чакалня, санитарен възел, стая за почивка /общо43 кв.м/. Цена 45 900 Euro.
Цена без оборудване: 40900 Euro.
GSM 0887779353
ДАВА ПОД НАЕМ
Давам кабинет под наем, център,
София GSM 0887601064
Давам под наем смяна в зъболекарски кабинет в гр. Пловдив,
ул.”Върховръх” № 2. За информация:
032/ 25 24 32
Давам под наем оборудван кабинет в гр. Асеновград.
За информация: 0888/ 34 15 84
Давам под наем работно място в
стоматологичен кабинет, намиращ се
в жк „Тракия” – гр. Пловдив.
За информация и контакти - 0888
93 91 92 - д-р Красимир Бозов
Давам под наем помещение - кабинет, в работеща Дентална клиника
гр. Варна близо до Окръжна болница,
без машина. за контакт: 0888739402
Давам под наем пълно стом. оборудване гр. Враца -център (партер) 100 лв. + 60 лв. за помещението. След
две години на експлоатация оборудването остава за наемателя безвъзмездно. Разработена практика. 0878
671036/0889 671031
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АКТУАЛНО
НАМАЛЯВАТ
ПАРИТЕ ЗА
ИЗДРЪЖКА В МУ
Държавната субсидия за студентите по медицина, дентална
медицина и фармация се намалява от 6514 лв. на 5890 лв. За
сметка на това пък кабинетът
ще увеличи средствата за обучението в 40 професионални
направления, сред които педагогика, инженерни науки, филологии, животновъдство и др.
Това предвижда проектонаредба
на просветното министерство за
промяна на две постановления
на МС, свързани с коефициентите за издръжка на студентите и
разпределението на субсидиите
в зависимост от качеството и потребностите на трудовия пазар.
„Коефициентите за направление медицина са били увеличени през 2007 г. с 50%, незнайно
защо. Разходите за един студент
обаче са по-ниски“, аргументират се от екипа на министъра в
оставка Меглена Кунева.

БЕЗ РЪКАВИЦИ
С ТАЛК
Агенцията по храните и лекарствата в САЩ (FDA) окончателно прие правило, забраняващо
употребата на ръкавици с талк,
тъй като представляват сериозна
опасност за здравето. Забраната,
която бе предложена за първи
път през март миналата година,
се посрещна с одобрение сред
медицинското общество, като
в много здравни центрове тези
продукти са вече или забранени или с ограничена употреба.
„Латексовите ръкавици играят
съществена роля в предпазването на здравето на специалистите
и на пациентите, но тези е талк
представляват опасност по редица причини”, заявяват от FDA.
Талкът е свързан със странични
ефекти, някои от които са потенциално опасни и водят до тежко
възпаление на дихателните пътища, реакции на свръхчувствителност, алергични реакции, включително астма, възпаление на
белия дроб, грануломи и перитонеални адхезии. Според агенцията безталковите ръкавици осигуряват същата защита, запазване
на сетивността на ръцете и удобство без да водят до посочените
странични ефекти.

КОГА ЩЕ
ПОЧИВАМЕ ПРЕЗ
2017 Г.
През 2017 г. заради новите правила дълги уикенди ще има за
Нова година, когато ще се ползва
и 2 януари, 3 март, който се пада
в петък, за 1 май и 8 май като
добавка към Гергьовден, както
и за Деня на Независимостта
през септември. Единични празнични дни пък ще са 24 май и 6
септември. Четири почивни дни
пък ще е дългият уикенд за Великден. Празниците за възкресението на Христос са записани
изрично в Кодекса на труда и
продължават от Разпети петък до
Велики понеделник. През 2017 г.
те се падат на 14-17 април. Петиридневен уикенд ще е Коледа,
въпреки че по Кодекса на труда
празнични са само 24, 25 и 26
декември. Тъй като Бъдни вечер
обаче се пада в неделя, като неприсъствен ще бъде включен и
27 декември. Почивните дни ще
започнат от 23 декември, събота.
По изчисления на бизнеса, който
се обяви против промените, през
следващата година ще има 249
работни дни или три по-малко,
отколкото през тази година. Това

щяло да намали БВП на България с 1%. Правителството вече
няма да има право да размества
почивни дни през годината, но
запазва правото си да обявява еднократно неприсъствени дни за
оказване на почит, за честване на
професии и оказване на признателност, решиха още депутатите.

С ОТПЕЧАТЪК И
ПРИ ЛИЧНИТЕ
ЛЕКАРИ
Пръстовият идентификатор ще
бъде въведен експериментално в
кабинетите на част от джипитата
през 2017 година. Заедно с това
ще бъдат тествани и т. нар. Електронни рецепти. За тестването на
системата са се договорили управителят на Националната здравноосигурителна каса д-л Глинка
Комитов, заместник-здравният
министър д-р Бойко Пенков и
председателят на Сдружението
на общопрактикуващите лекари
доц. Любомир Киров. От сдружението отчитат, че пръстовата
идентификация, която беше въведена при хоспитализиране в
болниците през есента, не среща подкрепата на хората, срещу
нея са и не малко от лекарите.
От Националното сдружение на
общопрактикуващите лекари не
приемат за задоволителен аргумента, че използването на тази
система ограничава злоупотребите със средства от НЗОК в доболничната помощ и подчертамат, че бюджетът на първичната
извънболнична помощ е 6,4% от

здравноосигурителните разходи
на НЗОК.

МНОГО ЛЕКАРИ,
МАЛКО
НАСЕЛЕНИЕ
България е сред първите десет
държави в Европейския съюз по
брой лекари на глава от населението. По този признак страната
ни е седма от общо 28 членки на
общността. Това показват данни от анализ на „Евростат”. От
него става ясно, че у нас се падат
средно по около 400 лекари на
100 000 души население. На първо място по брой лекари на глава от населението е била Гърция
- 632 лекари на 100 000 души.
Следват Австрия (500 лекари на
100 000 души), Португалия (442
лекари на 100 000 души), Литва,
Швеция и Германия (съответно
по 430, 420 и 410 лекари на на
100 000 души) и др. Зад нас по
този показател са страни като
Италия, Испания, Малта, Дания
Холандия и др. Полша е страната с най-нисък дял на лекари на
глава от населението в Евросъюза - 230 на 100 000 души. Броят
на възрастните лекари у нас над
65 години, е превишавал броя

на младите лекари до 35 години. Над 65-годишните лекари у
нас са били 3555 (12,3%) срещу
2356 млади лекари до 35 години
(8,2%).

ДЕФИЦИТИ
Болници и клиники в Европа
вече отказват оферти за лечение
на наши пациенти по договорка
с Националната здравноосигурителна каса. Причината е, че финансовата ни институция дължи
над 200 млн. лв. на чужди фондове и лечебници като дълговете
продължават да се увеличават.
Част от борчовете са още от 2014
г., а има и по-стари. В началото на
следващата година ще се направи
опит от българска страна за преговори с германските фондове във
връзка с проблема. Касата няма да
се разплати и с лечебници у нас
за извършената и отчетена от тях
надлимитна дейност. За 2016 г.
общо към болници, зъболекари и
аптеки задълженията й са в размер на 52 млн. лв. НЗОК дължи
на здравните заведения пари и за
2015 г., които са 55 млн.

ЛЕКА НОЩ
И ЛЕК СЪН
Холандците спят най-много от
всички националности в света,
жителите на Япония и Сингапур – най-малко, сочи ново проучване, пише The Independent.
Изследването е проведено от математици от Мичиганския Университет в САЩ. Те използвали

данни за съня на хиляди хора от
100 страни, събрани чрез мобилно приложение, предназначено
да помага за преодоляването на
часовата разлика. Проучването
сочи още, че жените спят с около 30 минути повече от мъжете
- лягат си по-рано и се събуждат по-късно. Най-малко време
за сън отделят мъжете на средна
възраст - често под седемте часа
на денонощие, препоръчвани от
специалисти. Жителите на Холандия спят средно 8 часа и 12
минути – това е с около 45 минути по-малко от времето за сън на
хората в Сингапур и Япония – 7
часа и 24 минути. Прекарването
на време навън също влияе върху
съня - хората, които се излагат на
слънчева светлина всеки ден, си
лягат по-рано и спят по-продължително от тези, които прекарват
деня си на изкуствена светлина.

АНАЛИЗАТОР
НА ДЪХА
Нов инструмент, който може
да улови до 17 различни заболявания, анализирайки дъха на
пациента, са разработили израелски учени, съобщи изданието
за нанотехнологии ACS Nano.
Устройството, наречено Na-Nose,

може да диагностицира различни
видове рак, болестта на Крон, язвен колит, синдром на раздразнените черва, два вида Паркинсон,
мултиплена склероза, белодробна артериална хипертония, прееклампсия и хронична бъбречна
недостатъчност. Инструментът
прилича на дрегер, пренася се
лесно и показва кои пациенти
са изложени на висок риск към
определени състояния. Тестовете на устройството са обхванали
1404 здрави и болни хора от пет
различни държави. При издухване на дъх в „дрегера“, той идентифицира повече от 100 химични
компоненти. Те биват подлагани
на задълбочен анализ от наноматрица с изкуствен интелект
– серия сензори, които могат да
уловят дори най-малката следа
от определени химични съставки. Ако някоя от концентрациите
и химичните нива в дъха е над
или под определена норма, това
е индикатор за тревога. Според
учените изобретението дава сериозна надежда и невероятни
перспективи. Например интеграцията му в смартфон може да
позволи най-обикновен телефонен разговор да води до ранно
диагностициране и предотвратяване на заболяване.

ОТКРИХА НОВ
ОРГАН
Абсолютно нов орган, част от
храносмилателната система на
организма, беше класифициран
от учените в университетската
болница „Лимерик“, Ирландия.
Известен като мезентериум, новият орган дълго е смятан за съставен от фрагментирани, отделни
структури. Последните изследвания показват, че това всъщност
е един, цялостен орган, съобщава специализираното издание
The Lancet Gastroenterology &
Hepatology. Едно от най-ранните
описания на мезентериума е направено от Леонардо да Винчи.
В продължение на векове тази
структура била игнорирана като
незначителна. През 2012 г. Кофи
и колегите му показват чрез подробни микроскопски изследвания, че мезентериумът всъщност
е непрекъсната структура. През
последните четири години те събрали допълнителни доказателства, че мезентериумът трябва
да се класифицира като отделен
специфичен орган и сега това
вече е факт. Функциите на новия
орган тепърва ще се изясняват,
но според учените откритието му
може да има важна роля при лечението на коремни и храносмилателни заболявания.

МЗ
СИГНАЛИЗИРА
ГДБОП ЗА
ФАЛШИВ САЙТ
Министерство на здравеопазването изпрати сигнал до директора на Главна дирекция „Борба
с организираната престъпност“
Главен комисар Ивайло Спиридонов с копие до комисар Явор
Колев, началник на отдел „Компютърни престъпления“ към
ГДБОП, относно фалшифициране на електронната страница на министерството. Сайтът
http://livesbloggz.com/fito-balt/
bg/minzdrav/ съдържа категорично невярна информация и прави
внушения, които са подвеждащи за потребителите и опасни
за здравето на гражданите. Министерство на здравеопазването напомня, че официалният
сайт на институцията се намира
на интернет адрес http://www.
mh.government.bg/bg/ .

АКЦЕНТИ
ВАЖНО ЗА
ПРАКТИКИТЕ
От 2017 г. за отчет към
НЗОК вече няма да се приемат попълнени на ръка фактури, сканирани в pdf файлове и
подписани с електронен подпис, а само такива, генерирани с програма за фактури.
За отчитането можете да се
възползвате от програми и
сайтове за безплатни онлайн
фактури.

ПРИЗНАВАНЕ НА
МЕДИЦИНСКИ СТАЖ В
ЧУЖБИНА
Без съответната клинична практика в акредитирани
лечебни заведения, аптеки и
лаборатории нито един медицински стаж в чужбина няма
да има тежест у нас. Младите
лекари, фармацевти, стоматолози, лаборанти и други
специалисти от сферата на
здравеопазването ще трябва
да докажат на практика усвоените знания в чужбина, защото такива са изискванията
на нормативната уредба за
придобиване на висше образование по различните медицински специалности.

40 000 СЕ ЛЕКУВАТ В
ЧУЖБИНА
В много от случаите не става дума за сложни операции
или процедури, които са непосилни за медиците у нас, а
за съвсем съзнателен избор
на пациента. НЗОК задлъжня
към чужди клиники и фондове с над 200 млн. лева. Наймного българи избират да се
лекуват в Германия. В челната тройка са още Австрия
и Испания. Белгия, Франция
и Италия също са сред найпредпочитаните дестинации
в ЕС за здравен туризъм. Найчесто финансиране от Касата
за лечение в чужбина се търси за сложните хирургични и
ортопедични операции, очни
интервенции, както и за химио- и лъчетерапия.

КУЧЕ В ЧЕКМЕДЖЕ
В София ще се състои пресконференция за първото в
света успешно отстраняване
на тумор от сърцето на куче.
Излекуваният лабрадор е куче
водач на фондация „Очи на четири лапи“. Операцията е извършена от кардиохирурга на
Сити Клиник Сърдечно-съдов
център д-р Георги Игнатов,
заедно с ветеринарния кардиолог д-р Ранко Георгиев.

УНИКАЛНА
ВИДЕОАСИСТИРАНА
ХИРУРГИЯ
За първи път в България
гръдни и общи хирурзи изцяло минимално инвазивно
изградиха нов хранопровод
след отстраняване на огромен тумор на езофагус и стомах. 73 г. мъж се възстанови
успешно в Аджибадем Сити
Клиник Болница Токуда след
сложна изцяло видеоасистирана операция за отстраняване на тумор на прехода между
хранопровода и стомаха. Интервенцията се извършва за
първи път в България и представлява единствен шанс за
пациента. Изцяло видеоасистираната хирургия позволи
на пациента да се храни през
устата още на 4-тия ден след
операцията и на 7-мия да бъде
изписан.

