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ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

РЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI
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Национален форум по дентална медицина Мадарски конник – 2017

ВИНАГИ Е
ВРЕМЕ ЗА ФОРУМИ
Успешен микс от практически курсове със свободен достъп, прецизна лекционна
програма и дентално изложение създадоха домакините от РК на БЗС – Шумен

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.
• 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!

РЕДОВЕН
ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН КОНГРЕС

Председатели на РК на БЗС от цялата страна дойдоха да
подкрепят форума в гр. Шумен

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

Н

езапомнените януарски снегове и студове не попречеха ни най-малко на успешното провеждане за
четвърта поредна година на Национален форум по
дентална медицина Мадарски конник в гр. Шумен, който се
провежда под егидата на БЗС.
Организаторите от РК на БЗС явно са намерили успешната формула – курсове и практическа работа със свободен
достъп за лекарите по дентална медицина, участващи във
форума, прецизно подбрана лекционна програма, богато
дентално изложение и търговски презентации за най-новото
в денталната практика.
Показателни за успеха на форума бяха пълната зала по
време на лекционната част през целия ден, препълнените
курсове със свободен достъп, множеството посетители на
денталното изложение и, разбира се, финалната гала вечеря
с незабравима програма и много настроение и танци.
Официалното откриване на форума бе на 28.01.2017 г. в
хотел „Шумен“. На него, освен представителите на РЗОК,
БЛС и други институции от гр. Шумен, присъстваха и председателят и главният секретар на БЗС, д-р Б. Миланов и д-р
Н. Шарков. Тази година да подкрепят събитието бяха дошли
и председателите на РК на БЗС от Пловдив, Русе, Търговище, Хасково, Разград, Кюстендил, като имаше и представител на СРК и Комисията по информация в лицето на д-р И.
Методиев.
Д-р Миланов подчерта, че въпреки дълбоката зима навън,
това, което вижда като организация, го кара да мисли за пролет. Форумът съумява да бъде пресечна точка на опит и младост, като подготвя приемствеността на новите генерации,
които идват, подчерта той.
Председателите на районите колеги, които присъстваха,
излязоха и поздравиха колегите си от Шумен и участниците
във форума.

ЛЕКЦИОННАТА ЧАСТ
Първата лекция от научната програма бе на познатия от
последния Научен конгрес в Бургас д-р Еял Нуни от Денталния факултет на Медицинския университет в Тел Авив,
Израел.
Поради големия интерес той представи отново темата:

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“.

Залата с участниците във форума
„Травма на детските зъби. Отстраняване на короната на анкилозни предни зъби при деца и юноши като метод за запазване на алвеоларния гребен“.
Декоронацията е метод, който се прилага при деца и подрастващи. Това е начин да се предотвратят много по-тежки
усложнения и да се спомогне за костния растеж и развитие. На практика се изрязва короната на зъба и се потапя
коренът в костта. В резултат върху корена се получава една
вертикална апозиция на кост и се съхраняват вертикалните
съотношения на костта. Коренът, който е останал заключен
в костта, би съхранил хоризонталното измерение на костта.
И когато пациентът порасне достатъчно, че да може да се
пристъпи към имплантатно лечение, няма да се наложи да
се използва почти никаква костна аугментация.
Методът на декоронация е приложим при строги индикации. Прави се на пациенти на възраст до 14 г. След което на
възраст над 20 г. при жените и на над 21 при мъжете, съгласно световните стандарти, може да се постави имплант.
В богато онагледената си лекция д-р Нуни показа с рентгенови снимки проследени клинични случаи, при които има
изграждане във вертикална посока на кост от 4–5 мм. Костта
се запазва не само във вертикална поска, но и в хоризонтална посока, макар и не толкова силно изразено, което дава
възможност за много добро последващо имплантиране и
протезиране. Д-р Нуни даде и практически съвети как да
разпознаем анкилозен зъб. Той посочи, че при перкусия звукът е като от метал.
На стр. 4

„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.

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.

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.

2

БРОЙ 2, ФЕВРУАРИ 2017

ЧОВЕК, НЕВЯРВАЩ В
НИЩО, СЕ
БОИ ОТ ВСИЧКО
Правилата на Бърнард Шоу, или по-точно неговите сентенции,
отдавна са заели своето място в световната култура. Въпреки отдалечеността във времето, те сякаш не са претърпели своите метаморфози и важат и до днес.
Светът се състои от безделници, искащи да имат пари без да работят, и глупци, готови да работят без да богатеят
Ненавист - отмъщението на страхливеца за изпитания страх.
Нямаме право да консумираме щастие без да го произвеждаме.
Идеален мъж - това е мъжът, вярващ, че има идеална жена.
Умението да издържате в самота и да изпитвате удоволствие това е велик дар.
Не е опасно да сте искрен, особено ако сте и глупав…
Понякога трябва да разсмеете хората, за да ги разсеете от намерението да ви обесят.
Най-големият грях към ближния не е омразата, а равнодушието;
това е върхът на безчовечността.
Жените някак веднага познават с кого сме готови да им изневерим. Понякога дори преди да ни е минало през ума.
Алкохолът това е анестетик, позволяващ ни да издържим операцията, наречена живот.
Чувството за обективно възприемане на реалността се нарича
цинизъм, от хората, които не го притежават.
Постарайте се да получите, това което обичате, иначе ще се наложи да заобичате това което сте получили.
Да остаряваш е скучно, но това е единственият начин да живееш
дълго.
Единственият урок, който може да се вземе от историята, е, че
хората не взимат никакви уроци от историята.
Вестник - това е печатен орган, невиждащ разлика между падането с колело и катастрофата на цивилизацията.
Демокрация - това е въздушно кълбо, висящо над главата ви и
каращо ви да гледате нагоре, докато други ви бъркат в джобовете.
Ако имате ябълка и аз имам ябълка и си ги разменим - и у вас,
и у мен ще остане по една ябълка. Но виж, ако вие имате идея и аз
също, когато си ги обменим, то у всеки от нас ще останат по две
идеи.
Здравата логика и трудолюбието компенсират недостига на талант, докато можете да бъдете най-гениален сред гениите, но от глупост да загубите живота си.
Човек е като тухлата: колкото повече гори, толкова по-твърд става.
Човек, невярващ в нищо, се бои от всичко.
Природата не търпи празнота - там, където хората не познават
истината, запълват непознатото с измислици.
Разумният човек се приспособява към света; неразумният се опитва да приспособи света към себе си, затова и прогресът винаги
зависи от неразумните.
Сега, когато се научихме да летим във въздуха като птици и да
плуваме под водата като риби, не ни достига само едно: да се научим да живеем на земята като хора.
Подбор: Е. Караянева, гл. редактор на в. „ДентаМедика“

22 КОНГРЕС НА BASS

22 Конгрес на BaSS ще се проведе в Солун,
хотел „Makedonia Palace”, от 4 до 7 май 2017 г.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Такси за регистрация
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.
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
Осигурена е възможност за организирано пътуване с луксозен
автобус, както и хотелско настаняване (4*) за три нощувки в гр.
Солун с трансфери до конгресната зала на цена 415 лв. на човек
в двойна стая и допълнителни екскурзии.
За повече информация и записване на тел: 0888 642622 и
02/9516975.

СЪСЛОВНИ

СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО: Писмо изх.№ РД-01-225/31.01.2017 г.
на РК на БЗС гр. Добрич, вх.№ 033/31.01.2017 г. на
БЗС, по въпроси за информационни табели с надпис „Дентална клиника“.

По принцип въпросът за наименованието на лечебните заведения за дентална помощ не се поставя за
първи път. Съгласно Закона за лечебните заведения
(ЗЛЗ) регистрацията им се извършва в съответната
регионална здравна инспекция, на чиято територия се
намира лечебното заведение. Нееднократно са получавани откази за регистрация, когато наименованията
на лечебните заведения не са съответствали на разпоредбите на закона.
А такива разпоредби – общи и специални - има за
почти всички видове лечебни заведения.
Така например, съгласно чл. 36 ал. 4 от ЗЛЗ „търговската регистрация на фирмата задължително трябва
да съдържа пълното обозначение на съответния вид
лечебно заведение по чл. 8 и чл. 10, т. 4 и 5.“ Същото
правило важи и за тъканната банка - съгласно чл. 36а
ал. 3 от ЗЛЗ, за лечебните заведения за болнична помощ - съгласно чл. 37 ал. 6 от ЗЛЗ и пр.
Тези правила – в случая специални по ЗЛЗ – би
следвало да се спазват, както от учредителите на лечебното заведение, които го заявяват за вписване, така
и от органите на Агенцията по вписванията, които
вписват фирменото наименование на лечебното заведение в Търговския регистър или Регистър БУЛСТАТ.
Посочените по-горе откази от РЗИ за регистриране на лечебни заведения са се получавали, когато в
Агенцията по вписванията са били вписвани фирмени
наименования на лечебни заведения, които не съответстват на специалните разпоредби на ЗЛЗ.
Във всички подобни случаи, при незаконосъобразно вписани от Агенцията по вписванията наименования на лечебни заведения, РЗИ са длъжни да изискват
и - доколкото ни е известно – в рамките на своите правомощия, са изисквали да бъдат извършени промени
в търговската регистрация на лечебните заведения
по начин наименованията им да бъдат съответни на
предвидените в ЗЛЗ.
В смисъла на изложеното, предписанието на РЗИ
Добрич, дадено с констативния протокол, приложен
към писмото на д-р Емил Давчев, е правилно и законосъобразно.
Информационната табела трябва да съответства на
търговската регистрация на лечебното заведение.
Като „Дентална клиника“ може да бъде обозначено
само лечебно заведение, което е регистрирано в РЗИ
като „Дентална клиника“.
В противен случай е налице хипотезата на „заблуждаваща реклама“, забранена съгласно чл. 32 от Закона
за защита на конкуренцията.
За прецизност соча, че т. нар. „заблуждаваща реклама“ е дефинирана в чл. 33 от Закона за защита на конкуренцията, който има следното съдържание:
Чл. 33. (1) Заблуждаваща е всяка реклама, която

по какъвто и да е начин, включително по начина на
нейното представяне, подвежда или може да подведе
лицата, до които е адресирана или достига, и поради
това може да повлияе на тяхното икономическо поведение или по тези причини нанася или може да нанесе
вреди на конкурент.
(2) При определянето на рекламата като заблуждаваща се взимат предвид и:
1. характеристиките на стоките и услугите, като:
наличност, вид, изработка, състав, начин и дата на
производство на стоките или изпълнение на услугите,
годност за употреба, начини за употреба, количество,
географски и търговски произход, резултати, които
могат да се очакват от тяхната употреба, резултати и
съществени характеристики от изпитванията или извършените проби върху стоките или услугите;
2. цената или начинът на формирането й и условията за доставка на стоките и изпълнение на услугите;
3. данни за рекламодателя или рекламиращия,
като: име или фирма, адрес или седалище, адрес на
управление, имущество, права върху индустриална
и интелектуална собственост, получени награди или
отличия.
При констатиране на „заблуждаваща реклама“ Комисията за защита на конкуренцията може да
наложи имуществена санкция в размер до 10 на сто
от общия оборот за предходната финансова година на
лечебното заведение.
В предотвратяването на налагането на подобни санкции се съдържа отговорът на въпроса на
д-р Емил Давчев – как да бъде осигурена съсловна
защита на членовете на РК на БЗС гр. Добрич.
В случая, повод за писмото на д-р Емил Давчев, не само, че не може да се търси „съсловна защита“ пред Директора на РЗИ-Добрич, а трябва да му се
оказва необходимото съдействие за постигане на законно изискуемото съответствие във всички подобни
случаи между: от една страна – търговската регистрация, респ. регистрацията в РЗИ на наименованието
на вида лечебно заведение с разпоредбите на ЗЛЗ, и
от друга страна – съответствие на информационните
табели с търговската регистрация респ. регистрацията в РЗИ на лечебните заведения, за да не подлежат на
санкции по Закона за защита на конкуренцията.
Както посочените от д-р Емил Давчев наименования „дентални клиники“ и „дентално студио“, така
и други подобни наименования, биха могли да бъдат
коментирани, само ако РЗИ започне да допуска регистрации на „дентални клиники“ без да спазва разпоредбите на ЗЛЗ или започне да регистрира лечебни
заведения с нерегламентирани в ЗЛЗ наименования.
Що се отнася до въпросите свързани с търговската
реклама на т.нар. „дентални клиники“ – това са въпроси по прилагането на Закона за защита на конкуренцията, Кодекса за професионална етика и решенията на Конгресите на БЗС, които надхвърлят предмета
на настоящето становище.

КАМПАНИЯ „ВСИЧКО ОТ НАС ЗА ЗДРАВИТЕ
ВИ ЗЪБИ, ДЕЦА”, ПОСВЕТЕНА НА
СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ

Н

а 18.03.2017 г. Катедрата по
Детска дентална медицина
към Факултета по дентална медицина, МУ-София и „Националната асоциация по детска дентална
медицина” организират кампания
под надсов „Всичко от нас за здравите ви зъби, деца”, посветена
Световния ден на оралното здраве.
Това е третата по ред подобна
кампания, насочена към децата от
София, когато Факултетът по дентална медицина отваря вратите си
за всички деца и технте родители.
Преподавателите от Катедрата по
дентална медицина и студентите
на Факултета от последните курсове са на разположение за информация, прегледи и обучение.
Тази година кампанията се присъединява към всички, подкрепили
Световния ден на оралното здраве.
На 18.03.2017 г., събота, от 11.00
ч. в сградата на Факултета по дентална медицина на улица „Георги
Софийски“ 1 ще бъдат отворени
аудиториите, в които ще бъдят
приети всички желаещи деца и
родители от София. Там ще се организира „Училище за родители”,
като родителите могат да получат
най-съществената информация как
да опазят оралното здраве на децата си. Лечебните зали ще бъдат отворени и преподаватели и студенти
ще правят клинични профилактични прегледи на децата, ще се прави

оценка на риска за развитие на зъбен кариес, индивидуален план за
профилактика и план на лечение.
С това нашата помощ към децта
няма да свърши – всяко дете ще получи от нас часове за провеждане
на необходимото лечение, защото
превантивните мерки могат да са
резултатни едва след като всички
присъстващи дентални проблеми
бъдат излекувани. Едновременно с
това ще има отворена „Работилница за здрави зъби”, където децата
ще бъдат обучавани как трябва да
се почистват зъбите, за да са здрави и какво трябва да бъде храненето, за да се осигури зъбното здраве.
Освен всичко това за децата ще

има много изненади и подаръци,
които сме сигурни, че ще ги зарадват.
Каним всички деца от град София и техните родители да посетят
този празник и да се присъединят
към нашите усилия да осигурим
орално здраве на децата, заедно с
всички специалисти и заинтересувани от целия свят.
Проф. Д-р Милена Пенева,
дм, дмн
Ръководител на Катедрата
по детска дентална медицина,
ФДМ, МУ - София и председател на Националната асоциация
по Детска дентална медицина

РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СРК
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
УС НА СРК РЕШИ РЕДОВНОТО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА СРК НА БЗС
ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 29 АПРИЛ 2017 Г. В ПАРК ХОТЕЛ МОСКВА, ЗАЛА КИЕВ.
Предварителен дневен ред:
08:00 - 09:00 Регистрация
1. Отчет на Председателя на УС на СРК
2. Отчет на Председателя на КПЕ на СРК
3. Отчет на Председателя на КК на СРК
4. Отчет по Бюджет 2016, проект за Бюджет 2017
5. Снемане на отговорност от досегашното ръководство на СРК
6. Избор на нови ръководни органи на СРК
7. Избор на делегати на СРК за Конгреса на БЗС
Бланка за протокол за избор на делегат за Общо събрание на СРК на БЗС
може да получите от офиса на СРК на БЗС или
да се изтегли от сайта на СРК http://www.bzs-srk.bg

Срока за предаване на протоколите в офиса на СРК е 31 Март 2017 г.
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Д-р Нелия Михайлова, председател на РК на БЗС – Пловдив

ОТ СЪКРОВЕНОТО НАМЕРЕНИЕ КЪМ ТВЪРДОТО РЕШЕНИЕ:

К

олеги, събрах кураж и намерението ми - от съкровено и
лично - с течение на годините и изпитанията, се превърна в
твърдо решение. Решение:
Да се кандидатирам за председател на Българския зъболекарски
съюз.
С много от вас работим заедно
от дълго време, отделяме от това
скъпоценно време, влагаме енергия, емоция и мисъл, за да споим
още по-силно този съюз - нашия.
Контактувам с много колеги,
членове на БЗС, които имат своята
позиция и са направили своя избор
- да бъдат встрани от т.нар. съсловен живот.
Днес се обръщам към всички
вас.
Колеги, известно ви е - предстоят избори. Моето дълбоко убеждение е, че всеки един член на БЗС,
независимо дали е делегат на конгреса, трябва да знае какви хора
имат желание да ръководят нашата
организация.
Това е моят мотив да ви се представя, да заявя отговорността си.
Казвам се Нелия Михайлова,
доктор, разбира се. В момента съм
председател на РК на БЗС – Пловдив.
Завършила съм езикова гимназия и ФДМ – София. Житейският
ми път ме отведе в Пловдив и независимо, че попаднах в напълно
непозната среда, не устоях дълго
на желанието да се включа активно
в съсловния живот. Извървях своя
път в нашата организация - от член
на УС, зам.-председател и председател на РК – Пловдив. Обогатих
своя опит и като член на много от
комисиите в централното ръководство.
СЕГА ТЕГЛЯ ЧЕРТАТА
Усилия, конгреси, решения - какво успяхме да направим в гр. Пловдив? А за колегите в страната?

КАНДИДАТИРАМ СЕ ЗА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЗС
събрание, а някои от тях са вече на
съответни позиции в ръководството на районната колегия. Убедена
съм, че тази приемственост между
поколенията е гаранция за добро
бъдеще на съсловието.
Разбира се, всичко това стана
факт благодарение на усилията на
целия УС, КПЕ и КК на РК на БЗСПловдив.
ВЯРВАМ В СИЛАТА
НА ЕКИПА

Винаги съм се отнасяла с уважение към постигнатото от колегите
преди мен и се постарах да запазя
всичко положително и да го развия.
Водела съм се от убеждението,
че между нас трябва да има обратна връзка. Без прекъсване - положителна.
Затова на първо място подобрихме информационната политика.
Усъвършенствахме сайта на районната колегия - поддържаме винаги
актуална информация, започнахме
издаване на информационен бюлетин.
Решихме да направим освен професионална и здравна застраховка
на всички членове на колегията.
От три години осигуряваме еднократна финансова помощ на семейства с новородени деца и при
пенсиониране на колеги.
Семинарът ни в Хисар се разви
като един изключително успешен
формат.
Ако има нещо, с което наистина се гордея, това е създаването
с наша помощ на студентска организация във ФДМ - Пловдив.
Приобщаването на поне част от
студентите към съсловния живот
на колегията вече дава резултат.
След дипломирането си много от
тях станаха делегати на Общото

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНИ СЪБРАНИЯ
НА РК НА БЗС ЗА 2017Г.
РК на БЗС - Благоевград
Отчетно-изборното събрание на
РК на БЗС-Благоевград ще се проведе на 18.03.2017 год.

РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СРК
Ще се проведе на 29 април 2017
г. в парк-хотел „Москва“.

РК на БЗС - Враца
Отчетно-изборното събрание на
РК на БЗС - гр. Враца ще се проведе на 25 април 2017 г. от 13.00 часа
в офиса на колегията.

РК на БЗС - София област
РК София област, на свое заседание на УС, взе решение Общото
отчетно-изборно събрание да се
проведе на 22.04.2017 във ФДМСофия от 10 ч.

РК на БЗС - Габрово
Годишното отчетно-изборно събрание на РК на БЗС - Габрово ще
се проведе на 22 април 2017 г.
РК на БЗС - Кърджали
РК на БЗС -Кърджали ще проведе годишното си събрание на 18.03
2017г. от 10.00 ч.
РК на БЗС - Монтана
Отчетно-изборното събрание е
насрочено за 07.04.2017г.
РК на БЗС - Пазарджик
Годишното отчетно- изборно събрание на РК на БЗС Пазарджик,
ще се проведе на 25.03.2017г.
(събота) от 10.00ч. в Гранд Хотел
„ХЕБЪР“ гр. Пазарджик.

РК на БЗС - Силистра
Годишното
отчетно-изборно
събрание на РК - Силистра ще се
проведе на 31-ви март 2017.
РК на БЗС - Смолян
Редовното отчетно-изборно събрание на РК на БЗС гр. Смолян
ще се проведе на 01.04.2017 г. /събота/, от 10.00 часа в конферентната зала на РИОСВ гр. Смолян.
РК на БЗС - Шумен
Отчетно-изборно събрание на
РК на БЗС - Шумен - 08.04.2017г.
от 9.00ч.
РК на БЗС - Ямбол
Отчетно-изборното събрание на
РК Ямбол ще бъде на 12.04.2017г.

Подробна информация за провеждането на събранията можете да
намерите в информационните карета на отделните РК на БЗС, както
и в офисите на РК.

Членувам в Асоциацията на денталните мениджъри в България,
чийто слоган е „По-силно от Аз
е Ние”. Смятам, че имам реална
представа за себе си и съм убедена в способността си да изграждам
екипи. Да намеря правилните хора
и да им създам условия, за да се изявят максимално. Да се управлява
дентална практика не е лесно.
Това важи и за управлението на
районна колегия.
Със сигурност управлението на
една съсловна организация е много
по-различно.
ХАРЕСВАМ ПОСОКАТА,
В КОЯТО СЕ
РАЗВИВА СЪЮЗЪТ,
и смятам да я продължа, ако бъда
избрана. Връзката между централното ръководство и районните колегии е много важна и тук нещата
се промениха значително, благодарение и с усилията на д-р Борислав
Миланов.
Да, това е посоката.
Ние сме хора индивидуалисти. В
БЗС има много различия – социални, регионални, политически, конкурентни, обединени по отделни
специалности и интереси. Затова
трябва да се търси и намери балансът. От една страна, сме длъжни да
заявяваме и отстояваме позиции и
като част от гражданското обще-

ство. От друга ТРЯБВА ДА ПРОБУДИМ
ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН ОТ
НАС И ЧУВСТВОТО ЗА
ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ
СЪСЛОВИЕТО
И тук за мен е от съществено значение да се реализират на практика
започнатите промени в информационната политика на съюза.
Моята философия се крепи на
следното: „Информация в две
посоки – към колегите и към обществото“. Наложително е да се
използват всички възможни комуникационни канали – с послания,
откровени към колегите, и да повторя - обратна връзка с тях - нека
да си говорим! Да се научим да
приемаме и чуждото мнение! Конфронтацията е път за никъде!
Управителният съвет е органът,
който взема важните решения за
съсловието в период между два
конгреса. На заседанията са председателите на районните колегии,
хората, които сте избрали да ви
представляват. Нима е само тяхна
вината, че понякога не знаят или не
са разбрали какво ви тежи, какво
ви вълнува? Отхвърлям позицията
- да се стои отстрани и само да се
критикува. Самоцелната критика е
смъртоносна за диалога!
Да. Членуването в зъболекарски
съюз е задължително. Така повелява законът. Разковничето е в осъзнаването, че този съюз е наш и от
нас зависи как ще го обогатим.
Ние сме се посветили на професия, която изисква постоянно
усъвършенстване и развитие. И
безсънни нощи, и трудни казуси, и
радост, и болка!
Има много качествена промяна в
организираната от БЗС продължаваща квалификация. В тази насока
е изключително важно да продължи доброто взаимодействие с фа-

култетите по дентална медицина в
полза на цялото съсловие. Организациите по различните специалности имат огромен капацитет – защо
да не им помогнем да го разгърнат
по-пълноценно?
ГЛЕДАМ НА
ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА
ТАКАВА, КАКВАТО Е
Има много предизвикателства
пред съсловието. Член съм на Комисията по рамково договаряне
и съм запозната с технологията и
напрежението при водене на преговори с НЗОК, а като собственик
на дентален център изпълнявам на
практика НРД.
Изпитвам тревога от нарастващия брой на зъболекарите в
България и неравномерното разпределение на практиките. Все поосезаема става липсата на специалисти, особено в някои райони.
А как да се справим с лавината
от изискванията към нас от различните институции?
Ето защо са ни нужни максимално единство, отговорност и още
по-ефективно ръководство.
Ще го повторя, но по нов начин
– аз съм екипен играч. Винаги съм
имала подкрепата на много колеги. Хора, готови да продължат да
работим заедно за едно по-добро
бъдеще на съсловната ни организация.
Моята мечта е - за всички колеги
да бъде въпрос на чест и гордост
да са членове на БЗС.
Казват, че мечтата се превръща в
реалност, когато се приземи. Тогава се разделяме с нея, защото сме я
осъществили.
Готова съм да се разделя с нея,
когато я осъществя. Когато я осъществим. В „съюз“ – каква изпълнена с мощ дума!

НАЦИОНАЛЕН
ДЕНТАЛЕН ФОРУМ - СЛИВЕН
25.03. 2017г. гр. СЛИВЕН - Хотел „НАЦИОНАЛ-ПАЛАС“
25.03.2017г.
9.00-9.30ч. – РЕГИСТРАЦИЯ; 9.30-10.00ч. - ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
1.СЕСИЯ
10.00-12.30. – ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕ ПО CAD/CAM ТЕХНОЛОГИЯ
Проф. Г. Тодоров, доц. А. Влахова, д-р В. Хаджигаев, д-р Ст. Златев, И. Попов (зъботехник)
13.00-14.00ч. - ОБЯД-КОМПЛИМЕНТ ОТ РК-СЛИВЕН ЗА УЧАСТНИЦИ И ФИРМИ.
2.СЕСИЯ
14.00- 15.00ч.- ЛЕКЦИЯ НА Д-Р БОГОМИЛ АНДОНОВ - Инвазивна цервикална коренова резорбция
15.00-15.315ч.-ТЪРГОВСКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
15.00-18.00ч.-. ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ-SDM-ПРЕДСАВЯ-ПРЕПАРАЦИЯТА НА ЗЪБИТЕ ЗА ЦЕЛИ
КОРОНИ-ПРАГОВА ИЛИ БЕЗПРАГОВА. ЛЕКТОРИ:
1. Д-Р ЯВОР МИЛАНОВ; 2. Д-Р АЛЕКСАНДЪР КЛОЧКОВ; 3. Д-Р НЕЛИ НИКОЛОВА
20.00ч. ОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ-30ЛВ.
ТАКСА УЧАСТИЕ-30ЛВ.
24.03.2017г. практически курс-ТАКСА УЧАСТИЕ-60ЛВ.
Тема- Естетика във възстановителната дентална медицина. Постигане напредсказуеми и естествено изглеждащи, директни естетични възстановявания на зъбите в антериорната и постериорна област в ежедневната ни работа с EVETRIC - система отговаряща на всички изисквания за постигане на перфектна и
натурална естетика.
За контакти: 044 623295; 0888283785, д-р Христо Дойчев

ЛЕКЦИИ ОТ ПРОЛЕТНАТА ПРОГРАМА
НА БЗС ЗА ПМОЛДМ – РК НА БЗС - ПЛОВДИВ:
18.03.2017г. „Съвременна обработка на корено-канална система. Особености при зъби с незавършено
кореново развитие”.
Лектор: Д-р Йордан Търпоманов, Аула Магна при ФДМ – Пловдив, 10.30 часа.
22.04.2017г. „Радикуларни одонтогенни кисти-хирургично лечение. Класика, пиезохирургия, тъканна регенерация”.
Лектор: Доц. д-р Стоян Иванов, Аула Магна при ФДМ – Пловдив, 10.30 часа.
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ВИНАГИ Е
ВРЕМЕ ЗА ФОРУМИ
От стр. 1
Лекторът показа и примери на
т.нар. корен на зъб, изяден от молци. Колкото пациентът е по-млад,
толкова по-бърз е процесът на анкилозиране. Показ бе случай на 10-годишно дете с анкилоза. На седем години е претърпяло дентална травма,
като след нея костта спира да расте и
зъбът не пробива, а останалите зъби
израстват. Същевременно в показания случай се наблюдава струпване
и накланяне на зъбите към анкилозиралия, което води до преместване на средната линия във фронта.
При ранна диагностика биха се
решили големите естетични проблеми, породени от такива травми.
В държавата Израел има специално
обучение на зъболекарите как да
лекуват и диагностицират навреме
деца с дентални травми и съмнения
за анкилоза. Това е особено важно,
защото ако се поставя имплант, това
може да стане при навършване на 21
години, при спиране на растежа, и
е необходимо да имаме достатъчно
кост. В литературата има описан и
случай на поставяне на имплант на
18-годишно дете.
След травма анкилозирал зъб е
сложен проблем и е от особена важност запазването обема на костта. За
първи път декоронацията е показана
като клинично решение през 1984 г.,
като е писана в литературата от ортодонт.
При анкилозирал зъб не слагаме
гутаперков щифт, защото при резорбция той не може да бъде изваден. Не се престъпва към декорона-

ция и веднага след травмата.
Лекцията на д-р Нуни породи
оживена дискусия в залата, като
най-дискутабилен бе въпросът, когато се прави декоронация, какво
става с осмия зъб, който може да
бъде използван.
За повече информация по темата
можете до пишете на д-р Нуни на:
clinic@drnuni.com.
СМАЙЛ ДИЗАЙН
Лекциите от панела на „София
дентал мийтинг“ са винаги посрещани с интерес от аудиторията.
Темата „Смайл дизайн, порцеланови фасети – защо, кога и как“ бе
представена от д-р Росен Венелинов.
Още в началото д-р Венелинов се
спря на необходимостта от адекватно фото и дори видео документиране, които да подпомогнат планирането при отчитане желанието на
пациента. Движението на горната
устна може да ни покаже много,
както и интраоралните снимки, които ни показват много допълнителни
неща, включително и дребни дефекти. Едва при пълна документация
можем да пристъпим към планиране.
Лекторът се спря и на психологическите проблеми на хора, които не
харесват усмивката си и не показват
емоция.
Обикновено зъболекарят има
една идея за естетиката на пациента, зъботехникът – друга, пациентът
– трета. От изключителна важност

ОТЗВУК

ДЛЪЖНИЦИ СМЕ НА
ПРОФИЛАКТИКАТА
Д-р Елка Баева, председател на РК на БЗС – Шумен

е да сме наясно накъде отиваме в
процеса.
Тук на помощ ни е дигиталният
дизайн на усмивката.
Д-р Венелинов препоръча дори
изработването на временен макет
от пластмаса, който да се използва
при фотографската снимка като общ
план, за да се види как се възприема
формата. Лекторът показа протокола на изработване на порцеланови
фасети с помощта на елегантна и
богато онагледена мултимедия.
Той подчерта, че всички части
при снемането на аналогов отпечатък крият риск, който може да се избегне с използването на дигитален
отпечатък, при който се използва
високотехнологична камера с 1000
снимки в минута за заснемане в 3D
софтуер. Системата изработва модел и сама предлага дизайн на зъбите. Сканира се изработеният mock
up, а след това изпълнението и това
позволява да няма грешка. Техниката ни дава възможност за точност
до 10 микрона. Съвременните технологии ни позволяват изработване
на фасетите до 20 минути, но те са
все още скъпи. Нова усмивка в рамките на един ден е постижима и д-р
Венелинов показа такъв случай от
практиката си. Повече информация
по темата можете да получите на
www. venelinov.com.
Всеобщо беше мнението, че с
тази тема бе демонстриран от организаторите прецизен подбор на интересна лекция.
Лекцията на проф. Радосвета Василева бе допълнена и с практичес-

О

ли родителите на деца в община
Никола Козлево и Върбица. Като
в Никола Козлево едва 12% от децата до 18 години са посетили зъболекарски кабинет, а във Върбица
само 3,5% от децата до 7 години са
стигнали до зъболекарския стол за
преглед.
„Лекарите по дентална медицина в област Шумен сме обезпокоени от резултатите по отношение
на профилактиката и лечението
на денталните заболявания на децата до 18 години. Поради това и
във връзка с изготвянето на здравна стратегия на област Шумен до
2020 г., вече работим с институциите за въвеждане на изискване от
медицинския персонал в детските
градини и училищата при започване на учебната година детето да е
минало профилактичен зъболекарски преглед. По този начин се надявам да напомним на родителите,
че не трябва да забравят и денталното здраве на децата си“, обясни
д-р Баева.

ки курс. Темата бе: „Ротационно и
реципрочно движение в кореновите
канали. Клинични случаи“.
Лекторката припомни, че рентгенологичният връх е различен от
анатомичния и е необходимо зъболекарят да е наясно с „истинското
място на апекса“. Ендодонтското
лечение е първата част от успеха на
кореновото лечение, ето защо е необходимо добро познаване на анатомията и евентуалните отклонения.
При размиване на снимката е необходимо да се мисли за наличието на
втори корен.
Проф. Василева показа много
случаи, а разглеждането на подробния протокол бе допълнено по време на практическия курс, проведен
по време на форума.
Лекциите на доц. Стоян Иванов
обикновено са черешката на тортата
в лекционния ден. В своя неподражаем стил на излагане на сложната
материя на радикуларните одонтогенни кисти и кисти на устните
с тяхното хирургично лечение той

задържа препълнената зала до края
на деня.
По-важно е, че неговите студенти
и слушатели могат в критични ситуации да използват готовите формули и постулати на изявения клиницист. А крилатите му фрази, че
ендодонтите са пчеличките на българското дентално лечение, а пулпата е най-важният орган са, част от
лекцията-спектакъл, която наистина
бе уникална.
Мнозина от по-младите му колеги лектори могат да се поучат от
изключително уважителния и духовит, в негов запазен стил, начин да
поздрави колегите си в залата и да
покаже преклонението си към техния труд. Един рядко срещан урок
по колегиалност и професионализъм.
Винаги е време за форуми и винаги всеки може да добави още една
частица от пъзела на денталното познание, обогатявайки практиката си.
Емилия Караянева

НЕ МОЖЕМ ДА СИ
КРИВИМ ДУШАТА, СЕГА
ПОЛОЖЕНИЕТО ЗА
ЗЪБОЛЕКАРИТЕ Е ПО-ДОБРО

Д

бласт Шумен е на едно от
първите места по болни и
извадени постоянни зъби
на деца на възраст от 7 до 18 години. Статистиката показва, че за
девет месеца през 2016 г. са извадени 98 детски постоянни зъби в
Шуменско.
Това съобщи председателят на
РК на Български зъболекарски
съюз – Шумен, д-р Елка Баева по
време на Националния форум по
дентална медицина „Мадарски
конник“.
Причината за тъжната статистика е липсата на профилактика. През 2016 г. в Шуменско едва
23,9% от децата на възраст от 7 до
18 години са прегледани превантивно от зъболекар. При малчуганите до 7 години пък този процент
е само 10,5%.
По общини най-голям процент
профилактични прегледи са преминали деца от община Шумен –
31,2% за тези до 18 г. и 15,4% за
тези до 7 години. За профилактика
през 2016 г. най-малко са мисли-

Оживена дискусия след лекцията на д-р Нуни, Израел

Д-р Атанас Баев, РК на БЗС – Шумен

-р Баев е сред хората, участвали активно във възстановяването и организирането на структури по места на
БЗС след промените. Участва в
организацията и провеждането на
Националния форум по дентална
медицина „Мадарски конник“ в гр.
Шумен. Той предостави и част от
наградите в организираната от районната колегия томбола по време
на традиционната официална вечеря за закриването на форума.
Неговият професионален път в
стоматологичното лечение е дълъг и започва през 1982 г., когато
завършва Стоматологичния факултет на Медицинска академия – София.
Специалист е по протетична стоматология от 1986 г.
Бил е завеждащ специализирано
отделение в поликлиника преди
прехода, а сега има частна дентална практика. Практиката функционира в два кабинета в гр. Шумен и
в кв. Дивдядово.
Разказва за изминалите години,
като споменава, че не е било лесно за хората от неговата генерация
да извървят сами, без помощта на
държавата, пътя от пациенти на
половин час в държавните структури до частните практики. Още
през 1996 г. той и съпругата му,
също лекар по дентална медицина,
купуват рентген и имат всички разрешителни и обучения. Казва, че в
момента режимът за експлоатация
на рентген е силно рестриктивен и
те не го използват.
Не е лесно да се практикува

Д-р Баев и внукът му, който може би ще наследи професията на лекар по дентална медицина.
дентална медицина в региона, но
смята, че сега, след всичко, което
е направено, положението на зъболекарите е по-добро, без да си
кривим душата.
Свободната професия е чудесна,
но изисква и отговорности, каквото е непрекъснатото професионално обучение и квалификация.
В очакване сме на работата на
новия служебен здравен министър, д-р Илко Семерджиев, който
на практика започна реформите.

Той е лекар по дентална медицина
с опит в частен застрахователен
фонд и да се надяваме, че ще защитава интереса на пациентите и
зъболекарите по достоен начин.
Години наред д-р Елка Баева и
д-р Атанас Баев споделят един живот, една професия и един рожден
ден. Известните шуменски зъболекари са родени на първи март.
Девизът на тяхната практика е:
„Лекувай с професионализъм и
сърце!“.
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Уважаеми колеги,
Управителнен Съвет на СРК на БЗС и AB dent
имат удоволствието да Ви поканят на

Заплащане:

Лекционна част, зала Киев
08:30 – 09:00 - Регистрация
09:00 – 10:20 - Анализ на пациента
10:20 – 10:35 - Кафе пауза
10:35 – 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.
Д-р Ителман
Д-р Роман Ителман е член на Израелската дентална асоциация и на Европейската асоциация
по имплантология. Завършил е Молдовския университет и работи в частна клиника в Тел Авив,
фокусирана върху оралната рехабилитация и имплантологията. Има завършени обучения на
теми: “Усложнение на отворен синус лифт”, “Имедиатно имплантиране”, “Splitting и костно подсилване”. Член на Израелската Асоциация по имплантология с дългогодишен опит в областта.
Д-р Ителман ще отговаря за практическата част на обучението.
Д-р Ейтан Краузе
Д-р Ейтан Краузе е специалист по орална рехабилитация. Той е възпитаник на факултета по
дентална медицина “Хадаса”, Йерусалим, Израел. Неговото следдипломно обучение продължава в същия университет. По-късно специализира при Морис и Габриела Голдшлегер във
Факултета по дентална медицина към Университета в Тел Авив.
През годините 1994-2005 г. д-р Краус е асистент по Орална рехабилитация в факултета по
дентална медицина в Тел Авив. Израел. От 2005 г. е старши специалист по лицево-челюстна
хирургия и дентално здраве в “Център Сураски” – Медицински център в Тел Авив.
Д-р Краус ръководи частна практика в Рамат-Хашарон, посветена на имплантологията и
оралната рехабилитация. Лектор е в Университета в Тел Авив. Участник е в научни форуми
в Израел относно имплантатните възстановявания, основите на планиране и последващото
изпълнение. Автор е на следните публикации: “Тотално протезиране на горна челюст върху
имплантати. План на лечение”, “Техника за снемане на отпечатъци на частично и тотално обеззъбени пациенти.” и “Снемаеми протези върху импланти на горна челюст. План на лечение”.
Д-р Краузе ще отговаря за теоретичната част в курса.

Д-р Роман Ителман – практическа част
Д-р Ителман ще направи теоретично обяснение на техниката “flap splitting” по време на процедурата по имплантиране и костна аугментация. Ще бъде представен клиничен случай, с
помощта на който той ще обясни видовете разрези и начините за зашиване на меките тъкани
и периоста. В следващата част от обучението, участниците ще имат възможност да упражнят
наученото върху свински челюсти. В този панел те ще направят упражнение за костна аугментация и зашиване на ламбото. Практическата част ще бъде с продължителност около 60-90
минути.
Д-р Краус Ейтан – теоретична част
1. Имплантология. Имплантатно
възстановяване на горна челюст.
• Tрудности при рехабилитацията
на напълно обеззъбена горна челюст
• Видове възстановявания
на обеззъбена горна челюст
• Oчаквания на пациентите
• Диагностични критерии
• Дизайн на протезата
• Презентации на клинични случаи

2.Имедиатно натоварване на зъбни импланти – предимства и ограничения
• Дефиниции за имедиатно натоварване
• Предимства и недостатъци на имедиатното натоварване
• Процент на успеваемост
• Биологично основание за имедиатно натоварване
• Основни изисквания за имедиатно натоварване
• Представяне на клинични случаи на имедиатно
натоварване при напълно обеззъбен пациент, при
частично обеззъбен пациент, както и на единични
имплантатни възстановявания.
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ДЕНТАЛНА АКАДЕМИЯ „РОДОПИ” - 2017 Г.
След - 14:00 Настаняване в избрания хотел

03.03.2017г. /петък /

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
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. т. 0879 828108

АНОТАЦИЯ

КОМПОЗИТНИТЕ ОБТУРАЦИИ – МЕЖДУ
УСПЕХА И ПРОВАЛА, ИЛИ КОЕ Е ВЯРНОТО
КЛИНИЧНО РЕШЕНИЕ В АДХЕЗИЯТА

Л

екцията разглежда промяната
в класическите правила при
лечение на кариес в дъвкателната
област на съзъбието. Обяснява основните причини, наложили еволюцията на кавитетните форми:
големият напредък в денталното
материалознание, усъвършенстване на адхезивното свързване, развитие на иновативни средства за
ранна диагностика, възможностите
за неоперативно лечение, мини-

мално-инвазивното и селективното
препариране. Лекцията акцентира
върху новите, съвременни правила в оперативното зъболечение: от
екстензивност към минимална консервативност. Предлагат се алгоритми за адхезивни кавитетни препарации за директни и индиректни
естетични обтурации с изразена
практическа насоченост. Основната цел е лекарят по дентална медицина да бъде улеснен в ежеднев-

ната си клинична работа, да прави
бърз паралел между класическите
концепции за препарация и новите
тенденции, да бъде уверен и сигурен в лечебните си решения. Лекцията завършва с клинични случаи,
илюстриращи спецификите при лечение на кариес с керамични инлеи
от препарацията до адхезивното
циментиране.
Проф. д-р Нешка
Манчорова, дм

Оферта за провеждане на
Дентална Академия “РОДОПИ” в к.к. Пампорово
2 Март 2017 – 6 Март 2017
Настаняване в хотел ОРЛОВЕЦ*****

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ –
ВЕЛИНГРАД

РК на БЗС Пазарджик има удоволствието да Ви покани да присъствате на организирания от нас „Регионален форум – Велинград“ 12-14.05.2017г. Мероприятието ще се състои в х-л „Здравец“
гр. Велинград. Предоставяме на вниманието Ви оферта за нощувки в
х-л “Здравец“ - гр. Велинград.
За членове на РК- Пазарджик такса регистрация - няма
За членове от други РК такса регистрация - 10лв.
Срок за записване до 10.04.2017г.
Темите на лекциите и допълнителна информация ще бъде предоставена в следващия брой, както и на всички РК.
За повече информация на тел. 034/460 196 и 0896 651 521
e-mail: ssbpazardjik@abv.bg
Технически секретар - Ст. Будева
Председател на РК на БЗС –Пазарджик
Д-р Красимира Сариева

„РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ –
ВЕЛИНГРАД“ НА РК НА БЗС –
ПАЗАРДЖИК 12.05-14.05.2016 Г.
Изключително удоволствие за екипа на Хотел Здравец Wellness&SPA
****, гр. Велинград е, че желаете да бъдете наши гости. Предлагаме
на Вашето внимание следната преференциална ценова оферта, както
следва:
№
1.
2.
3.

НАСТАНЯВАНЕ

Цена на човек, на
вечер,на база HB (нощувка +закускаи вечеря)
На човек в двойна стая „Стандарт“ 60.00 лв.
На човек в двойна стая „Лукс“
65.00 лв.
На човек в малка единична стая
65.00 лв.

Цената е на човек, на вечер и включва:
• Нощувка със закуска и вечеря;
• Ползване на минерални басейни, джакузи, парна баня,
сауна и шезлонг;
• Безжичен интернет в стаите;
• Туристическа такса, застраховка и 9% ДДС;
• Паркинг;
Доплащане за обяд 12 лева на човек на ден
Хотелът разполага с 88 помещения: 17 единични стаи, 15 двойни
стандартни стаи с две отделни легла, 36 двойни лукс стаи, 14
двойни ВИП стаи, 3 апартамента, 2 Фамилни апартамента.
Двойните Вип стаи са с тераса/ Всички помещения са с вана и душ
кабина без стандартните стаи.
Допълнителни услуги:
1.1.
Масажи и процедури в новооткрития СПА център - по
ценоразпис с 10% отстъпка специално за вашата група
1.2.
Екскурзия с теснолинейката по живописен маршрут до
Аврамови колиби и обратно с екскурзовод за около 3 часа.

Петзвездният хотел „Орловец” е синоним на лукса, спокойствието и уюта в к.к. Пампорово. Намира
се в центъра на комплекса, Всички стаи са с южно изложение и разполагат с тераса с изглед към
пистите, кулата Снежанка и вековните борови гори на Родопа планина. Хотелът разполага с 210
редовни легла, разпределени в 98 двойни стаи и 7 апартамента. Всяко помещение разполага с
телефон, телевизор, мини-бар, безплатен електронен сейф, бани с вана, сешоар и телефон. СПА
центъра предлага вътрешен басейн с топла вода, сауна, парна баня, фитнес зала. На разположение
на гостите са 2 подземни паркинга с общ капацитет от 50 паркоместа и топла връзка с х-л Перелик.

ПАКЕТ 2 НОЩУВКИ

ПАКЕТ 3 НОЩУВКИ

Легло в двойна стая

170

221

Единична стая

220

302

Възрастен на допълнително легло

140

182

Дете от 7-11.99 год. на редовно легло

120

162

90

120

86

111

Закуски + гала вечеря

Дете от 7-11.99 год. на допълнително легло
Дете от 2 - 6.99 год. на редовно легло
Дете от 2 - 6.99 год. на допълнително легло

Закуски + гала вечеря

Безплатно настаняване с включена закуска.
Гала вечерята се доплаща по желание – 30 лв.

Обявените цени за хотел ОРЛОВЕЦ са пакетни в лева на човек и включват:
•
•
•
•
•
•
•
•

2 или 3 нощувки със закуски на блок маса (в зависимост от избрания пакет)
Празнична Гала вечеря в ресторант Скай Орловец на сет меню на 4 март 2017
Ползване на вътрешен отопляем басейн, сауна, фитнес и парна баня
Безплатен паркинг и високоскоростен безжичен интернет (в целия хотел)
Ски гардероб за съхранение на собствено ски оборудване на ски пистите или в хотела
Трансфер до начална станция на лифт по график
Застраховка, туристически данък и ДДС
Доплащане за вечеря на блок маса в р-т Орловец – 25 лв за възрастен, 12 лв за деца до 12 год.

4.3 Посещение на крепостта Цепина, археологически паметник на
културата от национално значение, около 2-3 часа с екскурзовод или
посещение на пещера Лепеница
За членове на РК- Пазарджик такса регистрация няма
За членове от други РК такса регистрация - 10лв.
Срок за записване до 10.04.2017г.
За повече информация на тел. 034/460 196 и 0896 651 521 e-mail:
ssbpazardjik@abv.bg
Технически секретар - Ст. Будева
Председател на РК на БЗС – Пазарджик
Д-р расимира Сариева

РК НА БЗС-ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Уважаеми колеги,
Съгласно Устава на РК на БЗС- гр.Велико Търново и решение УС на
РК на БЗС гр. В. Търново от 26.01.2017г се свиква:
Редовно отчетно – изборно общо събрание на 07.04.2017г от 17.00
ч.в залата на Община Велико Търново при следния дневен ред:
1.Лекция на тема: „Актуални ендодонтски проблеми ”.
Лектор Проф. Д-р Снежака Топалова - Пиринска
2. Отчет на Председателя на УС на РК – В. Търново за 2016г.
3. Отчет на Председателя на КК на РК – В. Търново за 2016г.
4. Отчет на Председателя на КПЕ на РК – В. Търново за 2016г.
5. Избор на Органи на РК на БЗС-В.Търново-УС, КК, КПЕ
6. Избор на представители - делегати за Отчетно-изборния конгрес
на БЗС
7. Разни
РК на БЗС-Велико Търново
Председател на УС
Д-р Р. Тодоров
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РК НА БЗС-СМОЛЯН

ОТКРИВАНЕТО НА ДЕНТАЛНИЯ
КАБИНЕТ В НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА
ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА „ШИРОКА ЛЪКА“
В С. ШИРОКА ЛЪКА, ОБЛАСТ СМОЛЯН

Отлична маркетингова възможност
за Вашата дентална практика!
Поръчайте четки за зъби ТеРе, а ние ще ги
брандираме БЕЗПЛАТНО* с Вашето лого!

К

абинетът е оборудван с дентална техника - дарение от СРК на БЗС, РК на БЗС гр. Пловдив и с подкрепата на РК на БЗС гр. Смолян и д-р Зорка Сарандалиева-Кръстева - ЛДМ
от РК на БЗС гр. Смолян, която ще полага необходимите дентални грижи на възпитаниците
от НУФИ“ Широка лъка“ и целия персонал.
На вълнуващото откриване присъстваха: г-жа Стоянка Тенева - Директор на НУФИ“Широка
лъка“, с. Широка лъка; д-р Велин Сариев - Председател на УС на РК на БЗС гр. Смолян;
д-р Зорка Сарандалиева-Кръстева - ЛДМ от РК – Смолян; г-н Васил Седянков - Кмет на с.
Широка лъка и възпитаници и преподаватели в НУФИ „Широка лъка“, с. Широка лъка
С огромни благодарности на дарителите!
РК на БЗС-Смолян

1. Мастило
С тази нова услуга, вие може да отпечатате вашето име, лого или слоган върху всяка
една от четките за зъби (изброени по-долу). Цветът на принтиране е тъмно синьо.

2. Златен печат
Тази услуга ви предоставя възможността да принтирате вашите данни в златист цвят.
Информацията трябва да бъде изписана на 1 ред и в обикновен шрифт. Четките за
зъби, които биха могли да бъдат гравирани със златен печат са: ТеПе Класик,
Селект, Селект Компакт, Имплант кеър, Имплант/ Ортодонтик, Спешъл кеър, Компакт
тъфт, Интерспейс, Джентъл кеър и Четка за протези.

*офертата е валидна при поръчка на 150 бр. Select или 120 бр.
Nova,120 бр. Supreme.
За повече информация и поръчки:

Произведено в Швеция

Продукти за орална хигиена

ул. Дойран 15, 1680 София
тел: 02 / 8583272
www.oralcare.bg www.placaid.bg
e-mail: office@placaid.bg
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ПРОТОКОЛ ЗА
ЛЕЧЕНИЕ НА ТОТАЛНО ОБЕЗЗЪБЕНИ
ПАЦИЕНТИ С НЕСНЕМАЕМИ
ПРОТЕЗИ ВЪРХУ ИМПЛАНТИ
В
ъзстановяването на тотално
обеззъбените пациенти е
едно от най-трудните лечения в протетичната дентална медицина. В клиничната практика са
известни няколко основни подхода при лечение на такива пациенти: възстановяване с цели протези,
поставяне на 2 импланта и надзъбна тотална протеза, поставяне на
четири импланта и протезиране с
протеза с траверса и стави, поставяне на четири или повече импланта и протезиране с хибридна конструкция, поставяне на шест или
повече импланта и циментиращи
се мостови конструкции.
Възстановяването с четири или
повече импланта и хибридна протеза е клиничен подход, който набира все по-голяма популярност,
благодарение на опростената методика и отличните клинични резултати. С навлизането на дигиталните технологии се разкриват и нови
възможности за решаването на
сложни клинични случаи с голяма
точност и предсказуемост. Gallucci
и кол. провеждат 5-годишно проучване на фиксирани имплантни конструкции с дистално висящи тела
и имат 100% успешен резултат на
долна челюст, 97.6% на горна и
100% успеваемост на протетичната конструкция. Capelli провежда
мултицентърно изследване с подобни резултати.
Malo установява 98% успеваемост на имплантите на долна челюст след 5 години и 94% след 10
години. Протетичният коефициент
на успеваемост след 10 години е
99%.
Testori провежда мултицентърно
изследване с 342 импланта, проследени за 60 месеца. Поставени
са 4 или 6 импланта, като наклонът
на дисталните е между 25–35 градуса. Те наблюдават 100% успеваемост на имплантите в мандибула
и 97.5% в максила, с протетичен
успех 100%. Авторите не отчитат
допълнителна костна загуба около наклонените импланти, както

и протетични усложнения. Те заключват, че имедиатно натоварените веднага наклонени импланти
имат същия коефициент на успеваемост, както и правите.
Проведени са някои изследвания
относно разликата между фрезовани и лети метални конструкции
за възстановяване на дефекти на
цяла челюст. Paniz и кол. изследват прецизността на металния скелет към имплантни надстройки на
цяла челюст. Изследването показва 10 пъти по-голямо отклонение
на база девиация във фронталния
участък при летите конструкции.
Christensen намира редица предимства на дигитално моделираните и
CAD/CAM фрезовани конструкции в сравнение с класическите.
Целта на настоящото проучване
е да се предложи протокол за лечение на тотално обеззъбени пациенти с фиксирани хибридни протези
върху повече от четири дентални
импланти.

МАТЕРИАЛ
И МЕТОДИКА
Бяха лекувани 10 пациенти с тотално обеззъбени челюсти, oт тях
6 бяха от мъжки пол, 4 от женски.
6 дефекта на долна челюст и 5 на
горна. Поставени бяха 58 импланта (TSV-Zimmer Dental, САЩ), от
които 28 на горна и 30 на долна
челюст Имплантите се поставяха в
участъците с най-добра структура
на костта, като някои под ъгъл до
40 градуса.
Имедиатно натоварване се извършваше след постигната висока
инициална стабилност на всички
поставени импланти (>35 N/cm и
>55 ICQ), като се използваше предварително подготвена хибридна
протеза. Веднага след поставянето
се монтираха конични двучастови
надстрoйки с различен ъгъл, профил и височина.
При необходимост от корекции
се взимаше отпечатък с протезата,

Процедурата по поставяне на дентални импланти

преди да се затвори ламбото, като
протезното поле се изолираше със
стерилен кофердам и конструкцията се довършваше в лаборторията
След това се поставяше в устата
на пациента в рамките на 48 часа.
При наартикулиране дистално висящите тела се оставяха извън оклузия, и конструкцията отстоеше
поне 1 мм от гингивата.
След 3 месеца се сменяха двучастовите надстройки според новия профил и се взимаше отпечатък с отворена лъжица и свързани с
лигатурна тел и пластмаса (Pattern
Resin, GC, Япония) отпечатъчни
трансфери.
Отливаха се гипсови модели
с гингивална маска, определяше
се централна позиция на долната челюст с оклузални шаблони.
Бяха направени 4 завинтващи
се хибридни конструкции с лят
хром-кобалтов скелет в лаборатория в България, а 7 с фрезован от
титан скелет във фрез-център в
Германия. Там се сканираше провизорната протеза, а скелетът се
моделираше според параметрите,
зададени от нея.
След проба на металния скелет,
4 конструкции бяха завършени с
керамика, а останалите 7 с композит. Мостовото тяло медиално и
дистално на имплантите биваше
моделирано с конвексно изпъкнал
профил, полухигиеничен.
Пациентите биваха инструктирани да спазват специално разработен протокол за почистване. На
всеки 6 месеца се извършваше контролен преглед, като се сваляше
конструкцията. Пациентите бяха
наблюдавани повече от 50 месеца.

РЕЗУЛТАТ
И ДИСКУСИЯ
След 50 месеца всички импланти имаха успеваемост и не се наблюдаваше резорбция около тях.
При летите конструкции наблюдавахме един случай на фрак-

Зашиване около трансферните елементи

Провизорно възстановяване с предварително подготвена хибридна протеза

Сканираната хибридна
протеза чрез CAD/CAM
технология

туриран винт на двучастовата
надстройка и един случай на отчупване на розов порцелан.
Не наблюдавахме протетични
усложнения при CAD/CAM фрезованите конструкции.
Клинично прилягането на фрезования скелет беше по-пасивно,
което демонстрира липсата на напрежение в дигитално фрезованата конструкция. По този начин се
намаляват отрицателните фактори
на летите конструкции поради напрежение, като загуба на винтчето,
деформация в скелета, фрактура на
естетичния материал.
Много е важно и избраният инкрустиращ материал - композит
или керамика, да се нанесе върху
скелета.
Отчупванията на керамика,
които са описани в литературата, тежестта на керамичните конструкции, разлепянето на металокерамичните корони, където се
позиционира отворът на винта, ни
насочиха към по-широка употреба
на композит в клиничната практика. Композитът позволява лесно
поддържане и поправяне на евентуални дефекти, конструкцията е
по-лека и има отлични естетически
качества и предава дъвкателното
натоварване по-меко.
Не се наблюдаваше допълнителна костна резорбция около наклонените импланти. Ъгловите
двучастови надстройки, които са
с различна ширина и височина на
профил на изникване, позволяваха
да се коригира позицията на винта, за да не се засегне естетичната
визия на конструкцията. Двучастовите надстройки гарантират допълнителен “амортизиращ” ефект
на конструкцията, заради двойната винтова връзка. Това позволява
да се свържат дъгово импланти на
долна челюст, въпреки ефекта на
флексия на мандибулата, описан
от Misch. Използването им при
имедиатно натоварване позволява
всички вредни сили (оклузални,
странични при латеротрузия) да се

концентрират около втората надстройка, разположена на нивото на
гингивалния ръб и така имплантът
се защитава от тях.
Комфортът на меките тъкани се
подобрява много с фиксираните и
хибридните протези, в сравнение
с подвижните надзъбни и цели
протези, защото надимплантните
хибридни протези не опират в мукозата. На контролните прегледи
при сваляне на конструкцията се
наблюдаваше много добро състояние на меките тъкани около имплантите, както и на мукозата под
хибридната протеза. Не намерихме
разлика между състоянието на меките тъкани около конструкциите с
композит и тези с керамика.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Клиничните резултати, които
получихме при това изследване,
категорично подкрепят приложението на хибридни протези върху
четири, пет или шест импланта,
което е в абслолютно съотвествие
с описаните наблюдения в световната литература.
Компютърно моделираните и
CAD/CAM фрезовани конструкции имат редица предимства пред
летите и показват по-добра дългосрочност на протетичната конструкция. Композитният материал
за инкрустация на конструкциите
показва естетически качества, подобни на керамиката, но има много
предимства от механична и функционална гледна точка.
Тези резултати ни дават основание да препоръчаме компютърно
моделираните и CAD/CAM фрезовани конструкции с композиционен инкрустационен материал върху двучастови конични надстройки
като отличен метод на избор за
реставрация на тотално обеззъбена челюст.
доц. д-р
Димитър Филчев, доктор

Предварително подготвена хибридна протеза, поставена в устата на пациента
в рамките на 48 часа

Дигитални модели на
постоянната хибридна
протеза чрез CAD/CAM
технология

Проект на металния
скелет във фрез център
(Dental Lab ZFX Munich,
Germany, зъботехник
Manuel Fricke и завършената от композит
конструкция зъботехник
D.Rondoni

Дигитален моделаж на металния скелет

Хибридна протезна конструкция инкрустирана с
композит

Надзъбна хибридна протеза от композитен материал
адаптирана в устата на
пациента

Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А
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Надзъбна
хибридна
протеза върху
гипсов модел
инкрустирана с
керамика

Лята метална конструкция с
керамична инкрустация

Лятата метална конструкция

CAD/CAM фрезован металeн скелет - перфектна адаптация.
Адаптиране на
фрезованата конструкция- пасивно
прилягане и перфектна точност на
металния скелет.

Етапи на стратификационната техника с композит
(Miccerium,Italy), изпълнение на зъботехник D.Rondoni

Лят скелет- недобра адаптация дори на модела

Процедурата на имплантация

Рентгенова снимка направена по време на имплантацията

Метален скелет на протезната конструкция

Фиксираните трасферни
елементи в устата на пациента

Фиксираните трансферни елементи в устата на
пациента

Готовата хибридна
протеза

Отпечатъкът за изготвяне
на надзъбна хибридна протеза взет непосредствено
след операцията

Готовата планова протеза
фиксирана върху гипсов
модел

Надзъбната хибридна протеза адаптирана в устата на
пациента

РК ВАРНА И РК ДОБРИЧ ВИ КАНЯТ НА РЕГИОНАЛНИЯ ФОРУМ В
ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ГР. ВАРНА ОТ 10-11/03/2017 Г.

За контакти: Варна: 052 / 601 055; 0879 / 067 867; e-mail: ssbvarna@abv.bg; за Добрич: 0879 / 336 030, 0884 / 144 744; e-mail: ssbdobrich@abv.bg
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СЛЕДДИПЛОМЕН
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР
ПО ОРТОДОНТИЯ
ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА, МУ - СОФИЯ
Проф. Л. Андреева, д-р; Проф. В. Крумова, д-р ;
Доц. В. Петрунов, д-р; Доц. М. Динкова, д-р; Доц. Гр. Йорданова, д-р; Д-р П. Алагьозова, д-р;
Д-р Кр. Гайдарова, д-р; Д-р В. Петров,
Теоретико-практически курсове по Ортодонтия на тема:
Приложение на миниимплантите в ортодонтията – 1112.03.2017
отговорник: доц. Динкова miroslavadinkova@abv.bg,
Четири стъпки в усвояването на методите за лечение с фиксирана техника – курс в четири нива
Второ ниво – 25-26.02.2017г
Трето ниво – 22-23.04. 2017г
Четвърто ниво – 20-21.05.2017г
Датите за курсовете „Методи и средства за печелене на място в
зъбната дъга“, „Интерсептивно лечение в ортодонтията“ и „Биомеханика в ортодонтията“ подлежат на допълнително уточняване.
Моля да заявите желанието си за участие в курс до един месец
преди започването му.
Лица за контакти: Доц. В. Петрунов тел. +359888609784,
dr.petrunov@mail.bg Д-р Алагъозова тел. + 359888412982,
alagiozova@abv.bg
Курсовете са акредитирани от БЗС

Д Е Н Т А Л Е Н М А ГА З И Н
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Уважаеми Стоматолози,
Вашите пациенти могат да закупят
продуктите на TePe от:
• всяка аптека в страната, зареждана от
национален дистрибутор на лекарства
и медицинска козметика
– „Фьоникс Фарма” ЕООД.

Pantone 334C
CMYK C:100 M:0 Y:60 K:3
RGB
R:0 G:163 B:137

• вериги аптеки – Ремедиум, Медея,
Премиум Фарм, Нове Фарм и 36,6.
• нашия онлайн магазин
Произведено в Швеция

Продукти за орална хигиена

ул. Дойран 15, 1680 София тел: 02 / 8583272
e-mail: office@placaid.bg www.oralcare.bg
www.placaid.bg
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ÏÐÎÒÅÒÈ×ÍÈ
ÐÅØÅÍÈß Ñ
30 ÃÎÄÈÍÈ
ÃÀÐÀÍÖÈß

ÒÅÎÐÅÒÈÊÎ - ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈ

ÊÓÐÑÎÂÅ 2017
÷íèÿò
“Åñòåòèêàòà: âå
âúðøåíñòâî
ñòðåìåæ êúì ñú
äåíòàëíà
âñúâðåìåííàòà
ÿò êúì
ìåäèöèíà. Ïúò
óñïåõà!”
Ä-ð Ñèëâèÿ Äè

ÅÑÒÅÒÈ×ÍÈ ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÀÍÈß:
“Äèðåêòíè
Äâóäíåâåí
âúçñòàíîâÿâàíèÿ
òåîðåòèêî-ïðàêòè÷åñêè
â àíòåðèîðíàòà è
êóðñ
ïîñòåðèîðíàòà îáëàñò”
Ïðîô. Ñèìîíå Ãðàíäèíè
Äîö. ä-ð Öâåòåëèíà
Áîðèñîâà, ä.ì.
01-02 äåêåìâðè - Ñîôèÿ

ìèòðîâà

31 ìàðò - Ñîôèÿ
â
09 þíè - Ïëîâäè
Òúðíîâî
Â.
10 íîåìâðè -

ÏÐÅÖÈÇÍÎÑÒ,
ÈÍÎÂÀÖÈß È
ÎÏÒÈÌÀËÍÀ
ÑÚÂÌÅÑÒÈÌÎÑÒ
Ñ ÂÑÈ×ÊÈ ÂÎÄÅÙÈ
ÈÌÏËÀÍÒÎËÎÃÈ×ÍÈ
ÑÈÑÒÅÌÈ
ÑÚÂÌÅÑÒÈÌÎÑÒ
íà ïðîòåòè÷íèòå êîìïîíåíòè
è íàäñòðîéêè íà Medentika:

Ìèíèìàëíè
ìèêðîïðîöåïè

Îñíîâåí êóðñ ïî èìïëàí
Äîö. ä-ð Ãåîðãè Ïàïàí÷åâ
22 àïðèë - Ñîôèÿ
Îñíîâåí êóðñ ïî
èìïëàíòîëîãèÿ

ä.ì.í.
Ïðîô. ä-ð Ñòåôàí Ïååâ,

MEDENTIKA

ÄÅÍÒÀËÍÀ ÈÌÏËÀÍÒÎËÎÃÈß:

ñ
Óâîä â èìïëàíòîëîãèÿòà
nt System
Straumann Dental Impla

Îðèãèíàë

10 þíè / 11 íîåìâðè Âàðíà, ÔÄÌ
Ìèíèìàëíè
ìèêðîäâèæåíèÿ

Ò-SERIES
íàäñòðîéêà

òîëîãèÿ
21 àïðèë - Ñîôèÿ

, ä.ì.

áèëíîñò íà
òèå è ðåíòà
è
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Ñòðàòåãèè
S
à
ê
ïðàêòè
äåíòàëíàòà
êîíñóëòàíò
äåí áèçíåñ
î
ð
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ä
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Andrew Jard

Ä-ð Êðàñèìèð
Íåäåâñêè

19-20 ìàé

Þíè - Ñîôèÿ

Âñè÷êè êëèå
çàïèñâàíå

Îôèöèàëåí äèñòðèáóòîð: ÓËÒÐÀÄÅÍÒÀË ÎÎÄ
Ñîôèÿ, óë. “Êíÿç Áîðèñ I” 10, òåë.: 02 953 35 57,
GSM: 0878 108 416, 0878 102 198

www.ultradental.net

- Ñîôèÿ

umann ù
íòè íà Stra

Çà âúïðîñè è çàïèñâàíèÿ:
Óëòðàäåíòàë ÎÎÄ
òåë.: 02/9533557, ìîá. òåë.: 0878 102 198

å ïîëçâàò

ïðåôåðåíöè

è ïðè

www.ultradental.net

Altatec ®
Camlog ®
Altatec ®
Conelog ®
BioHorizons ®
Tapered Internal
Tapered Internal Plus
Tapered Tissue Level
BIOMET 3i ®
Certain ®
External Hex
Bredent Medical ®
SKY ®
BEGO Implant Systems ®
Semados ® S-line
Semados ® RS/RSX-Line
Semados ® RI-Line
Dentsply® Implants
ASTRA TECH OsseoSpeed ® TX
ASTRA TECH OsseoSpeed ® EV
XiVE ® S
ANKYLOS ®
Medentis Medical ®
ICX ®
MIS ®
SEVEN ® Internal Hex
Nobel Biocare®
NobelReplace® Tapered
NobelActive ®
NobelReplace® Conical
Brånemark ®
Straumann ®
Bone Level ®
Tissue Level ®
Zimmer Dental ®
Tapered Screw-Vent®
OSSTEM Implant ®
TS System ®

ÍÎÂÎ!
ÎÔÈÖÈÀËÅÍ ÄÈÑÒÐÈÁÓÒÎÐ:

ÓËÒÐÀÄÅÍÒÀË ÎÎÄ

Straumann® Dental Implant System
Ëèäåðúò â èìïëàíòîëîãèÿòà, ïðåäëàãàù ðàçíîîáðàçíè
ðåøåíèÿ, ñúîáðàçåíè ñ Âàøèòå èçèñêâàíèÿ

ÈÌÏËÀÍÒÀÒÍÈ ËÈÍÈÈ:

Estelite Bulk Fill Flow
Straumann® PURE
Ceramic Implant

Straumann® Standard
Plus Short Implant 4 mm

Îòëè÷íà åñòåòèêà
è 100% íàäåæäíîñò

Ìèíèìàëíà èíâàçèâíîñò
íà ëå÷åíèåòî

Straumann®
Standard Plus Implant

Straumann®
Bone Level Implant

Îïðîñòåí ïðîòîêîë
íà ðàáîòà

Óíèâåðñàëíî ðåøåíèå
çà Âàøèòå ïàöèåíòè

Estelite Bulk Fill Flow å ÏÚÐÂÈßÒ
ÒÅ×ÅÍ ÍÀÍÎ-ÊÎÌÏÎÇÈÒ, êîéòî íå ñå íóæäàå îò äîïúëíèòåëåí ïîâúðõíîñòåí ñëîé çà ïîñòèãàíå íà îòëè÷íà çäðàâèíà,
èçíîñîóñòîé÷èâîñò è åñòåòèêà.
Ïðåäëàãà îòëè÷íà àäàïòàöèÿ
êúì êàâèòåòíèòå ñòåíè. Çà åäíîêðàòíî àïëèöèðàíå äî 4 mm
äåáåëèíà íà ñëîÿ ñ ìèíèìàëíî
ïîëèìåðèçàöèîííî ñâèâàíå.

Òå÷åí íàíî-êîìïîçèò çà äèðåêòíè åñòåòè÷íè âúçñòàíîâÿâàíèÿ è BULK òåõíèêà
Èíäèêàöèè: Çà äèðåêòíè âúçñòàíîâÿâàíèÿ â ëàòåðàëíàòà è äèñòàëíà îáëàñòè, çà ïîäëîæêà, êàòî îñíîâà ïðè èíäèðåêòíè âúçñòàíîâÿâàíèÿ, çà ïîïðàâêà
íà ìàëêè ôðàêòóðè ïðè ïîðöåëàí / êîìïîçèò.

ÑÚÂÌÅÑÒÈÌ Ñ ÂÑÈ×ÊÈ ÄÅÍÒÀËÍÈ
ÀÄÕÅÇÈÂÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

Íàíî-ñôåðè÷åí ïúëíèòåë: Âèñîêà åñòåòèêà çà ïåðôåêòíî ñëèâàíå ñ îêîëíèòå çúáíè ñòðóêòóðè è ñ äúëãîòðàåí
ïîâúðõíîñòåí áëÿñúê
ÏÎËÈÌÅÐÈÇÀÖÈÎÍÅÍ ÑÒÐÅÑ, ÈÇÌÅÐÅÍ ÏÐÈ 4 ÌÌ ÄÅÁÅËÈÍÀ ÍÀ ÑËÎß

Ïðåäèìñòâà:
Straumann® SLActive®
Óíèêàëíà ïîâúðõíîñò,
îñèãóðÿâàùà ïðåäâèäèìîñò
íà êëèíè÷íèòå ðåçóëòàòè

Straumann® Bone Level
Tapered Implant
Îòëè÷íà ïúðâè÷íà
ñòàáèëíîñò

Ñïåöèàëíè ïðåäëîæåíèÿ

ßÊÎÑÒ ÍÀ ÎÏÚÍ (MPa)

ßÊÎÑÒ ÍÀ ÍÀÒÈÑÊ (ÌPa)

Straumann® Roxolid®
Óíèêàëíà ñïëàâ çà
ìèíèìàëío èíâàçèâåí
ïðîòîêîë

Ñîôèÿ, óë. “Êíÿç Áîðèñ I” 10
òåë.: 02 953 35 57
GSM: 0878 108 416

Ïàêåò*

Îïèñàíèå

12+1

10 Roxolid® + 2 Ti èìïëàíòàòè
+ ÏÎÄÀÐÚÊ 1 Ti èìïëàíòàò

15+2

12 Roxolid® + 3 Ti èìïëàíòàòè
+ ÏÎÄÀÐÚÊ 2 Ti èìïëàíòàò

21+3

18 Roxolid® + 3 Ti èìïëàíòàòè
+ ÏÎÄÀÐÚÊ 3 Ti èìïëàíòàò

28+4

24 Roxolid® + 4 Ti èìïëàíòàòè
+ ÏÎÄÀÐÚÊ 4 Ti èìïëàíòàò

ÎÏÀÊÎÂÊÈ:
ESTELITE BULK FILL FLOW
1 áð. øïðèöà 3.0 g, 10 íàêðàéíèêà - 98 ëâ.
2 áð. øïðèöè - 156 ëâ.
Íàëè÷íè öâåòîâå: À2, À3, Universal

www.ultradental.net
* Ïðåäëîæåíèåòî å âàëèäíî çà SLA ïîâúðõíîñòíà îáðàáîòêà.

w w w. u l t r a d e n t a l . n e t

Âñè÷êè öåíè ñà ñ ÄÄÑ

Îôèöèàëåí äèñòðèáóòîð: ÓËÒÐÀÄÅÍÒÀË ÎÎÄ
Ñîôèÿ, óë. “Êíÿç Áîðèñ I” 10 - ïàðòåð
òåë.: 02/9533557, ìîá. òåë.: 0878 102 198
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СЪОБЩЕНИЕ НА УС НА
РК НА БЗС ГР. БУРГАС
Уважаеми колеги,
Съгласно чл.7 ал.2 от Устава на РК на БЗС гр.
Бургас и по решение на УС от 30.11.2016 год. ще се
проведе лекционен курс по програмата на СДО, на
08.04.2017 год. /събота/ от 13.00 ч. в зала „Флора”
в Морска градина гр.Бургас:
1. 13.00 ч.-13.30 ч. Регистрация
2. 13.30 ч.-15.00 ч. „Приложение на антибактериалната фотодинамична терапия в денталната медицина. Светлината в надпревара с антибиотиците”
Лектор: д-р Мая Дойчинова
Задължително носете електронните си членски
карти!
След лекционния курс ще има коктейл по случай
7 /седми/ април професионалния ни празник.
Председател на УС на РК гр.Бургас
Д-р Богдан Димитров

СЪОБЩЕНИЕ НА УС НА
РК НА БЗС ГР. БУРГАС
Уважаеми колеги,
Съгласно чл.8 ал. 1 от Устава на РК на БЗС гр.
Бургас и по решение на УС от 30.11.2016 год. се
свиква Годишно Общо отчетно събрание ,което ще
се състои на 11.03.2017 год./събота/ от 9.00ч. в зала
„Флора” на Морска градина гр. Бургас при следния
дневен ред:
1. 9.00ч.-9.30 ч. Регистрация
2. 9.30ч.-Отчетен доклад на Председателя на РК
за изтеклия мандат 2014-2016 год.
Отчетен доклад на Председателя на КК за отчетния мандат 2014- 2016 год.
Отчетен доклад на Председателя на КПЕ за отчетния мандат 2014-2016 год.
Приемане /не приемане/ на отчетните доклади
Приемане /не приемане/ на финансовия отчет за
2014-2016 год.
Обсъждане и приемане на Проектобюджета за
2017 год.
Приемане/не/ приемане на снемане от отговорност на УС
Избор на членове на УС
Избор на членове на КК
Избор на членове на КПЕ
Избор на Председател на УС на РК
Избор на Председател на КК
Избор на Председател на КПЕ
Избор на делегати, представители на РК на конгреса на БЗС мандат 2017-2020 год.
Разни
Съгласно чл. 8 ал.3 от Устава на РК на БЗС
гр.Бургас срокът за подаване на предложения за
дневен ред на редовни тe Общи събрания е две
седмици преди насрочената дата.
Задължително носете електронните си членски
карти!
Председател на УС на РК гр.Бургас
Д-р Богдан Димитров

УС НА РК
НА БЗС - ГР. ВРАЦА
честити юбилея на Д-р Светослав Узунов, като му желае здраве, късмет, професионални успехи и много щастливи мигове!
Д-р Антоанета Тошева
Председател на УС

УС НА РК НА БЗСБЛАГОЕВГРАД
УС на РК на БЗС-Благоевград
честити кръглите годишнини на:
д-р Снежана Стоилова, д-р Виолета Бахтарлиева, д-р Катюша
Ангелова, д-р Джеит Газиев и
д-р Димитър Андонов, като им
пожелава здраве, много късмет,
прекрасни мигове и много лични
и професионални успехи.

УС НА РК -ХАСКОВО
УС на Районна колегия Хасково честити юбилея на д-р Пенка Нинкова от Димитровград,
като и пожелава много здраве,
късмет и прекрасни моменти
със семейството си и приятели.

РАЙОННА
КОЛЕГИЯ НА БЗС –
ГАБРОВО
Съгласно чл. 8, ал. 2 от Устава на РК на БЗС – Габрово
и по решение на УС на РК на
БЗС – Габрово от 01 февруари
2017 г. се свиква Редовно отчетно-изборно събрание, което ще
се състои на 22 април 2017 г. от
10:00 часа в залата на МОЛ –
Габрово при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Отчет за дейността на
Председателя на УС на РК –
Габрово.
2. Отчет за дейността на
Председателя на КК на РК –
Габрово.
3. Отчет за дейността та
Председателя на на РК – Габрово.
4. Обсъждане и приемане на
Бюджет – 2017 на РК – Габрово.
5. Избор на УС, КК, КПЕ и
делегати за Националния конгрес.
6. Избор на Зъболекар на годината за РК на БЗС – Габрово.
7. Разни.
УС на РК на БЗС - Габрово

РК НА БЗС –
ПАЗАРДЖИК

ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

РЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

WWW.BZS.BG
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МАЛКИ ОБЯВИ

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
РК на БЗС- Пазарджик честити
кръглите годишнини на Д-р
Валентина Македонска и Д-р
Илияна Чомпалова, като им желае здраве, късмет и много лични и професионални успехи!

Уважаеми колеги,
Уведомяваме
Ви,че
на
25.03.2017г./събота/ от 10.00ч.
в „Гранд Хотел ХЕБЪР“ гр. Пазарджик ще се проведе Отчетно-изборно събрание на РК на
БЗС-Пазарджик, при следния
дневен ред:
1. Отчет на Председателя на
УС на РК на БЗС – Пазарджик
за дейността през 2016г.
2. Отчет на Председателя на
КК на РК на БЗС Пазарджик
3. Отчет на Председателя на
КПЕ на РК на БЗС Пазарджик
4. Промени в Устава на РК –
Пазарджик, синхронизиран с
Устава на БЗС
5. Избор на УС, КК, КПЕ и
представители – делегати за
Националния конгрес
6. Разни
Рег. от 09.00ч. до 10.00 ч.
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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
Продавам 2 столчета. Почти чисто нови. Синя тапицерия. Д-р Георгиев GSM:0887003868
Продавам изгодно портативен рентген, тел.
0887663751
Продава се нов микро-мотор на W$H със дисплей и
шлаух. Тел. 0898 26 20 20
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 запазена Медия 7, може и за части, на
символична цена.Варна. тел. 0887614568
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
Продавам дентален лазер Waterlase MD Turbo. Възможност за разсрочено плащане.Тел 0887756366 д-р
Пелова.
Продавам оригинална ортопедична турбина със
светлина NSK Ti-Max A700L в комплект с въртящ се
куплунг. Титаниево тяло, керамични лагери, система
"Clean Head", пуш бутон, троен воден спрей, тегло на главата 44 g, обороти - 300,000~380,000 min-1, за стандартни
борери - ø1.59 - ø1.60, автоклавируем, със сменен чисто
нов ротор, система на свързване Midwest. Цена 550 лв. за
контакт: 0878135442
Продавам нова, неупотребявана аспирационна система захранваща 2-3 дентални юнита, тел: 0899293067
Продавам малко използван стоматологичен юнит
"Анвита" с компресор. Ръкохватка: въздух-вода, микромотор, турбина W&H, слюносмукател, пиезоелектричен скалер, 2 бр .прави + 2 бр. обратни наконечници,
допълнителен извод за втора турбина. Тел. за връзка:
0898658807 - Лиляна Янева.
Продава ЮС 5М в отлично състояние, амалгамобъркачка 50 лв. фотополимерна лампа 3М 150лв. сух стерилизатор - нов италиански 650 лв. 0898716708
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 Зъболекарски стол Юнит 7, Корпуса и части от машината - 150. лв. Сух стерилизатор-70лева, Шкафове специални 2 бр.-30лева, Шкаф железен, зъболекарски 30 лева, Касов апарат-30лева. Гардероб и картонетка
- 20 лева – 0885544373.
Продавам узаконен стоматологичен кабинет в
гр.София, жк.Люлин 7, напълно оборудван с всички
разрешителни. Топ Цена 19000 евро Тел: 02/9871680,
0887464256
Продавам стоматологичен кабинет във Варна
в новопостроена луксозна кооперация.Мястото е
комуникативно,на голям булевард до спирка на градски транспорт и светофар.Кабинета се състои от 3
помещения-стая за почивка с оборудван кухненски
бокс,кабинетна част и чакалня.Баня с тоалетна,изпълнени
с луксозен испански фаянс.Партер,самостоятелен вход.
Статут на стоматологичен кабинет по всички изисквания.34 500 евро. 0888 / 877 501
Продавам Hirana Praktika с наконечници, фотополимерна лампа и скалер, стол ест.кожа, столче за стоматалога ест. кожа,цвят зелен,в перфектно състояние /може
и по отделно/, цена по договаряне, GSM: 08886409000,
гр. София
Продавам стоматологичен кабинет в гр. София, ж
к. Лозенец, който се намира до Правителствена болница. Работещ, оборудван, отделен вход, отлична локация
с площ 40 кв. м. и с всички необходими разрешителни.
Цена 49 000 EUR. Телефон за контакт - 0888/916754 д-р
Христов.
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 се необорудван стоматологичен кабинет в
град Ловеч в самостоятелна сграда (25 кв. метра), състояща се от кабинет, чакалня и санитарен възел. Практиката
съществува от 18 години. Цена за продажба 22 500 евро.
Цена за наем: 300 лв. на месец. Продават се и борчета,
каналопълнители, нервекстрактори и ръкохватка водавъздух. Тел. за контакти: 0887 52 26 80
Продавам дентален лазер Waterlase MD Turbo. Възможност за разсрочено плащане.Тел. 0887756366 д-р
Пелова.
Продавам пълно стоматологично оборудване на
изгодна цена с 2бр.стом.стол.(текмил, дентсан) работещ дентален кабинет в центъра на гр. Карлово GSM:
0889840317
Продавам машина Медия- ЮС -5 заедно със сух стерилизатор. Напълно рециклирана с претапициран стол за
пациента. Цена по договаряне. Тел.: 0877729309.
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, силиконсиликатни 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.
Продавам работещо стоматологично оборудване в отлично състояние: стол Анвита-микромотори и наконечници със светлина - вградена електроника с апекслокация
и ЕОД фотополимерна лампа SDI миксатор за капсули
SDI автоклав едър инструментариум. Цена по договаряне. За контакти д-р Иванова 0888 882252
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 - 0887 534 418
Продавам изгодно стоматологично оборудване: американски стоматологичен стол SDS 2000, маслен компресор ,фотополимерна лампа, работна маса Цена: 2500 лв.
Тел. зa контaкт: 0898 293821 Асеновград
Продавам стоматологичен кабинет в Гр.София близо
до Военна болница! Площ 44 кв. м. продава се с оборудването.(работно помещение,чакалня, санитарен възел и
стерилизационна)намира си на кота 0. Цена 55000 € тел.
0887450326
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 стерелизатор, амалгамобъркачка, 2 броя
шкафчета, маса, въртушка и тн. 0878 671036/0889 671031
Продавам цялостно оборудване за кабинет (без машина), едър и дребен иструментариум, оргинални клещи
(не от Ливан), амалгамобъркачка-нова, аптечки и мн. други. По договаряне-0878 671036/0889 671031
ДАВА ПОД НАЕМ
Давам под наем смяна в кабинет в гр. София (близо до
Пирогов), дентален юнит на 2 години, автоклав, климатик, СОТ. 400 лв. За контакти: 0884847453, 0884847834,
drdimcheva.com."
Давам под наем пълно стом. оборудване гр. Враца
-център (партер)- 100 лв. + 60 лв. за помещението. След
две годишна експлоатация оборудването остава за наемателя безвъзмездно. Разработена практика. 0878 671036 /
0889 671031
Давам под наем нов модерно оборудван кабинет в
гр.София, в близост до НДК. За контакти: 0895 753 953
Давам под наем дългосрочно напълно обзаведен кабинет в отлично състояние в гр. София, кв. Орландовци. За
контакт: 0898437041, д-р Петрова.
Давам под наем разработен стоматологичен кабинет
на търговско и комуникативно място-гр. София, заедно с
пълно оборудване. Цена 300лв. Тел. 0899129036
Давам под наем оборудван кабинет в гр. Асеновград.
За информация: 0888/ 34 15 84
Давам под наем смяна в зъболекарски кабинет в гр.
Пловдив, ул.”Върховръх” № 2. За информация: 032/ 25
24 32
Давам под наем стоматологичен кабинет (партер),
напълно оборудван близо до Военна болница.Работещ от
2005г. -за контакт 0887450326
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
Дава се под наем оборудван дентален кабинет, работещ от 2003г., с пълен инструментариум, автоклав,
ултразвукова вана, ултразвук, лазер. Кабинетът е с площ
33 кв.м., в кв.”Кючук Париж” – Пловдив, с електрифицирана охранителна ролетка, разположен на нивото на
улицата. Наем по споразумение. За контакти: Д-р Румен
Георгиев – 0899/ 10 53 48, 0878/ 672 391
ДАВАМ под наем оборудван зъболекарски кабинет в
дентален център, с общо ползване на чакалня, стерилизациона и рентген в съседен кабинет, гр. Варна- център. Д-р
Сапунджиева тел. 0887614568
Давам под наем разработен стоматологичен кабинет
в гр. Пловдив, ЖК. Тракия, бл. 191 (до новата община). За
контакти 0898735656.
Дава смяна под наем в дентален кабинет в гр. София
- Д-р Емил Пейчев GSM 0876202513
Давам под наем две смени в напълно оборудван работещ дентален кабинет в кв. Лозенец. Телефон за контакт
- 0876 221 141
Давам под наем напълно оборудван стоматологичен
кабинет в гр. София кв. Хиподрума, до ВМА. Цена 520
лв. на месец. Тел: 0888683234
Давам под наем зъболекарски кабинет с дентален
юнит Sirona в центъра на гр. Монтана Цена 250 лв. на
месец. Тел: 0888683234
ТЪРСИ
Клиника "Дента Фейс" - Благоевград предлага работно място за Лекар по дентална медицина в новоразкриващ се филиал на клиниката.
МДЦ Естетика ООД търси да назначи зъболекар
(може и новозавършил) за гр. Монтана, осигуряваме и
квартира. Тел: 0888683234
Дентален лекар със специалност поливалентна и
дентална хирургия и със стаж 34 години търси работа под
наем или на процент в районите Ботунец и Кремиковци.
Работи и със здравно осигурителната каса по договор.
Gsm 0888956819
Дентален център 2- София, бул. „М. Луиза“ 191,
сградата на ДКЦ 7, търси да назначи лекари по дентална
медицина на процент от заработката. Трудов стаж минимум 3 години. Предимство - специалност по обща дент.
медицина или детска. Тел за справки: 02/8033951, 53;
имейл - dent.C2@abv.bg
Търси лекар по дентална медицина за работа на процент в разработен кабинет в ж.к. Люлин център. За контакт 0888 925378
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АКТУАЛНО
ВТОРИ ЕШАЛОН
Заместник-министри на здравеопазването в кабинета на служебния
ресорен министър д-р Илко Семерджиев ще бъдат Атанас Кундурджиев, Галин Каменов и Любомир
Гайдов, съобщиха от правителсвената пресслужба. И тримата вече са
заемали поста в различни периоди,
а заповедите за назначаването им са
били подписани днес от служебния
премиер Огнян Герджиков, заедно
с тези на още 13 заместници в 7
министерства. Атанас Кундурджиев е началник на нефрологичното
отделение в клиниката по нефрология и диализа в УМБАЛ „Св. Иван
Рилски“. От 2014 г. досега участва
в Съвета на директорите на УМ-

БАЛ „Александровска“. В периода
2000-2001 г. е заместник-министър
на здравеопазването. Завършва
Медицинска академия – София и
има специализации по вътрешни
болести, кардиология и нефрология, както и докторска степен от
МУ – София. Към настоящия момент Любомир Гайдов е съдия във
Върховния административен съд,
а преди това – в Административен съд – София област. В периода
август – ноември 2009 г. е заместник-министър на здравеопазването. Завършил е право в Софийския
университет „Св. Климент Охридски“, както и международни икономически отношения в УНСС.
От 2000 г. до 2001 г. Галин Каменов е бил заместник-министър на
здравеопазването, след което става

директор на РИОКОЗ – Софийска
област.От 2011 г. до момента е главен секретар на РЗИ – Софийска
област. Завършил е медицина в МУ
– София, след което специализира „Епидемиология“ във ВМА и в
МУ. Бил е заместник-началник на
Центъра по военна епидемиология
и хигиена към ВМА.

ОСЕМ ЗА
ВСИЧКИ
Осемте най-богати хора в света
имат състояние, колкото половината от населението на земята или
3.6 млрд. души, показа проучване за миналата година на британската хуманитарна организация
"Оксфам", цитирано от "Ню Йорк

таймс". През 2015-та година това
богатство е било в ръцете на 62-ма
души. "Оксфам" правят своите изводи на база доходите, публикувани
от списание "Форбс" на най-заможните хора в света. Равностойността
на парите на 3.6 млрд. души от бедните страни се разпределят между основателя на "Майкрософт"
Бил Гейтс (със състояние от 75
млрд. долара), създателя на марката "Зара" Амансио Гаона (67 млрд.
долара), Уорън Бъфет (60.8 млрд.
долара), мексиканския телекомуникационен магнат Карлос Слим(50
млрд. долара), основателите на
"Амазон" и "Фейсбук" Джеф Безоз
(45.2 млрд. долара) и Марк Зукърбърг (44.6 млрд. долара), създателя
на "Оракъл" Лоурънс Елисън" (43.6
млрд. долара) и бивши.

АКЦЕНТИ
РОКАДИ В НЗОК
Подуправителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) Иванка
Кръстева е била освободена
от поста си. Иванка Кръстева
беше назначена за подуправител през септември 2015 г.,
Дългогодишният експерт в
БЛС, д-р Димитър Петров ще
бъде новият подуправител на
Националната здравноосигурителна каса.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
ДЪРЖАВАТА В НЗОК И НОИ
За представители на държавата ще бъдат предложени
заместник-министърът
на
здравеопазването д-р Атанас
Кундурджиев и д-р Михаил
Христов, съветник по планиране на дейности в областта
на здравната политика в МЗ.
Другият заместник-здравен
министър, д-р Галин Каменов, ще бъде представителят
на държавата в Надзорния
съвет на НОИ.

ОТЧЕТ МИ ДАЙ
Удължава се срокът за отчитане на изпълнителите на
дентална помощ през портала
на НЗОК до четвъртия работен ден на месеца, следващ
отчетния. От 30.09.2017 г. отчитането на финансово-отчетните документи на изпълнителите на извънболнична
дентална помощ ще се осъществява само през информационната система на НЗОК, с
което отпада необходимостта
от представяне на отчетните
документи в районните здравноосигурителни каси на хартиен носител.

ЗДРАВНИ ПРОБЛЕМИ,
СВЪРЗАНИ С ЖИВАКА
Общите симптоми на отравяне с живак могат лесно да се
пренебрегнат или да не се диагностицират. Ако са налице
някои от следните симптоми
или комбинация, може да се
изследва за наличие на тежки
метали в организма: Проблеми със зрение, слух, или реч,
в това число и чувствителност към светлина. Липса на
моторна координация; Мускулни спазми или тремор;
Слабост; Главоболие; Сърбеж
или парене; Обезцветяване на
кожата; Обилно изпотяване;
Ускорен сърдечен ритъм. Високо кръвно налягане; промени в настроението, нервност,
тревожност, или раздразнителност; Безсъние.

БЕБЕ С ТРИМА
РОДИТЕЛИ
В Мексико се е родило първото в света бебе с гени от
трима души. Това е Абрахим
Хасан, който е генетичен наследник едновременно на
майка си и баща си от Йордания, но и на трети човек - донор, с чието ДНК са заменени
части от това на ембриона.
Лекарите са приложили безпрецедентната мярка, за да
предпазят бебето от рядък и
смъртоносен генетичен дефект, поразяващ развитието
на нервната система. Учените
избрали Мексико, защото там
били необезпокоявани, докато
в други държави експериментите с ембриони са забранени
и наказуеми. По-късно обаче
Великобритания стана първата държава, която официално
позволява бебетата с трима
родители.
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