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ЧЕСТВАНЕ НА СВЕТОВНИЯ 
ДЕН НА ОРАЛНОТО  
ЗДРАВЕ В БЪЛГАРИЯ
Тази година БЗС ще отпразнува Световния ден на орал-
ното здраве на 20 март 2020 г. в гр. Бургас с подкрепата 
на общината. Честването ще бъде част от световната 
кампания на FDI (Световната дентална федерация) за 
подобряване на оралното здраве.

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН 
ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА
На 27 и 28.03.2020г. в гр. СЛИВЕН, в залите на хотел 
„НАЦИОНАЛ ПАЛАС“, ще се проведе поредният 
форум по дентална медицина на РК на БЗС-Сливен.
Предварителната програма е на стр.4 във вестника.

НФДМ ВЕЛИНГРАД 
24 - 26 АПРИЛ 2020 Г.
На 24-26 април 2020 г. в гр. Велинград ще се проведе за 
трета поредна година НФДМ Велинград 2020г.

НАУКА И ПРАКТИКА – 
РЪКА ЗА РЪКА
На 24 и 25.04.2020г. на територията на Факултета по 
дентална медицина в гр. Пловдив ще се проведе Трети 
Научен конгрес на ФДМ – Пловдив съвместно с РК на 
БЗС – Пловдив „Наука и практика – ръка за ръка ”.

ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН  
КОНГРЕС НА БЗС
Редовният Отчетно-изборен конгрес на БЗС ще се про-
веде на 29-30 май 2020 г. в конгресния център на хотел 
„Перелик“, курортен комплекс „Пампорово“.

13-И ТРАДИЦИОНЕН СЕМИНАР 
НА РК НА БЗС – ПЛОВДИВ
На 25, 26 и 27.09.2020 г. в Тракийска резиденция „Ста-
росел” ще се проведе 13-ият традиционен семинар на 
РК на БЗС – Пловдив.

#КАЛЕНДАР

ПОСТЕР ЗА 
20 МАРТ - 
СВЕТОВЕН 
ДЕН НА 
ОРАЛНОТО 
ЗДРАВЕ

лист 1 стр. 4

КОНГРЕС
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 
20-ИЯ НАУЧЕН КОНГРЕС 
НА БЗС – 11-13 ЮНИ 
2020 Г., ГР. ПОМОРИЕ
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ЕДНО КЪМ ЕДНО

20-ият Научен конгрес на Българския зъ-
болекарски съюз (БЗС) ще се проведе на 
11-13 юни 2020 г. в гр. Бургас - Поморие, 
съпроводен от традиционната голяма 
Дентална медицинска изложба.

Световният ден на 
оралното здраве се 
празнува по цял свят всяка година на 20 
Март. Той се организира от FDI Светов-
ната дентална организация и е най-голя-
мата световна кампания за осведомяване 
за оралното здраве.
Световният ден на оралното здраве е 
обявен за първи път през 2007 г. и пър-
воначално се празнува на 12 Септември 
– рождената дата на основателя на Све-
товната дентална организация (FDI) д-р 
Чарлс Годон.

КОНСТИТУЦИОННИЯТ 
СЪД СЕ ПРОИЗНЕСЕ 
С РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛО 
№ 17/2018 ГОДИНА
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НАРЕДБА № Н-18

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БЗС 
В РАБОТНИТЕ ГРУПИ ЗА 
НАРЕДБА №Н-18 РАБОТЯТ  
В ТРУДНИ УСЛОВИЯ...

стр. 2

Относно зададени въпроси от членове на БЗС, свързани с Наредба № Н-18 от 13 
декември 2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продаж-
бите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и 
изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

СЕДЕМ ФОРУМА 
И ЕДНА ИСТОРИЯ

От 31 януари до 2 февруари т.г. РК 
на БЗС – Шумен проведе своя 
седми форум по продължаващо-
то следдипломно медицинско 

образование на лекарите по дентална ме-
дицина.

Топло за сезона време и особено топло 
посрещане от домакините на форума. Мал-
ко от подобните прояви имат свой, разпоз-
наваем от многобройните участници химн, 
избран специално за форума.

Тази година НФДМ „Мадарски конник“ е 
и единственият национален форум по ден-
тална медицина, проведен на територията 
на Северна България. 

Организаторите от РК на БЗС – Шумен, 
водени от д-р Елка Баева, се бяха погри-
жили буквално за всичко: разнообразна 
лекционна програма, носеща 11 кредитни 
точки на участниците, теоретични курсове 
и уъркшоп програми, засягащи теми от все-
кидневната практика. 

ПРЕДФОРУМНИЯТ ДЕН

С особен интерес бе посрещната темата 
за революционната естетика в дентална-
та медицина и използването на бариево и 
стронциево стъкло в комбинация с цинков 
оксид. Пред пълна зала с над сто участни-
ци бяха представени първите фабрично 
произведени фасети и оклузални ламини 
от синтерована керамика с фотополимерен 
матрикс и лазeрно полирани от проф.д-р 
Дезигар Мудли и д-р Артур Лиски. Те по-
казаха възможностите за пълна рехабилита-
ция на устата в едно посещение.

В уъркшоп проявите фигурираше и тема-
та за денталнния мениджмънт и софтуер, 
представена от д-р Неделчо Ситнов.

Нанотехнологиите навлизат все повече 
в денталната практика. Пред участниците 
във форума бе представен високофункцио-
налният нано-био синтезиран гел, който 

позволява използване на наночастици при 
оздравителните процеси в устната кухина. 
Неговото приложение е възможно при диа-
бетици, деца и бременни.

Ендодонтската тема бе сред основните 
фокуси на форума с представянето на ен-
додонтски пили и изолация на полето с ко-
фердам при оперативно лечение.

ОФИЦИАЛНОТО
ОТКРИВАНЕ

Форумът бе официално открит на първи 
февруари в залата на гранд хотел „Шумен“. 
Домакините се бяха погрижили да покажат 
документален филм за региона и история-
та му, който включваше кадри от Златната 
черква във Велики Преслав, дворците в 
Плиска и Мадарския конник, историческия 

музей в Шумен.
Всички представители на институциите 

и съсловните организации в здравеопазва-
нето в града бяха дошли да уважат събитие-
то на лекарите по дентална медицина.

Специално да уважат форума бяха дошли 
и председателят на УС на БЗС, д-р Н. Шар-
ков, главният секретар, д-р Б. Миланов, 
зам.-председателя на БЗС, д-р Т. Кукуванов, 
председатели и представители на районни 
колегии от Варна, Хасково, Търговище, 
Разград, Русе, Плевен, Пловдив.

ЛЕКЦИОННАТА ПРОГРАМА

Атрактивно, провокативно и запомнящо 
се започна лекционната част с темата, пред-
ставена от д-р Богомил Андонов, ФДМ – 
Пловдив:                                            На стр. 6

НФДМ „Мадарски конник“ 

Д-р Елка Баева, председател на РК на БЗС - Шумен

СПЕЦИАЛНО ИНТЕРВЮ
ПРОФЕСОР БОЖИДАР 
ЙОРДАНОВ МЕЖДУ 
ЛИНИИТЕ НА ОТГОВОРНОСТ 
И СТРАТЕГИИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ
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Първият ми работен ден като асистент във 
Факултета по Дентална медицина, Медицински 
Университет - София беше 01 август 1984 г. 

СЗО

ВЪПРОСИ И 
ОТГОВОРИ
ЗА НОВИЯ 
КОРОНАВИРУС

стр. 10

Новият коронавирус 2019-nCov, временно нари-
чан 2019-nCoV, е идентифициран в Китай в края 
на 2019 г. и е нов щам на коронавирус, който 
досега не е бил откриван при човека.

Световен ден на
оралното здраве
20 март 

BULGARIAN

СКАНИРАЙ МЕ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
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Твоята уста е невероятна! Тя ти помага да се храниш, да говориш, да 
се усмихваш уверено – да се наслаждаваш на живота.

Този Световен ден за орално здраве насърчава местната общност да поеме 
ангажимент да се грижи за оралното си здраве - като започне от посещение при 

лекар по дентална медицина.
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20 МАРТ

КС отклони в една част искането на 66 
народни представители от 44-тото Народ-
но събрание за установяване на противо-
конституционност на разпоредби, приети 
със Закона за бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2019 г.
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РК НА БЗС - ВАРНА
Редовно отчетно изборно събрание

11.04.2020г.-Хотел”Черно море”-зала”Черно море”

12.00-12.30-Регистрация

Проект за дневен ред:

1.Отчетен доклад на Председателя на УС на РК на БЗС-Варна
2.Отчетен доклад на Председателя на КК към РК на БЗС-Варна 
3.Отчетен доклад на Председателя на КПЕ към РК на БЗС-Варна
4.Финансов отчет за 2019г.
5.Избор на УС, КК, КПЕ и делегати на конгреса на БЗС
6.Разни

  #EDITORIAL

ЕПИДЕМИЯ, 
ПАНДЕМИЯ И 
ИНФОДЕМИЯ

Думата „инфодемия“ е нова и е образувана от сливането на две 
познати думи – информация и епидемия. Настина буквално 
сме залети от информация за случващото се в Китай по отно-

шение на епидемията от коронавирус. Дали се казва цялата истина?
Долните редове трябва да са и в памет на д-р Ли, който пръв сиг-

нализира за опасността и плати с живота си, заразен с коронавирус. 
Неговото дете ще се роди през юни и да се надяваме, че дотогава 
епидемията ще отшуми.

Сигурно мнозина си спомнят книгите на Дан Браун с фантастични 
пророчески сюжети за часовника на Страшния съд, където учен смя-
та, че постиженията в генното инженерство биха били по-полезни за 
човечеството, ако се използват да създават болести, а не да лекуват. 
Новите технологии създават хибрид от щамове, т.нар. „дизайнерски 
вируси“, които съвременната медицина не може да лекува, а СЗО си 
е заровила главата в пясъка, погълната от неефективни и корумпи-
рани чиновници. 

Или пък романа „Калки“ от Гор Видал, където бивш сержант от 
американската армия, ветеран от Виетнам, обявява себе си за индуи-
сткия бог Калки, призван да унищожи света на трети април... Калки 
е този, който ще реши проблемите на един саморазрушаващ се свят, 
като просто ускори гибелта му... Заразата идва от Изток, а най-горде-
ливите хора смятат, че са имунизирани срещу опасностите в света.

Този път искрено се надявам писателите да не са прави, дори във 
фантастичните си романи, въпреки че някои от техните предвижда-
ния се оказаха доста верни и това може да се провери във времето.

Световната здравна организация (СЗО) предупреждава, че хората 
са направо удавени в прекалено много информация за епидемията 
от коронавируса в Китай. Специалистите дори наричат това явление 
„инфодемия“. Лавината от новини претоварва хората, които сериоз-
но се затрудняват да правят разлика между факти и фантазии. 

„Този коронавирус се предава много, много лесно и почти сигурно 
навлизаме в пандемия. Но дали случващото се е катастрофално? Не 
знам“.Това заявява д-р Антъни Фаучи, директор на Американския 
национален институт по алергии и инфекциозни заболявания, цити-
ран от вестник „Ню Йорк таймс“.

На мнението, че тръгналият от Централен Китай и обявен за све-
товна заплаха 2019-nCoV е на прага да предизвика пандемия, са 
мнозина негови колеги. Според критериите на Световната здравна 
организация състояние на пандемия може да се обяви, когато едно 
заразно заболяване е едновременно на поне два континента и застра-
шава много хора.

Коронавирусът от Ухан вече е в поне 26 държави на три континен-
та, но с важното уточнение, че огромната част от случаите на заразе-
ни са единствено в Китай. Властите по света предприемат драстични 
мерки и със сигурност се подготвят за пандемична ситуация, в която 
продължително време ще трябва да се справят със заплахата.

2019-NCOV СРЕЩУ H1N1

Последният пример е H1N1 (т.нар. свински грип от 2009 г.), който 
специалисти свързват с гибелта на стотици хиляди души. Пандеми-
ите възникват, когато вирусът е съвсем нов, лесно заразява хората и 
може да се предава от човек на човек ефективно и устойчиво. Все 
още няма – и още месеци наред няма да има – ваксина или доказа-
но лечение. Коронавирусът 2019-nCoV отговаря на почти всички от 
тези условия за обявяване на пандемия.

Единственият фактор, който все още отсъства, е появата на устой-
чиви гнезда на заболяването в различни държави.

НАЙ-ДОБРЕ Е ДРОНОВЕТЕ ДА ДОЙДАТ

Дронове, които говорят, разпознават струпване на хора и ги преду-
преждават да се разпръснат, са вече всекидневие в Китай.

Властите искат да комбинират такива дронове с огромната си база 
данни за лицево разпознаване и със системата, изграждана от 2015 
г., със стотиците хиляди камери в страната, но видеоклиповете само 
напомнят, че тези безпилотни устройства засега не могат без упра-
влението на хора. Това, разбира се, може да се промени с напредъка 
на технологиите.

Ще можем ли да ограничим контактите си, свободното придвиж-
ване в глобалния свят и къде ще спре епидемията от коронавируса. 

Ще има ли още жертви на идеологиите, защото се оказва, че пър-
воначално в комисиите за борба с вируса не е имало лекари, а само 
функционери на партията. 

Дано не е късно за намиране на решения.
Бъдете здрави!

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

Относно зададени въ-
проси от членове 
на БЗС, свързани с 
Наредба № Н-18 от 

13 декември 2006г. за реги-
стриране и отчитане чрез фи-
скални устройства на продаж-
бите в търговските обекти, 
изискванията към софтуерите 
за управлението им и изиск-
вания към лицата, които из-
вършват продажби чрез елек-
тронен магазин.

1. ВЪПРОС: Какви са изис-
кванията за дентална практи-
ка във връзка с Наредба Н-18

Наредбата се отнася за всички 
търговски обекти, без да прави 
разграничения от вида обект 
или вида дейност, която се из-
вършва в обекта. 

Съгласно допълнителни-
те разпоредби от ЗДДС, т. 41. 
"Търговски обект" е всяко мяс-
то, помещение или съоръжение 
(например: маси, сергии и други 
подобни) на открито или под 
навеси, във или от което се из-
вършват продажби на стоки 
или услуги, независимо, че по-
мещението или съоръжението 
може да служи същевременно и 
за други цели (например: офис, 
жилище или други подобни), да 
е част от притежаван недви-
жим имот (например: гараж, 
мазе, стая или други подобни) 
или да е производствен склад 
или превозно средство, от кое-
то се извършват продажби.

Денталните практики неза-
висимо от правния си статут /
ЕТ, ЕООД, ООД, АД/ попадат в 
този обхват, т.е., те са търговски 
обект и са задължени да спазват 
всички изискванията на наред-
бата в т.ч. да имат касов апарат 
отговарящ на изискванията на 
наредбата, да регистрира из-
вършваните от него продажби в 
търговски обект чрез ФУ, както 
и при използване на СУПТО по 
Чл. 52а. (1) касовият апарат да 
бъде свързан със софтуера. 

Изключение е само дентал-
ната практика, която извърш-
ва дейността си като свободна 
професия, за нея не важи На-
редбата

Наредба № Н-18 Чл. 4.   Не 
е задължено да регистрира 
извършваните от него про-
дажби в търговски обект чрез 
ФУ/ИАСУТД лице, което из-
вършва следните дейности: 
8. дейност на лица, упражнява-
щи свободна професия;

2. ВЪПРОС: Необходимо ли 
е денталната практика да има 
СУПТО свързан с касовия 
апарат 

Съгласно § 1, т. 84 от ДР на 
ЗДДС „софтуер за управление 
на продажбите в търговския 
обект“ (СУПТО) е всеки соф-
туер или модул от софтуер, 
независимо от технологиите 

за реализацията му, използван 
за обработка на информация 
за извършване на продажби на 
стоки и/или услуги в търговски 
обект, за които е налице задъл-
жение за издаване на фискален 
бон. 

Съгласно §1, т. 19 от ДР на 
Наредба № Н-18/2006 г. „уп-
равление на продажбите“ 
чрез използване на софтуер за 
управление на продажбите в 
търговски обект е процес по 
автоматизирана обработка на 
информация за извършване на 
продажби на стоки или услу-
ги, включващ проследяване на 
движението на стоките или 
изпълнението на услугите от 
заявяването им до тяхното 
предоставяне и/или извършване 
на плащане.

Тълкуването на НАП „Реч-
никовото значение на думата 
„процес“ е последователна смя-
на на състоянието в развитие-
то на нещо (ход-развой). Задъл-
жително изискване, заложено в 
определението, е обработката 
на информацията да бъде ав-
томатизирана. Това означава, 
че софтуерът автоматизирано 
следва да обработва и съхраня-
ва в база данни въвеждана ин-
формация за количество, вид и 
продажна цена на заявени от 
клиент стоки и/или услуги и 
да отразява тяхното предос-
тавяне/заплащане. Точно тази 
автоматизирана обработка и 
наличието на посочената ин-
формация дава възможност на 
търговеца да проследи връзка-
та между извършваните про-
дажби и използваните за тях 
ресурси (напр. стоки, матери-
али, човекочасове, заетост на 
стаи и др.). 

В случаите, в които за целите 
на дейността на задълженото 
лице се използват отделни соф-
туери/модули, обезпечаващи 
цялостната дейност и орга-
низация на работа на лицето, 
например изчислителни про-
грамни продукти, програми за 
управление на човешките ре-
сурси, статистически и ана-
лизаторски софтуери и др., за 
СУПТО ще се считат тези от 
тях, които притежават по-
сочените по-горе характерис-
тики. Няма пречки СУПТО да 
има и други функционалности, 
извън посочените, както и да 

подава/получава информация 
към/от други софтуерни моду-
ли/продукти.“ 

Наредбата определя 2 вида 
СУПТО в чл.52 а /1/ и чл.52 а 
/2/

Чл. 52а. (1) (Нов - ДВ, бр. 80 
от 2018 г., предишен текст на 
чл. 52а - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в 
сила от 29.03.2019 г.) Софтуер-
ът за управление на продажби в 
търговски обект трябва да отго-
варя на изискванията съгласно 
приложение № 29.

(2) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 
г., в сила от 29.03.2019 г.) Ко-
гато в търговски обект се из-
ползва софтуер за управле-
ние на продажби, чрез който 
се управляват продажби на 
стоки или услуги, заплаща-
ни напълно или частично от 
Националната здравноосигу-
рителна каса съгласно нацио-
налните рамкови договори 
за медицински дейности и за 
дентални дейности или Ин-
дивидуалния договор за за-
плащане на лекарствени про-
дукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от 
Закона за лекарствените про-
дукти в хуманната медицина, 
на медицински изделия и на 
диетични храни за специални 
медицински цели, сключен по 
реда на Закона за здравното 
осигуряване, и когато с този 
софтуер не се управляват дру-
ги продажби, същият трябва 
да отговаря най-малко на из-
искванията по т. 1, 2, 4, 6 и 7 
от приложение № 29.

В случая на 52а. (1) Софтуер-
ът трябва да отговаря на изис-
кванията на приложение № 29 в 
това число 

8. Софтуерът осигурява свър-
заност с ФУ по начин, позволя-
ващ получаване в реално време 
на информация за статуса на 
ФУ. Софтуерът блокира опера-
циите по откриване и приключ-
ване на продажба в случаите, 
когато статусът на ФУ не поз-
волява издаване на ФБ. 

Тоест, използвайки СУПТО 
по 52а. (1) ще трябва да бъде 
свързан с касовия апарат и да 
се подават всички отчети по 
наредбата.

В случая на 52а. (2) софту-
ера се използва само за фак-
туриране към Здравната каса 

Отлагане с шест месеца за Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БЗС В 
РАБОТНИТЕ ГРУПИ ЗА НАРЕДБА  

№Н-18 РАБОТЯТ В ТРУДНИ 
УСЛОВИЯ, ЗА ДА ЗАЩИТЯТ 

ИНТЕРЕСИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЗС
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ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН 
ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА

ПРОГРАМА

27 - 28.03.2020 г. гр. СЛИВЕН
Хотел „НАЦИОНАЛ ПАЛАС“

27.03.2020 г. /петък/ - зала „Графити“

15.00 - 15.30 ч. - Регистрация
15.30 - 16.30 ч. - Лекция - демонстрация, 
Tема: Дигитален отпечатък - същност, предимства и приложение, 
Лектори: д-р Добромира Шопова, дм; д-р Пламен Бързашки                                   
16.30 - 16.45 ч. - Кафе пауза 
16.45-18.00 ч. - Workshop - Работа с интраорални 3D скенери вър-

ху модели и фантомни глави. Опитайте! - Вход свободен за всички 
участници във Форума.

28.03.2020 г. /събота/ - зала „Галерия“

9.00 - 9.30 ч. - Регистрация
9.30 - 09.45 ч. - Официално откриване
1. СЕСИЯ.
09.45 - 11.15 ч. - „Бруксизъм - диагностика, терапевтичен подход и 

приложение на оклузални шини“ 
Лектор: доц. д-р Тодор Узунов, дм, ФДМ - София
11.15 - 11.30 ч. - Търговска презентация ЕТ „Илияна Иванова“
11.30 - 13.00 ч. - „Предракови заболявания на устната кухина. 
Орални лезии“ 
Лектор: проф. д-р Павел Станимиров, дм, ФДМ - София
13.00 - 14.00 ч. - Обяд
2. СЕСИЯ
14.00 - 15.30 ч. - „Влиянието на пародонталните заболявания вър-

ху диабета и преждевременното раждане - диагностика и терапевти-
чен протокол“ Лектор: проф. д-р Анета Атанасовска, ФДМ - Скопие, 
Македония

15.30 - 16.15 ч. - „Препарационни граници за изцяло керамични 
коронки и мостови конструкции, изработени по CAD/CAM техно-
логията“ Лектор: проф. д-р Ангелина Влахова, дм, ФДМ - Пловдив 

16.15 - 16.30 ч. - Olife - Продукт, от който всеки има нужда! „Дента 
свет“.

16.30 - 18.00 ч. - Пародонтална хирургия в естетичната дентална 
медицина“ Лектор: д-р Венцеслав Станков, Пловдив 

18.00 - 18.15 ч. - Търговска презентация 
20.00 ч. - Гала вечеря 

 29.03.2020 г. /неделя/-зала „Графити“

10.00 - 10.45 ч. - „Термопластични протези: POLIAN IC, BRE 
FLEX 2, BIO DENTAPLAST. Кога и защо?“ Лектор: зъботехник Сто-
ян Христов 

10.45 - 11.00 ч. -Фирмена презентация
11.00 - 14.00 ч. - Клиничен случай на живо - от дигиталното засне-

мане до поставянето на протезната конструкция. Онлайн излъчване 
в залата 

Лектори: д-р Добромира Шопова, дм; д-р Пламен Бързашки
Място: СМТЛ Стани Дент, гр. Сливен, ул. Пейо Яворов №10
Модератори: д-р Йордан Господинов, зъботехник Стоян Христов

Мероприятието е акредитирано към програмата на БЗС за ПМОЛ-
ДМ с 15 кредита.

Такси участие във Форума: 
За лекари по дентална медицина от други колегии - 40 лв.
За редовни членове на РК на БЗС - Сливен - 20 лв.
За студенти - без такса правоучастие
Гала вечеря - 50 лв. 

Краен срок за записване във форума - 20.03.2020 г.
Такса правоучастие и вечеря се заплащат предварително на 
посочените адреси или по следната банкова сметка:

РК на БЗС-Сливен
IBAN: BG44UNCR76301078063559
BIC: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк-Сливен
/При заплащане по банков път ,като основание да се пише 
името на участника и участие в Национален Форум -Сливен/

За повече информация на следните адреси и телефони:
За Сливен:
Д-р Иван Данчев - ул. „Дели Ради“ №53, 0887869643
Д-р Красимира Пашова - ул. „Славянска“№ 9а
(зад магазин „Д. Желязков“),  0887916950      
Д-р Йордан Господинов- ул.“Пейо Яворов“№10  
(срещу входа на ХЕИ)-0887317007       
Д-р Елеонора Монев - площад „В. Левски“ №7, ет. 2 
(в сградата на кафе „Карамел“), 0888793312

За Нова Загора:
Д-р Радомир Георгиев - ул. „Проф. Минко Балкански“ 
(бивша "Преславска") №49а, 0887547176

Има осигурени нощувки на преференциални цени 
до изчерпване на бройката в: 
Хотел „Национал Палас“- http://nationalpalace.bg/
Хотел “Парк Централ“- http://hotel-park-central.bg/
Хотел“Тома“

УС на РК-Сливен си запазва правото на промени

  #ЕДНО КЪМ ЕДНО

КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД СЕ ПРОИЗНЕСЕ 
С РЕШЕНИЕ ПО КОНСТИТУЦИОННО 

ДЕЛО № 17/2018 ГОДИНА
Решение на Конституционния съд по отношение 
на разпоредби, приети със Закона за бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.

На 4.02.2020 г., Конституционният съд откло-
ни в една част искането на 66 народни пред-
ставители от 44-тото Народно събрание за 

установяване на противоконституционност на раз-
поредби, приети със Закона за бюджета на Нацио-
налната здравноосигурителна каса за 2019 г. (обн., 
ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.).

По отношение на останалите атакувани разпоред-
би, приети със Закона за бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 
102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.), искането 
на 66 народни представители от 44-тото Народно 
събрание за установяване на противоконституцион-
ност е отхвърлено, поради липса на необходимото 
конституционно мнозинство от 7 гласа за формира-
нето на общи мотиви.

Съдиите Борис Велчев, Анастас Анастасов, Ма-
риана Карагьозова, Константин Пенчев, Филип Ди-
митров и Таня Райковска гласуваха за отхвърляне 
на искането в тази част като неоснователно.

Съдиите Георги Ангелов, Гроздан Илиев, Надеж-

да Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов и 
Красимир Влахов гласуваха за уважаване на иска-
нето в тази част.

Мотивите на решението ще бъдат обявени допъл-
нително.

и не трябва да бъде свързан с 
касовия апарат.

За по голяма разбираемост 
софтуерните фирми използват 
термините:

- „ОЛЕКОТЕНО СУПТО” 
– това са софтуери, регистрира-
ни по чл. 52а, ал. 2 от Наредба 
Н-18. Отнася се за софтуери, 
които управляват продажбите 
за дейности по НЗОК и може да 
ползват облекчен режим с ми-
нимални изисквания. 

При тези софтуери, касовият 
апарат не се свързва със софту-
ера и се издават само фактури 
към НЗОК

- „ПЪЛНО СУПТО” – това 
са софтуери, регистрирани по 
чл. 52а, ал. 1 от Наредба Н-18. 
Спазват се всички регистрации 
на Наредбата, като е задължи-
телна връзка с касов апарат. 
С подобен софтуер може да се 
следят всички финанси в лечеб-
ното заведение, включително и 
на частните пациенти.

Личен избор на дентална-
та практика е дали да използ-
ва СУПТО по 52а. (1) или не. 
Ако не използва такъв софтуер, 
всички фактури, с изключение 
на тези към НЗОК, ще трябва да 
ги правите от кочан или друга 
бланка, но не и да се въвеждат 
през софтуер. 

Поради голямото разнообра-
зие от дентални софтуери е 
желателно консултация с про-
изводителя/разпространителя 
на софтуера дали използвания 
софтуер в денталната практика 
дали отговаря на изискванията 
за СУПТО или не.

3. ВЪПРОС: Има ли някак-
ви по-специални и различни 
изисквания?

Наредбата се отнася за всички 
търговски обекти, без да прави 
разграничения от вида обект 
или вида дейност, която се из-
вършва в обекта. Единствено 
чл.52 а /2/  регламентира запла-
щани от НЗОК суми

4. ВЪПРОС: До кога е срока 
за привеждане на практиката 
към Наредба Н-18

(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 
г., в сила от 29.03.2019 г., изм. 
- ДВ, бр. 75 от 2019 г.) Лицата 
по чл. 3, които не са регистри-

рани по ЗДДС и използват соф-
туер за управление на продаж-
би, привеждат дейността си в 
съответствие с изискванията на 
наредбата, включително по от-
ношение на фискалните устрой-
ства, в срок до 31 януари 2020 г. 
Тези лица подават информация-
та съгласно приложение № 32 в 
срок до 31 март 2020 г.

Иван Иванов, 
Финансов съветник на БЗС 

Адв. Лъчезар Чутурков, 
Юридически 

съветник на БЗС

ОБЩЕСТВЕН 
ДЕБАТ

Излъчени са представители 
на Български зъболекарски 
съюз (БЗС) в работната група 
по отношение на софтуерите 
за управление на продажбите 
и нормите на Наредба Н-18.

Влизането в сила на изме-
ненията на спортната Наредба 
Н-18, известна също и като На-
редбата за касовите апарати, се 
отлагат с шест месеца, съобщи 
финансовият министър Вла-
дислав Горанов. Наредбата оба-
че засяга всички, които са реги-
стрирани по Търговския закон. 

В офиса на БЗС постъпи 
писмо-покана от ИЗПЪЛНИ-
ТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА 
НАП, ГАЛЯ ДИМИТРОВА:

В продължение на общест-
вения дебат за удължаване на 
срока за влизане в сила на из-
мененията в Наредба Н-18 по 
отношение на софтуерите за 
управление на продажбите, ми-
нистърът на финансите – Вла-
дислав Горанов и екипът на 
НАП отправят покана към Вас 
за излъчване на представители 
за участие в работна група. Оч-
акваме в открит диалог да бъдат 
обсъдени нормите на подзако-
новия акт, бъдещите механизми 
за прилагането му и мотивите 
на всички заинтересувани стра-
ни. 

Първото заседание на работ-
ната група ще се състои на 10 
февруари 2020 г. от 15 часа в 
Гранитна зала на Министерски 

съвет, бул. Дондуков № 1. 
В зависимост от конкретните 

потребности е възможно обсъж-
данията да бъдат разделени до-
пълнително в отделни работни 
групи, за да се гарантира опера-
тивност и фокус към резултат в 
разумен срок.  

В следващите три месеца се 
очаква всички теми от взаимен 
интерес – както нормативни, 
така и свързани с прилагането 
на Наредба Н-18, да бъдат об-
съдени, отчитайки общата воля 
на страните да се запази фило-
софията на подзаконовия акт за 
ограничаване на отклонението 
от облагане и защита на конку-
ренцията и предвидимата биз-
нес среда в страната.  

Сред основните теми, които 
очакваме да дискутираме, са 
прилагането на режима за за-
печатване на търговските обек-
ти от НАП, изискванията към 
СУПТО, свързани със специфи-
ките в различни икономически 
браншове, като ресторантьор-
ство, хотелиерство, туристиче-
ски услуги, медицински услуги, 
счетоводни и финансови услу-
ги, ютилити компании, елек-
тронна търговия, бизнес моде-
ли, използващи ERP системи, 
търговия на едро и дребно, как-
то и механизмите за контрол от 
страна на НАП и др.   

Вярваме, че ефективната ра-
бота на групата, резултатите 
от обсъжданията и постигна-
тите резултати, които ще бъдат 
публично съобщавани, ще ни 
позволят да усъвършенстваме 
системите за отчитане на про-
дажбите по начин, който гаран-
тира обществения интерес.

Представители на Българ-
ски зъболекарски съюз (БЗС) в 
работната група по отноше-
ние на софтуерите за управле-
ние на продажбите и нормите 
на Наредба Н-18 са: Д-р Вален-
тин Павлов, зам.-председател 
на Управителния съвет на 
БЗС; Д-р Бисер Ботев, предсе-
дател на Управителния съвет 
на Столична районна коле-
гия на БЗС; Г-н Иван Иванов, 
управител на счетоводната 
къща обслужваща БЗС. 
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XX НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
Верни на традицията, наложена във вестник „ДентаМедика” представяме 

лекторите на Научния конгрес на БЗС. Надяваме се с това ранно оповестяване да допринесем за възможността да 
планирате достатъчно рано своето участие в Конгреса и в социалната програма в Поморие.

ХХ ЮБИЛЕЕН НАУЧЕН КОНГРЕС

ПРОФ. Д-Р 
АНДЕРСЪН МАМЕДЕ
Д-р Мамеде завършва ден-

тална медицина във Федерал-
ния университет в Минас Же-
райс, Бразилия, през 1989 г. и 
оттогава започва да работи 
в частна практика. Работил 
е и на държавна служба в бол-
ница IPSEMG в отделение по 
дентална медицина в продъл-
жение на 3 години и започва 
преподавателската си кариера 
с воденето на по курс по ден-
тална хигиена. Първо специализира здравна 
администрация в Медицинския научен ко-
леж, Белу Оризонте, а след това завършва 
специализация, магистърската степен и 
докторантурата по ортодонтия в Дентал-
ния колеж Сао Леополдо Мандич, Кампинас, 
Бразилия. Започва работа като ортодонт 
през 2001 г., а да преподава през 2003 г. На-
значен е за ръководител на катедрата по 
ортодонтия в Модал Колидж през 2010 г.

Съвсем наскоро д-р Мамеде започва да 
изнася лекции в Турция (2011), където има 
възможността да сподели  познанията си 
в областта на ортодонтията в няколко 
различни града (Истанбул, Измир, Анталия 
и др.) Той е научен консултант на Pec Lab, 
единствената фабрика, която произвеж-
да апаратите MARPE и  IZC - мини-им-
плантати за букална ортодонтска опора в 
Бразилия. Той е и научен съветник на Ortho 
Science Journal и Escolha3d - компания, коя-
то обучава общопрактикуващи лекари по 
дентална медицина и ортодонти да плани-
рат виртуално лечението на пациентите си 
на безплатен софтуер, както и да печатат 
3d модели от смоли или на ацетатни плаки 
за лечение с прозрачни шини (алайнери).

• Специалист, магистър и доктор по ор-
тодонтия;

• Специалист по здравна администрация

• Научен консултант в PEC 
LAB фабрика за мини имплан-
тати

• Ръководител на катедрата 
по ортодонтия и дентофаци-
ална ортопедия във факулте-
та Модал в Белу Оризонте

• Курсове и лекции, изнасяни 
и координирани в Бразилия;

• Координатор на курсове по 
ортодонтия и дентофациална 
ортопедия в Турция и САЩ;

• води курсове по ортодон-
тия и дентофациална ортопедия в Турция;

• Научен съветник на Ortho Science 
Journal / Бразилия;

• Участие в списването на различни изда-
ния;

• Съветник към няколко курсова за следди-
пломна квалификация.

• Координатор на превода на турски език 
на  томографския софтуер INVESALIUS 

• Патентен автор BR1020140102345 на 
ново  ортодонтско устройство за скелетна 
опора.

• Повече информация е налична на http://
buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.
do?id=K4214261D4 

Тази презентация ще демонстрира, с 
клинични случаи, как общопрактикува-
щият лекар по дентална медицина може 
да лекува всички малоклузии (дълбока 
захапка, отворена захапка, клас II, клас 
III и кръстосана захапка) при подраства-
щи пациенти, с помощта на снемаем апарат, 
което ще благоприятства физиологичното 
лицево развитие.

Втората цел е да се покаже как общопрак-
тикуващият лекар може да лекува струп-
ването, с просто придвижване на зъбите 
посредством прозрачни шини (алайнери) из-
ползвайки дигитален протокол от удобство-
то на  собствения си кабинет. 

КАК ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯТ
 ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

МОЖЕ ДА ЛЕКУВА МАЛОКЛУЗИИ ПРИ 
ПОДРАСТВАЩИ ПАЦИЕНТИ

Д-Р ДЕЯН НЕЙЧЕВ, 
БЪЛГАРИЯ
е магистър по дентална ме-

дицина и здравен мениджмънт. 
През 1996 г. е избран за асис-
тент в катедрата по Хирургич-
на стоматология и ЛЧХ. През 
2001 г. придобива специалност 
по орална хирургия, а през 
2005 г. специалност по обща 
дентална медицина. През 2016 
г. придобива ОНС “Доктор“ 
след защита на дисертация на 
тема „Преемптивна аналгезия в оралната хи-
рургия“.  През 2018 г. след конкурс е назна-
чен за доцент в катедра „Орална хирургия“. 
Научните му интереси са в областта на кон-
трола на постоперативната болка. Автор е на 
множество научни статии и доклади свърза-
ни с проучване на механизмите и контрола 
на постоперативната болка.

ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА:
Изпреварваща аналгезия в 

денталната медицина
Резюме: Голяма част от 

дейностите извършвани от 
лекарите по дентална медици-
на се асоциират с усещане за 
болка. През последните годи-
ни болката се възприема като 
един от виталните показате-
ли в медицината. Освен чрез 
приложението на множество 
медикаменти с аналгетична 

активност, съществуват и аналгетични ин-
тервенции, базирани на честотата и времето 
на аплициране на обезболяващото средство. 
Изпреварващата аналгезия е една от мето-
диките, на които през последните години се 
разчита в контрола на болката. Познаването 
на принципите на преемптивната аналгезия 
би осигурил адекватен контрол на болковото 
усещане в практиката на  денталните лекари.

ИЗПРЕВАРВАЩА АНАЛГЕЗИЯ В 
ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА

ПРОФ. Д-Р 
САУЛО ГРИБЕЛ
Роден съм през 1966 г. в ма-

лък град, наречен Ипатинга, в 
Бразилия, чиято основна иконо-
мическа дейност е стоманодо-
бивната промишленост.

Следвайки стъпките на 
баща ми започнах обучение-
то си по дентална медицина 
във Федералния университет 
в Минас Жерайс през 1985 г., 
завършвайки през 1989 г. започ-
нах практика си в дентален кабинет.

Специализирах ортодонтия в продълже-
ние на 3 години от 1995 до 1997 г. и след 
като придобих специалност започнах да 
преподавам в областта. През 2002 г. придо-
бих специалност по челюстна функционална 
ортопедия, присъдена ми  от Федералния 
съвет по дентална медицина.

Завърших 3-годишна магистратура в об-
ластта на ортодонтията в периода 2001-
2003 г.

* Специалист, магистър и доктор по 
ортодонтия; * Специалист по челюстна 
функционална ортопедия; * Ръководител на 
катедрата по ортодонтия и дентофациал-
на ортопедия към Факултета Модал в Бело 
Оризонти

* Курсове и лекции, изнасяни 
и координирани в Бразилия

* Координатор по курсове по 
ортодонтия и дентална меди-
цина в Турция

* Научен съветник на Ortho 
Science Journal / Бразилия

* Участва в списването на 
различни издания

* Повече информация може-
те да намерите на lattes.cnpq.br

ОРТОДОНТСКА 
ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА:

Ортодонтия за общопрактикуващия ле-
кар по дентална медицина

Резюме: Ортодонтията е дял на дентална-
та медицина, който има за цел да коригира 
зъбночелюстните деформации. Клиницистът 
трябва да идентифицира малоклузиите, как-
то и различните начини за корекцията им. 
Лекцията ще разгледа различните начини за 
поставяне на точна диагноза. Ще бъдат по-
казани методи за рентгенографска, моделна 
и лицева диагностика. Ще бъде обхваната 
механиката на фиксираната техника от под-
бор на брекети и допълнителни устройства 
до  механизмите на ретракция при екстрак-
ционни случаи. Ще бъде показана и корекция 
с функционални апарати.

ОРТОДОНТИЯ ЗА 
ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР 

ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

ОРТОДОНТСКИЯТ ПРИНОС В 
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОТО ЛЕЧЕНИЕ 

НА ПАЦИЕНТИТЕ С ВРОДЕНА АГЕНЕЗИЯ 
НА ПОСТОЯННИ ЗЪБИ

ДОЦ. Д-Р 
ОЛГА-ЕЛПИС 
КОЛОКИТА, ГЪРЦИЯ 

е доцент към катедрата по 
Ортодонтия към ФДМ на 
Университета Аристотел в 
Солун, Гърция. 

Тя завършва обучението си 
по дентална медицина и док-
торантурата си в  Универси-
тета Аристотел в Солун през 
1991 и 2002 съответно. При-
добива специалност по орто-
донтия и титлата магистър 
по дентални науки от Университета Тем-
пъл, Филаделфия, САЩ през 1995 година. 

Завършва курс по системата Туид ор-
ганизиран от Фондация за ортодонтски 
изследвания Tweed  в Тусон, Аризона, САЩ. 

Д-р Колокита е член на редакционната 
колегия на 4 международни уважавани 
дентални издания.  Тя е научен рецензент 
за 11 международни научни списания сред 
които „ The Angle of Orthodontist “. Освен 
това е активен член на 8 гръцки и 4 меж-
дународни федерации и общества.

Тя е била член на управителния съвет 
на Гръцкото ортодонтско общество и 
на Ортодонтското общество в Северна 
Гърция.

 Д-р Олга-Елпис Колокита публикува 
изследователска монография, озаглавена 
„Бърза максиларна експанзия. Оценка на 
промените в размерите на зъбната дъга 
след бързо разширение и последващо ле-
чение с фиксирана техника ”и 45 научни 
статии в гръцки и международни научни 
списания. Нейната изследователска рабо-
та включва изследвания на телерентгено-
графии, определяне на характеристиките 
на зъбните дъги посредством анализ на 
гипсови модели, епидемиологията на мало-
клузии, различните методи на цефаломе-
трично прогнозиране на резултатите от 
ортогнатната хирургия, свръхчувстви-
телността към никел при ортодонтски 
лекувани пациенти, бързото разширение 
на небцето и естетиката при пациенти 
с вродени цепки. Тя също изнася лекции и 
представя доклади на национално и меж-
дународно ниво по различни теми в орто-
донтията.

 От 1995 г. тя поддържа частна орто-
донтска практика в Солун, Гърция.

ОРТОДОНТСКА 
ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА:
Ортодонтският принос в 

интердисциплинарното ле-
чение на пациентите с вро-
дена агенезия на  постоянни 
зъби

Резюме: Вродената липса 
на постоянни зъби предста-
влява предизвикателство за 
клинициста в ежедневната му 
практика. Агенезията на по-
стоянните зъби може да бъде 
част от изявата на генетичен 

синдром или изолирана спорадична или 
фамилно обусловена находка. Тежестта на 
състоянието варира в зависимост от броя 
на липсващите зъби в дъгите. Клинично 
при пациенти с вродени липсващи посто-
янни зъби, потърсили лечение, се наблю-
дават неестетични диастеми, изместване 
на срединната линия и накланяне на съ-
седни зъби към обеззъбените участъци. 
Наличието на зъбна агенезия се отразява 
на естетиката, функцията, психологиче-
ското и социалното благополучие на засег-
натите индивиди. Независимо дали става 
въпрос за пациенти в ранна възраст или 
възрастни, посещаващи лекар по дентал-
на медицина на по-късен етап  от живота 
си, неминуемо практикуващият лекар си 
задава въпроса как да лекува пациента по 
най-добрия начин. Въпросът, който въз-
никва по отношение на лечебния план е 
дали да се разшири съществуващото / из-
губеното пространство с цел заместване на 
липсващия зъб с някакъв вид конструкция 
/ остеоинтегрирани имплантати или дори 
автотрансплантиран зъб или наличното 
пространство да се затвори по ортодонт-
ски път. Ортодонтията може да допринесе 
за комплексното лечение на тези случаи 
или чрез дистанциране на наличните зъби 
ограничаващи дефекта или за затваряне на 
тремите с последваща коронопластика на 
зъбите. 

В зависимост от различни фактори като 
вида на малоклузията, зъбно-скелетния 
профил, линията на усмивката, нужното  
пространство, липсващи зъби, пародон-
тални проблеми, възрастта на пациента 
и финансови съображения, клиницистът 
трябва да определи най-подходящия лече-
бен подход. Крайният естетичен и функ-
ционален резултат трябва да прилича на 
интактно естествено съзъбие.
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11-13 юни 2020 г., гр. Поморие, гранд хотел „Поморие“

Запазете си дата! Поморие ви очаква!

Част от продължаващото обучение на FDI с участието на 
световно утвърдени лектори. 

Богата научна и лекционна програма с практически курсове, 
демонстрации, постерна сесия и медико-дентално изложение.

ХХ ЮБИЛЕЕН НАУЧЕН 
КОНГРЕС НА БЗС - 2020

20-ият Научен конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС) ще се 
проведе на 11-13 юни 2020 г. в гр. Бургас - Поморие, съпроводен от тради-
ционната 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.

Срок за регистрация за участие в 20-ия Научен конгрес на БЗС - до 31-
ви май 2020 г.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
• Конгресна такса за редовни членове на БЗС - 110 лв. до 31.05.2020 

г. Таксата включва участие в гала коктейл на 11.06.2020 г. (програма, 
сертификат за участие, пропускателен режим с бадж и др.). Таксата не 
включва куверт за галавечеря.

• Конгресна такса след 31.05.2020 г.  - 140 лв.
• Конгресна такса за студенти и докторанти – 50% от таксата правоу-

частие. Таксата не включва куверт за галавечеря!
• Streaming на научната програма – 50 лв.
• Стойност на куверт за галавечеря – 60 лв. Краен срок за приемане на 

заявки - 22.05.2020 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 конгрес-
ната програма и изложбата в последния момент!

Изискванията за орални презентации и постери са на сайта на БЗС:  
www.bzs.bg

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ  
В 20-ИЯ НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС 
11-13 ЮНИ 2020 Г. - ГР. ПОМОРИЕ

ХХ ЮБИЛЕЕН НАУЧЕН КОНГРЕС

Д-Р МАТЕЙ КУЛИС, 
СЛОВЕНИЯ
специалист по Проте-

тична дентална медицина, 
Любляна, Словения

2007-2013 следва ден-
тална медицина в Универ-
ситет по дентална меди-
цина, Загреб, Хърватия;

2013 - дипломира се като 
един от най-добрите сту-
денти в курса, DMD

2014-2015 Практикува в 
частна клиника като лекар 
по дентална медицина, Загреб, Хърва-
тия;

От 2015- работи в частна клиника 
като лекар по дентална медицина, 
Любляна, 

2015-2018 специализира Протетика 
в обучаваща програма към Универси-
тетска клиника Загреб, Хърватия;

От 2017- лектор в национални и 
международни курсове;

От 2017- магистърска степен по 
Орална имплантология в Универси-
тет по дентална медицина, Загреб, 
Хърватия;

От 2018 - специалист по Проте-
тична дентална медицина в Универси-
тетска клиника Загреб, Хърватия;

От 2019 - активен член на Хърват-
ското дружество на стоматолозите 
протезисти, Хърватска Протетична 
асоциация;

2016, 2019 –консултант на търгов-

ски марки 
ПРОТЕТИЧНА 
ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА: 
Телескоп фиксирани 

протезни конструкции 
като алтернатива на кон-
цепцията „All on x“

Резюме: Ще бъдат раз-
гледани протезни кон-
струкции фиксирани чрез 
първични циркониеви те-
лескоп коронки и вторични 
електрогалванични златни 

коронки като алтернатива на концеп-
цията „All on x“. Концепцията „All on 
x“ много пъти включва екстрахиране 
на зъби, които нямат показания за ек-
стракция с цел да се намалят разходите 
за лечение, да се опрости процедурата 
и да се съкрати периодът на лечение. 
Телескоп фиксирани протезни кон-
струкции върху зъби и импланти поз-
воляват успешно свързване на зъбни 
и имплантни опори. Този вид протеза 
дава възможност да се запазят възста-
новимите зъби и да бъдат използвани  
като протетични опори в комбинация с 
дентални импланти.

Телескоп фиксирани протезни кон-
струкции с първични циркониеви 
телескоп коронки и вторични елек-
трогалванични златни коронки дават 
възможност за добро задържане на 
протезата, добра орална хигиена, кое-
то е много важно за пациенти, загуби-
ли зъби поради лоша орална хигиена.

ТЕЛЕСКОП ФИКСИРАНИ 
ПРОТЕЗНИ КОНСТРУКЦИИ 
КАТО АЛТЕРНАТИВА НА 

КОНЦЕПЦИЯТА „ALL ON X“
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От стр. 1
 „Ендодонтско лечение: първич-

но ендодонтско лечение“. Лекторът 
посочи възможните рискове при 
машинната обработка на канали-
те и посочи основните рискове за 
счупване на Ni-Ti пили, разгледа 
възможностите за иригация на ко-
реновите канали и не се побоя да 
покаже свои грешни решения и 
неуспехи в лечението. Въпросите 
и дискусията след лекцията про-
дължиха дълго, като имаше обмен 
на мнения за конкретни клинични 
случаи, показани от участниците 
във форума.

Д-р М. Георгиева-Димитрова от 
ФДМ – Варна трябваше да задър-
жи вниманието на присъстващите 
след атрактивното начало, положе-
но от д-р Андонов. Нейната тема 
бе: „Директни естетични възста-
новявания в ежедневната практика, 
клинични аспекти и стратегия за 
отлична естетика“. Лекцията бе ес-
тествено продължение на темите от 
предишния ден за естетичните въз-
становявания с показване на много 
клинични случаи от практиката.

Д-р Аспарухов продължи лек-
ционния ден с темата за инже-
кционната техника във фронтал-
ния и постериорния участък върху 
модел. Той показа тънкостите при 
изработването на директните ком-
позитни фасети.

По така актуалната тема за им-
плантологията и протетичното ле-
чение на изцяло обеззъбена долна 
челюст говори проф. Абаджиев от 
ФДМ – Варна, който представи от-
лично онагледени случаи.

Лекционната програма се реду-
ваше с фирмени презентации през 
целия ден. Миниденталното изло-
жение също бе неразривна и полез-
на част от програмата на форума.

БАРОКОВО ВЛИЯНИЕ 
В ЕДНА ДЖАМИЯ

Домакините се бяха погрижили и за 
социална програма, която включваше 
и посещение в наскоро реставрирана-
та Томбул джамия, най-голямата джа-
мия в България.

Изключително красивите цветове и 
пропорции бяха едно допълнение към 
естетиката, като тема от форума.

Джамията Шериф Халил паша, 
известна още като Томбул джамия, е 
построена през 1744 г. Архитектура-
та на храма е повлияна от зародилия 
се в началото на XVIII в. ориентал-
ски архитектурен стил „лале“, който 
се характеризира с включването на 

елементи от Френския барок. С ком-
плекса от сгради около него храмът 
е най-големият в страната по площ и 
архитектурна значимост и на второ 
място на Балканския полуостров след 
джамията Султан Селим, намираща 
се в град Одрин, Република Турция.

Минарето на джамията е с височина 
40 м, с 99 спираловидно разположени 
каменни стъпала и с малко балконче. 

ЗЛАТНИЯТ ВЕК

Славната историята на българската 
държава е навсякъде в района на Шу-
мен. В историческия музей на града 
можете да се насладите на голямата 

колекция от печати, като най-впечат-
ляващ е печатът с лика на цар Симеон 
Велики. На него той е с огърлица като 
тази от златното съкровище, открито 
във Велики Преслав. Всеки може да 
се докосне до „Златния век“ на цар 
Симеон чрез Златната черква и целия 
дворцов комплекс във Велики Пре-
слав. Организаторите на форума бяха 
помислили и за това как да запознаят 
участниците с историята на региона, 
като на регистрацията всеки можеше 
да получи книжка за историята му.

Събитието, организирано то РК на 
БЗС – Шумен, завърши с гала вечеря 
с пищна програма от виртуозни тан-
цьори, акробати и музикална про-
грама.                                                       ДМ

СЕДЕМ ФОРУМА И ЕДНА ИСТОРИЯ
НФДМ „Мадарски конник“ 

  #БЛИЦ
Д-Р ДИЯНА ИЛИЕВА СТОЯНОВА

Смятам, че подобни форуми са изключително 
полезни, когато са в регионите, защото затваря-
нето на практиката и пътуването са свързани с 
трудна организация.

Това е единственият форум в Северна Бълга-
рия за тази година. Няма да има „Варна дент“ и 
форум в Плевен.

Може би трябва отделните колегии, които са 
с по-малко членове, да се редуват при организирането на подобни 
прояви. Не е необходимо да е само на едно място. Така и темите за 
курсовете и лекциите ще бъдат максимално близо до интересите и 
нуждите на колегите.

Д-Р ГЕРГАНА ВЕЛИНОВА, 
СЕКРЕТАР НА РК НА БЗС – ШУМЕН

Аз в момента съм общопрактикуващ лекар 
по дентална медицина. Имам специалност по 
протетика. Практикувам от 29 години. Имам 
самостоятелен кабинет и от близо 20 години ра-
ботя частна практика в гр. Шумен.

Липсва целенасочена профилактика и поня-
кога пациентите идват твърде късно в нашата 
практика, когато вече ни е трудно да им помогнем ефикасно.

Опитвам се да работя персонално с всеки пациент, да го моти-
вирам да посещава кабинета периодично и да се следи неговото 
лечение. Може би трябва да работим повече с медиите за общата 
профилактика. Активно насочвам пациенти към програмата за 
силанизация на БЗС. 

Имаме отлична колаборация при организирането на форума в 
Шумен. Има и ентусиазъм, като стремежът ни е да намерим под-
ходящи лектори, които да са свързани с нашата професионална 
реализация на място. Това привлича колегите на нашия форум 
– практическа насоченост за общопрактикуващия лекар по ден-
тална медицина.

Специализирани форуми има много и всеки от нас може да си 
избере и да се включи към тясната специалност, която иска.

На форума в Шумен освен лекции имаме и много практически 
курсове и дентално изложение, на което фирмите целенасочено 
представят свои нови продукти. Смятам, че успяхме да създадем 
традиция. Планираме от сега следващия форум, какви насоки да 
дадем. Допитваме се до колегите какви теми да бъдат представе-
ни. Всичко това дава своя резултат и това е благодарение на орга-
низационния комитет на форума.

Дълги години имаше отлив от млади колеги от региона, но в 
момента има млади колеги. Те трудно участват в съсловния жи-
вот. Ние се опитваме да ги приобщаваме, включително и с такива 
форуми. Трябва и по-мащабно мислене, а не да бъдем само инди-
видуалисти. Разбирам младите колеги, които искат да се утвърдят 
и това изисква много усилия и концентрация, а съсловният живот 
изисква и време, лично време.

Във връзка с изработването на Правилата за добра практика и 
засягане на интересите на съсловието се появи активност и при 
младите колеги.

Д-Р МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА, 
РК НА БЗС – ШУМЕН

Вече 23 години практикувам дентална медици-
на, от които 16 години в РК на БЗС – Шумен. Аз 
съм общопрактикуващ лекар по дентална меди-
цина. Практикувам само в град Шумен. Смятам, 
че практика в селски регион е нещо, което обога-
тява значително в професионален аспект. Само-
познанието там е интензивно.

Ядрото на нашата колегия е от няколко души, които освен колеги 
са и приятели.

Надявам се на следващите избори през април за ръководство на 
колегията да бъде избран колега, който да продължи работата, да 
има приемственост. Има и млади колеги при нас.

Като цяло сме много сплотена колегия и това си личи при провеж-
дането на форума. 

Когато и да се обърна с някакъв проблем към ръководството на 
нашата колегия, са се отзовавали навреме. Получаваме информа-
ция и може да се оплаче само някой, който умишлено стои настрана 
от съсловието.

Форумът ни позволява да научаваме нови неща и да поддържа-
ме професионалното си ниво. Създаваме отношения различни от 
конкурентните, защото освен конкуренти можем да сме и приятели. 
Създават се контакти и можеш да разчиташ на колегите за второ 
мнение, за помощ и дори да приемеш колегата в личен план, опоз-
навайки го. 

Тази година темите са ми интересни и намирам, че ще ми бъдат 
полезни в конкретната работа.

Специално тема, която ме интересува, е как да приложим орто-
донтия за общопрактикуващи при деца. Или случаи на тежки дисп-
лазии, когато трябва да сe прогнозира едно бъдеще.

Забелязвам благоприятна тенденция при младите хора да държат 
все повече на своето дентално здраве и дори за най-малкото тичат 
при зъболекаря. Нещата се променят, макар и бавно в благоприятна 
посока, дори и от по-малките населени места. В моята практика все 
по-рядко виждам пациенти, които са тотално занемарени.Посещение в Томбул джамия

Д-р Н. Шарков, д-р Нева Читалова, проф. Вера Крумова, д-р Борислав Миланов и д-р Светослав Гачев 
по време на откриването на форума

Официалното откриване
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Бихте ли разказали за себе 
си. Какъв бе Вашият път 
до деканското място във 
ФДМ-София?

Първият ми работен ден като 
асистент във Факултета по Ден-
тална медицина, Медицински 
Университет - София беше 01 
август 1984 г. В следващите 35 
години преминах редица после-
дователни стъпки на кариерно 
развитие, преподавал съм всички 
дисциплини – дентално материа-
лознание, Пропедевтика на Проте-
тичната дентална медицина, Кли-
ника на Протетичната дентална 
медицина в катедра Ортопедична 
стоматология с ортодонтия, сега 
катедра Протетична дентална ме-
дицина.

През последните 9 години из-
пълнявах длъжността зам.-декан 
по чуждоезиково обучение и меж-
дународно сътрудничество. Искам 
да заявя, че съм изпълнявал задъл-
женията си честно и добросъвест-
но. Напълно разбирам, че нося със 
себе си негативите на статуквото, 
но същевременно съм по-ясно 
предвидим и разпознаваем в среда 
на администриране, носене на от-
говорност и работа със студенти, 
колеги и служители. 

Сега гледам напред, ще продъл-
жавам да работя за просперите-
та на ФДМ, за висок стандарт на 
обучение и грижа за студентите, за 
професионалното развитие и бла-
гополучие на всички преподавате-
ли и служители и за всичко добро, 
което предстои.

Какво е специфичното за 
ФДМ-София? 

Факултетът по Дентална меди-
цина – София е първото висше 
училище по дентална медицина в 
България, основано през 1942 г., 
със 78 годишна история. Към на-

стоящия момент в него се обучават 
около 900 студенти на български 
език и 600 студенти на английски 
език от над 60 страни в Европа, 
Азия, Северна Америка, Африка, 
Австралия.

Интелектуалният и творчески 
капацитет на ФДМ има солидна 
основа – уважавани, ерудирани и 
висококвалифицирани преподава-
тели, от които 17 професори, 28 
доценти, 20 главни асистенти и 64 
асистенти. Обучението се провеж-
да в модернизирани предклинични 
и клинични зали и 4 аудитории, в 
строеж е пета аудитория, поради 
нарасналия брой студенти в по-
следните години.

Българската школа съчетава до-
брите традиции и съвременните 

тенденции в европейското обуче-
ние по дентална медицина. Въз-
питаниците на ФДМ – София за-
вършват висшето си образование 
със солидни теоретични знания 
и завидни практически умения, с 
обективни възможности за про-
фесионална реализация в Европа 
и света.

Денталната медицина е от 
една страна консервативна на-
ука, а от друга бързо развиващ 
се клон на медицината. Какво е 
бъдещето й развитие и готови ли 
сме за него?

Не приемам тезата, че Дентал-
ната медицина е консервативна 
наука.

Всъщност е точно обратното – 
Денталната медицина в основата 
си е научно-приложна професия, 
развитието на която в най-висока 
степен се влияе от научно-техни-
ческия прогрес, новите техноло-
гии и внедряването им в практи-
ката и в образованието. Бъдещото 
развитие на Денталната медицина 
изцяло се определя от развитие-
то в ключови научни направле-
ния - компютърно-асистирани 

технологии и приложението им в 
съвременната. орална хирургия, 
хирургичните и протетичните 
протоколи в денталната имплан-
тология, естетичните възстановя-
вания и ендодонтията, развитието 
на специфичните аугментационни 
хирургични техники и много дру-
ги. Основна тенденция в дентал-
ната медицина е прилагането на 
минимално инвазивни методи на 
лечение – постигане на трайни ле-
чебни резултати чрез максимално 
щадящо поведение към остатъч-
ните здрави тъкани

Непрекъснато нараства интере-
сът към микроинвазивните тех-
ники при лечението на заболява-
нията на твърдите зъбни тъкани 

и пародонта, което неминуемо 
доведе и до създаването на спе-
цифичен инструменратиум и про-
токоли за приложение. Работата 
под увеличение (лупи, дентални 
микроскопи) промени коренно 
възможностите на лекарите по 
дентална медицина и им даде въз-
можност да „видят“ и невидимото 
досега, да постигнат по-добри те-
рапевтични резултати и да подо-
брят прогнозата на проведеното 
лечение. Налице е истински бум 
в създаването и производството 
на ендодонтски инструментариум 
и апарати за ранна диагностика 
на зъбния кариес, все повече се 
предпочитат биосъвместимите и 
биоактивните материали за полу-
чаване на траен лечебен резултат. 
Лазерно асистираните методи на 
лечение продължават да се усъ-
вършенстват. CAD/CAM техноло-
гиите и 3D принтирането навлизат 
все по-широко във всички области 
на Денталната медицина.

Трудно изброими са всички на-
правления и детайли на техноло-
гичния прогрес, но е сигурно, че 
Денталната медицина ще става все 
по-престижна и приятна за прак-
тикуване професия, която носи 
видими положителни резултати за 
обществото и заслужено удовлет-
ворение и гордост за лекарите по 
дентална медицина.   

Имате ли визия за развитието 
на обучението по дентална меди-
цина в България и по-специално 
за поверения Ви факултет?

Убеден съм, че основните цели 
за бъдещото развитие на факул-
тета би трябвало да включват за-
пазването на добрите традиции и 
модернизирането в учебната дей-
ност, грижа за растежа на препода-
вателите и служителите и повиша-
ването на тяхната квалификация, 
продължаващо развитие на всички 
дейности в съответствие с евро-
пейските програми и стандарти, 
научни доказателства, общопри-
ети практически клинични насоки 
и правила.

Създаването на подготвени ви-
сококвалифицирани лекари по 
дентална медицина е продължите-
лен и труден процес, реализиран 
както от студентите, така и от тех-
ните преподаватели. 

Новото ръководство на ФДМ – 
София  има амбицията да модер-
низира материално-техническата 
база в учебните зали, като ги обо-
рудва със симулатори, увеличител-
на техника, апарати за ранна диаг-
ностика на зъбния кариес и др., да 
създаде условия за овладяване на 
редица съвременни методи и тех-
нологии от студентите. Учебните 
програми трябва да бъдат гъвкави 
и да отразяват новите тенденции в 
развитието на денталната медици-
на и едновременно с това, да бъдат 
в унисон с програмите за студент-
ско обучение на водещите евро-
пейски и световни университети.

Важна и незаменима част от 
образователния процес са препо-
давателите. Ще ги мотивираме 
и подкрепяме за публикуване на 
свои научни разработки в нацио-
нални и международни реферира-
ни издания, вкл. такива с IF, както 
и осигуряване чрез различни про-
грами и проекти на средства за фи-
нансиране на публикации. Актив-
но ще съдействаме за приемане на 
списанието на ФДМ – ”Проблеми 

на денталната медицина” за рефе-
риране в световни бази данни

Имаме амбицията да осигурим 
финансиране и реализиране на 
проект за база за научни изследва-
ния на територията на ФДМ, след 
мотивирано планиране с участие-
то на всички заинтересовани кате-
дри и преподаватели.

Планираме цялостно обновя-
ване и модернизиране на библи-
отеката, системно обогатяване на 
библиотечно-информационната 
база, компютризиране и дигита-
лизиране на библиотечния фонд. 
Организиране на обучения за мла-
ди учени и докторанти за работа 
с бази данни, научна литература 
и изготвяне на библиографски 
справки. Всички млади асистенти 
ще имат пълна подкрепа за про-
фесионално и научно развитие, 
зачисляване за специализация и 
кариерен растеж.

Все по-активно ще съдействаме 
и подкрепяме студентите за учас-
тие в научни форуми на МУ – Со-
фия, национални и международни 
научни конгреси, симпозиуми и 
срещи.

Стратегическа цел на ръковод-
ството на ФДМ - София ще бъде:

ФДМ - София да запази пози-
цията си на водеща институция за 
качествено студентско и следди-
пломно обучение, престижни на-
учни разработки и диагностично-
лечебни приноси – с уважавани, 
ерудирани, високо квалифицирани 
преподаватели и лечители, мо-
дерно оборудване и непрекъснато 
усъвършенстване на кадрите и ба-
зата.

Какво мислите за промените в 
закона за висшето образование и 
навременни ли са те?

Първото впечетление след прие-
мането на промените в ЗВО е кон-
сенсусът между основните поли-
тически сили при формулирането 

на новите държавни политики и 
регулации в областта на висшето 
образование. Това е гаранция, че 
осъществяването на тези промени 
ще е траен и необратим процес. 
Промените обхващат множество 
и разнообразни сфери на висше-
то образовение и нашата висока 
отговорност е да ги осъществим 
на практика и да изведем образо-
ванието по Дентална медицина в 
нашата страна на нов, качествено 
по-висок етап на развитие. 

Някои невралгични промени 
в закона бяха добре обосновани 
от Министъра на образоватието 
и науката г-н Красимир Вълчев в 
изказването му пред Народното 
събрание и аз ще си позволя да го 
цитирам: „...Тези, които избират 
ръководните длъжности, трябва 
да ги държат отговорни, а от дру-
га страна, този, който е избран на 
ръководна длъжност, трябва да 
държи отговорни тези, които са го 
избрали. До какво води този модел 
на взаимна зависимост? Води или 
до неутрализиране на линиите на 
отговорност, или до възможност 
да направиш така, че определен 
брой хора да са зависими дълго-
срочно от теб и до липсата на про-
мяна. Тази безотговорност и без-
алтернативност води до промяна в 
стимулите на тези, които са на ръ-
ководна длъжност, води до запуш-
ване на системата, води до липса 
на развитие, води до това систе-
мата в крайна сметка да служи на 
статуквото, а не на развитието.“

Убеден съм, че това изказване 
посочва ясно и разбираемо мо-
тивите за конкретните промени 
в закона, приети, подчертавам, с 
консенсус, и няма какво повече да 
добавя по този въпрос. 

Проф. Йорданов, благодаря 
сърдечно за това интервю! 

Успешен мандат!
Въпросите зададе: 

Емилия Караянева

ПРОФЕСОР БОЖИДАР ЙОРДАНОВ 
МЕЖДУ ЛИНИИТЕ НА ОТГОВОРНОСТ 

И СТРАТЕГИИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ
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Държавата наложи пределна 
възраст за ректорите на дър-
жавните университети чрез 

приетите окончателно от Народно-
то събрание промени в Закона за 
висшето образование, инициира-
ни от министъра на образованието 
Красимир Вълчев миналата година, 
одобрени от правителството и вне-
сени от него в парламента за раз-
глеждане.

На ръководна длъжност не може 
да бъдат избирани лица, чиято въз-
раст към датата на избора не позво-
лява да изпълнят поне половината 
от законоустановения мандат до 
навършване на 65-годишна възраст 
- пише в гласуван текст от закона.

Така с влизането в сила на закона 
след обнародването му настоящи-
те ректори, които ще навършат 65 
г., преди да изминат две години от 
4-годишните им мандати, ще трябва 
да освободят постовете и да се про-
ведат нови избори.

ДОГОВОР С МИНИСТЪРА

Новият закон задължава всич-
ки ректори на държавни висши 
училища да сключват договори за 
управление с министъра на обра-
зованието и науката. В него ще са 
разписани ясно задълженията на 
страните за изпълнението на поли-
тиката и развитието на съответното 
висше училище; конкретни механи-
зми и показатели за изпълнение на 

политиката на ВУ; задължението на 
ректора да отчита пред министъра 
на образованието и науката резулта-
тите от изпълнението на политиката 
за развитие на ВУ, за финансовото 
му състояние и за съществуващите 
проблеми и мерките за тяхното ре-
шаване.

Договорът за управление ще се 
прекратява при прекратяване на 
мандата и при навършване на 65 г., 
се казва в закона.

Възрастовото ограничение и за-
дължението за сключване на дого-
вор с министъра поражда напре-
жение от месеци в академичните 
среди. На възраженията министър 
Вълчев отговори, че се въвеждат 
административни мерки "не защото 
искаме, а защото имаме нужда от 
тях".

Ситуацията в момента е такава, 
че ректорите са зависими от тези, 
които ги избират (общите събрания 
на университетите) и, едновремен-
но с това, трябва да ги контролират.

МОРАТОРИУМ

Държавата налага и мораториум 
върху откриването на универси-
тети, факултети и филиали. Раз-
решено ще е само сливането им с 
цел консолидация и оптимизация. 
Забраната ще е в сила временно, до 
приемането на Национална карта на 
висшето образование, която ще оп-
редели къде какви висши училища 

ще има на територията на страната 
и по какво те ще обучават. Програ-
мата ще бъде изготвена от министъ-
ра на образованието, гласувана от 
Министерския съвет и предложена 
от кабинета на Народното събрание 
за приемане.

ЛЕТЯЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Спирачка пред т. нар. "летящи 
преподаватели", които четат лекции 
в много университети - слагат при-
етите промени в Закона за висшето 
образование.

При оценяване на съответствието 
с изискванията за академичен със-
тав на основен трудов договор член 
на академичния състав ще може да 
участва в акредитацията на едно ви-
сше училище.

В Медицинския университет в 
София също са против договори за 
управление между ректор и минис-
тър. Твърдят, че това "на практика се 
нарушава академичното самоупра-
вление", което е част от академич-
ната автономия, която е гарантирана 
от Конституцията. "Принципът на 
академична автономия е заложен в 
чл. 53, ал. 4 от Конституцията на РБ, 
което поражда възможността нови-
те текстове в ЗВО, противоречащи 
на този основен принцип, да бъдат 
атакувани в Конституционния съд 
на РБ", се посочва в становището 
от ректора на МУ-София проф. д-р 
Виктор Златков.

Дори пациентите, които 
обикновено са спокойни, 
могат бързо да достигнат 

точката на кипене, когато болес-
тта заплашва здравето, подвиж-
ността и независимостта им. Бол-
ката и страхът могат да доведат 
до повишен стрес, тревожност и 
неудовлетвореност, което може да 
предизвика гняв и дори загуба на 
контрол. Знаете ли как да забеле-
жите гнева на пациента си рано и 
да го обезвредите?

ПОТЪРСЕТЕ 
ЗНАЦИТЕ

Има признаци, които показват, 
че емоционалното състояние на 
пациента се влошава. Потърсете 
промени в езика на тялото - стисна-
ти зъби, напрегната стойка, свити 
в юмрук ръце, неспокойно шарене 
с ръце и всяка друга значителна 
промяна от по-ранното поведение. 
Един разговорлив човек, напри-
мер, може внезапно да притихне. 

Наблюдавайте пациента за до-
пълнителни признаци, че губи кон-
трол. Гласът му повишава ли се? 
Изисква ли прекомерно внимание?

Ако откриете някой от тези пре-
дупредителни знаци, ще трябва да 
действате бързо, за да помогнете 
на пациента да канализира гнева 
си и да насочи усилията си в про-
дуктивна насока. Започнете с това 
да отделите на пациента допъл-
нително време. Въпреки, че може 
да Ви изкуши идеята да прекарате 
възможно най-малко време с него, 
това само увеличава риска от кон-
фликт. Пренебрегването на оплак-
ванията му или, да речем, прибър-
заното му изпращане може да се 

окаже пагубно за лечението му. И 
ако нещо се обърка, недоволните 
пациенти са по-склонни да заведат 
дело.

Отделете необходимото време, 
за да сте сигурни, че пациентът е 
запознат подробно с плана си за 
лечение и обосновката, която стои 
зад него. Прегледайте манипулаци-
ите, на които се е подложил до мо-
мента, напредъка, който е постиг-
нал и колко време трябва да отнеме 
завършването на лечението му.

ПОКАЖЕТЕ 
СЪПРИЧАСТНОСТ

Някои пациенти няма да бъдат 
успокоени от допълнителното вни-
мание и може да станат войнстве-
ни, като изискват допълнителна 
информация от типа на "Защо не 
можете да започнете лечението ми 
веднага?", "Защо лечението ми е 
бавно?" или "Защо конструкциите 
ми все още не са готови?" 

Вашият спокоен отговор на по-
добни въпроси може да попречи 
на гнева да се превърне в криза.
Вместо да заемате отбранителна 
позиция, би било разумно да отго-
ворите спокойно на пациента и да 
се отнесете с разбиране и уваже-
ние към него.

Ако пациентът не сътрудничи, 
опитайте се да установите ос-
новната причина. Пациент, който 
например, отказва ортодонтско 
лечение е възможно да има при-
теснения, които не е споделил по 
време на консултацията. Опитайте 
се да му помогнете да преодолее 
притесненията си или му обяснете, 
че отказът му може да се отрази на 
крайния резултат от лечението. 

ЗАПАЗЕТЕ 
СПОКОЙСТВИЕ 

Ако пациентът е достатъчно ядо-
сан, за да ви нападне вербално, ос-
танете спокойни и професионални. 
Дръжте известно разстояние между 
вас и пациента и не реагирайте, до-
като словесната тирада не  свърши. 
Отговорете тихо и назовете  паци-
ента по име. Ако пациентът стане 
нерационален, има вероятност да 
се опита да ви сплаши. Той може да 
каже неща като „Обаждам се на ад-
воката си“ или „Ще Ви съдя“.

Опитът да се оправдаете или да 
защитите действията си само ще 
влоши нещата. Използвайте вместо 
това активно слушане: Перефрази-
райте това, което пациентът вече ви 
е казал, като същевременно иден-
тифицирате истинските чувства зад 
думите - страх или безпомощност, 
например. Поддържайте изявления-

та си кратки и прости. Продължете 
да се отнасяте с уважение към чове-
ка и покажете, дръжте езика на тя-
лото си позитивен, като оставите ръ-
цете ви да висят свободно отстрани, 
вместо да стоите с ръце на бедрата 
или с кръстосани ръце.

Ако пациентът "избухне", то той 
е загубил контрол и е толкова ира-
ционален и няма да чуе какво казва-
те. Както и при справяне с детските 
пристъпи, вашата реакция може да 
определи продължителността на  
ситуацията.

Дръжте се хладно и не позволя-
вайте гневът на пациента да Ви ма-
нипулира. Не се ядосвайте и не се 
опитвайте да задавате граници, като 
казвате: „Успокойте се“ или „Спрете 
да крещите“. Докато тече кризата, 
поддържайте очен контакт с пациен-
та и просто слушайте. Опитайте се 
да разберете събитието, което пре-
дизвика гневния изблик.

Когато човекът се успокои, при-
знайте чувствата му, съобразявайки 
думите си с нивото му на гняв. Изра-
зете съжалението си за ситуацията и 
уведомете човека да ви разбере. Оп-
итайте се да намерите някаква обща 
позиция, може би признавайки, че 
оплакването му има основание.

Поискайте от пациента да предло-
жи решението на проблема. Използ-
вайте фрази като „Можете ли да ми 
кажете от какво имате нужда?“ или 
"Имате ли някакви предложения 
за начини за решаване на този про-
блем?" Завършете разговора, като се 
опитате да постигнете приемливо 
споразумение. Предлагайте опции, 
като казвате: „Ето как бихме могли 
да се справим с това“.

Ако пациентът ви заплашва фи-
зически или се страхувате за вашата 
безопасност, не се колебайте да се 
свържете със службите за сигурност 
или полицията. За по-незабавна по-
мощ помислете за създаване на ко-
дова фраза, която показва кога слу-
жител  се нуждае от помощ.

Независимо от степента на гнева 
на пациента, документирането на 
оплаквания - както и опитите за раз-
решаването им и резултатите от вся-
ка интервенция - може да отхвърли 
несериозни искове или да помогне 
във вашата защита, ако съдебно дело 
прерастне в съдебен процес. 

Документирайте клиничните оп-
лаквания в досието на пациента.

Справянето с трудни пациенти 
винаги ще бъде предизвикателство. 
Но финесът, с който обезвреждате и 
управлявате гнева, ще запази фоку-
са върху оздравяването на пациента 
и ще ви предпази от неоправдани 
правни действия.

Превод от английски: 
д-р Й. Йонкова

ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ

КАК ДА СЕ СПРАВИМ  
С ЯДОСАНИЯ ПАЦИЕНТ

  #АКТУАЛНО

ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА И ЛЕКАРИ ЩЕ 

МОГАТ ДА ОТКАЗВАТ МЕДИЦИНСКА 
ПОМОЩ НА ПАЦИЕНТИ

Това е възможно в случаите, когато пациентите възпре-
пятстват оказването на медицинска или дентална помощ 
и накърняват личното и професионалното достойнство, 

става ясно от текст в обнародвания в Държавен вестник На-
ционален рамков договор за медицински дейности 2020-2022 г.

Текстът, който включва и лекарите по дентална медицина, 
гласи: „На лицата, които възпрепятстват оказването на меди-
цинска или дентална помощ или накърняват личното и профе-
сионалното достойнство на лекаря, може да не се окаже такава, 
с изключение на състояния, застрашаващи живота им“. 

Изпълнителите на медицинска помощ пък се задължават да 
не изискват плащане или доплащане от осигуреното лице за 
видове медицинска дейност, която е заплатена от НЗОК, извън 
предвидената сума, с изключение на медицински изделия за оп-
ределени клинични пътеки, амбулаторни или клинични проце-
дури, в които това изрично е посочено.

В НРД подробно е разписано и разходването на средства за 
заплати от изпълнителите на болнична помощ. Приоритетно 
със средствата от увеличението на месечните стойности на ле-
чебните заведения за болнична помощ се осигуряват разходи 
за персонал, както и дейностите, свързани с майчино и детско 
здравеопазване, със спешността и лечението на онкологично 
болни пациенти. Ръководителите на лечебните заведения, из-
пълнители на болнична медицинска помощ трябва да използ-
ват не по-малко от 50% от приходите от медицински дейности 
на лечебното заведение за разходи за персонал. Изключение за 
използването на посочения процент се допуска единствено след 
разрешение на министъра на здравеопазването въз основа на 
мотивирано искане от ръководителя на лечебното заведение.

От така формираната структура на разходите за персонал, 
ръководителите на лечебните заведения трябва да използват не 
по-малко от 80% за медицинския персонал, в това число и за 
санитари. Минималното съотношение между разходите за ле-
карите и специалистите по здравни грижи в лечебните заведе-
ния от структурата на разходите за медицински персонал е 1.6 
към 1 или 64% към 36%.

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА 
ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Държавата налага мораториум върху откриването 
на нови университети, факултети и филиали
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Отвореното съзнание и критичното мислене на д-р В. Станков

МОЕТО ПРИЗНАНИЕ СЕ ДЪЛЖИ ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН НА 
СТОТИЦИ КОЛЕГИ, КОИТО НЕПРЕСТАННО УЧАТ, РАЗВИВАТ 

СЕ И ИНВЕСТИРАТ ЗА ПО-ДОБРА ДЕНТАЛНА ГРИЖА

МЛАДИТЕ ЛЪВОВЕ

ДОКАТО ОБУЧАВАМЕ, СЕ УЧИМ
Д-р Мирослав Стойков
Казвам се д-р Мирослав Стой-

ков и съм роден в гр. Добрич. През 
2013 г. завърших средното си 
образование в Езикова гимназия 
„Гео Милев“ – гр. Добрич, профил 
„Английски език“. Същата годи-
на кандидатствах в Медицински 
университет „Проф. д-р Параскев 
Стоянов“ – Варна, специалност 
Дентална медицина. През 2019 г. се 
дипломирах с отличен успех като 
магистър – лекар по дентална ме-
дицина, и започнах работа като 
асистент към Катедра „Дентално 
материалознание и пропедевтика 
на протетичната дентална ме-
дицина“, Факултет дентална ме-
дицина, Медицински университет 
– Варна. Паралелно се старая да се 
развивам и клинично, като работя 
и посещавам лекции и курсове в об-
ластите от денталната медици-
на, към които проявявам интерес, 
а именно – протетичната дентал-
на медицина, пародонтологията и 
денталната имплантология, би-
оматериалите и денталното ма-
териалознание, приложенията им 
в нашата специалност, както и 
сънната медицина като гранична 
област между медицината и ден-
талната медицина.

Защо избрахте професията на 
лекаря по дентална медицина?

Интересът ми към професията 
се появи още от ранна възраст, тъй 
като е застъпена в семейството ми. 
В гимназиалния етап от образова-
нието си взех окончателното ре-
шение, че искам да се занимавам 
с дентална медицина. И след 6 го-
дини на лекции и упражнения, неу-
морният труд се увенча с успех. 

В годините, прекарани в универ-
ситета, особено след навлизане в 

клиничния етап на обучение, мно-
гократно се убеждавах как конта-
ктът с пациента, желанието да по-
могнеш и най-накрая да виждаш 
усмивката на лицето на доволния 
пациент, е нещото, което ми носи 
удовлетворение. Ще продължавам 
да уча и да развивам уменията си, 
за да давам най-доброто на своите 
пациенти и студенти.

Какво Ви даде обучението във 
ФДМ – Варна? Какво е различно-
то в него?

Факултетът е най-младият, но и 
най-бързо развиващият се в стра-
ната. Материално-техническата 
база се подобрява с всяка изминала 
година. Един от примерите за това 

са обновените зали за симулацион-
но обучение. А университетският 
медико-дентален център е модерна 
клинична база за обучение на док-
торанти и специализанти.

Медицински университет – Варна 
и Факултета по дентална медицина 
поставиха основите и предостави-
ха на мен и колегите ми различни 
възможности за личностно и про-
фесионално развитие. Горд съм, че 
през изминалите 6 години не само 
учих АБ-то в денталната медици-
на, но и общувах с наши и чуждес-
транни лектори. Убеден съм, че за в 
бъдеще това ще е от полза за моето 
развитие и развитието на студенти-
те, които обучавам. И както е казал 
Сенека – „Dum docemus, discimus“ 

– „Докато обучаваме, се учим“. 
От първи курс имах възможност-

та да участвам в екипа на Студент-
ски съвет към Университета – като 
член и впоследствие заместник-
председател за Факултета по ден-
тална медицина в периода 2016 
– 2018 г. А за академичната 2018 
– 2019 г. бях председател на Асоци-
ацията на студентите по дентална 
медицина – Варна. Тези дейнос-
ти ми позволиха да контактувам с 
много колеги, станах по-органи-
зиран и отговорен. Всяка година 
участвах в традиционните Дни на 
отворени врати, когато Универси-
тетът посреща кандидат-студенти 
и ги запознава с възможностите 
за обучение. Включвал съм се и 
в редица информационно-профи-
лактични кампании, инициативи, 
здравни скрийнинги и профилак-
тични прегледи. Научих се на добри 
комуникативни умения. Имах въз-
можността да общувам активно и 
със студенти от англоезичната фор-
ма на обучение. През 2017 г., заедно 
с колеги от специалностите Меди-
цина, Дентална медицина и Фар-
мация, проведохме задължителния 
си летен стаж в Първи Московски 
държавен медицински универси-
тет „И. М. Сеченов“ в гр. Москва, 
Руска федерация, благодарение на 
програмата на МУ – Варна за меж-
дународно сътрудничество. Вклю-
чих се в разработването на научни 
публикации, представени както на 
ежегодно провеждания в Универси-
тета Black sea Symposium for young 
scientists in biomedicine, така и в 
ежегодните научни сесии на Меди-
цински колеж – Варна. Благодаре-
ние на всички тези възможности за 
личностно усъвършенстване, през 
есента на 2018 г. станах носител 
на Годишна поименна студентска 

награда на община Варна в раздел 
„Здравеопазване и спорт“. По време 
на следването срещнах страхотни 
колеги и приятели.

Какво очаквате от съсловната 
организация да направи за Вас? 
А Вие за нея? 

Радвам се, че съм член на съслов-
ната организация. Ще се включвам 
в мероприятия, организирани от 
БЗС. Очаквам от съсловната орга-
низация да продължава да защита-
ва силно интересите на лекарите 
по дентална медицина в България, 
а ние, като нейни членове, да пре-
доставяме идеи за развитието на 
нашата обща страст – денталната 
медицина. Вярвам, че заедно ще 
постигаме общ, конструктивен ди-
алог, от който ще произтекат реше-
ния в полза на най-важното – наши-
те пациенти.

Въпрос, който не е зададен, но е 
важен за Вас.

Бих искал да благодаря на вас и 
на вестника за възможността да 
споделя нещо за себе си. Изказ-
вам благодарност към Академич-
ното ръководство на Медицински 
университет „Проф. д-р Параскев 
Стоянов“ – Варна, към декана на 
Факултета по дентална медицина, 
проф. д-р Стефан Пеев, дмн, ръ-
ководителя на Катедра „Дентално 
материалознание и пропедевтика 
на протетичната дентална медици-
на“, доц. д-р Марио Милков, дм. 
Благодарен съм и на всички препо-
даватели, които ни обучиха, винаги 
проявяваха търпение, помагаха и 
даваха напътствия по пътя на овла-
дяване на тънкостите на денталната 
медицина. Благодаря на семейство-
то и приятелката си за безусловната 
подкрепа.                                       ДМ

Даниела Петрова, стажант-лекар 6 курс в МУ – Варна, д-р Мирослав 
Стойков и д-р Даринка Стойкова

Д-р Станков, как попаднахте 
в Топ 100 на зъболекарите на 
световна класация на между-
народната организация Global 
Summit? Как се извършва номи-
нирането и какви са крите-
риите за участие?

Това е доста престижна 
награда и бях изненадан, 
когато Бекхам Щакаба-
йе (известен хирург от 
Иран), ме номинира! Из-
пратих моето CV и исто-
рия на професионалния 
ми живот, но изобщо 
не предполагах, 
че могат да из-
берат и мен. 
Поне не и на 
този етап. 
Мисля, че 
съм най-
младия 
в класа-
цията. В 
ретрос-
п е к ц и я 
с м я т а м , 
че ми 
п о м о г н а 
фактът, че 
съм разпоз-
наваемо лице 
в цял свят и 
голяма част от 
участниците 
и журито ме 
познават като 
име и работа. 
Няма никакъв 

конкретен повод за тази награда. 
По-скоро става въпрос за поредица 
от международни прояви, сътруд-
ничество с различни университети 
от цял свят и работата ми в интер-

национални групи.
Това признание, макар и да 

се свързва с моето име, аз 
приемам като признание за 
цяла България. Дентална-
та медицина тук наистина 
се развива мълниеносно и 

професията изгражда все 
по-добра репутация. 

Все пак дентал-
ните услуги са 

фактор, който 
връща много 
българи от 
ч ужб и н а , 

за да си 
оправят 
зъбите.

М о -
е т о 
п р и -
знание 
се дъл-
жи до 

голяма 
с т е п е н 

на стоти-
ци колеги, 

които не-
п р е с т а н н о 
учат, раз-
виват се и 
инве стират 

за една по-добра 
дентална грижа. 

Без подкрепата на цялото съсловие 
трудно бих успял да постигна ниво 
на работа, което да ме направи це-
нен и отвъд граница.

В годините назад много хора са 
седели и са се трудили с мен и до 
мен. Просто аз имах шанс да стана 
лице на успеха. 

Как гледате на тази номина-
ция и признание?

Тази награда ме изпълва със 
смирение. Знам много добре кол-
ко усилия и постоянство ми е ко-
ствала. Колко пътувания по света и 
колко нощи далече от семейството. 
Сега обаче очакванията към мен се 
увеличиха и тепърва трябва да по-
кажа характер, тъй като професио-

налният ми път не е приключил. 
Тепърва ме чакат много проекти и 
много работа.

Вие сте лектор на БЗС. Пред-
стоят Ви лекции на различни 
форуми на БЗС. Какво от своя 
опит бихте искали да споделите 
с колегите си?

Нашата работа си е занаят. Кол-
кото и знания и умения да имам, 
никога не мога да помогна на всич-
ки пациенти. Поради това един-
ственият начин това, което съм 
научил, да стигне до повече хора, 
е да го споделя с колеги. Постоян-
но организираме курсове и лекции 
както в клиниката, така и с БЗС и 
университетите в България. 

Моят фокус и квалификация са 
комплексните естетични лечения, 
но все повече ме търсят за лекции 
в областта на пластичната паро-
донтология и имплантология. В 
момента правя курсове и лекции 
за Фламандското пародонтало об-
щество, за специализанти по паро-
донтология от Мадрид и Париж. С 
БЗС имаме събития в Бургас, Сли-
вен и Старосел, на които ще говоря 
основно за пародонтология и им-
плантология.

Денталната медицина е бързо 
развиваща се дисциплина. Коя е 
любимата Ви иновация или нов 
метод за лечение във Вашата 
сфера на работа?

В момента работя в две между-
народни групи. Едната се занимава 
с развитието на имплантологията 
и протетиката върху импланти, 

включително и пластични паро-
донтални операции. Втората група 
е фокусирана върху дигиталните 
технологии и решения.

Иновациите и новите методи 
обаче имат своята цена и рискове. 
Един от основните ни проблеми е 
именно изясняването на тези фак-
тори.

Основната тенденция в практи-
ката ми е да работя нежно, с ува-
жение към твърдите и меки тъка-
ни. Това не е нещо иновативно или 
ново. Там обаче е мястото, където 
класическите подходи и модерните 
техники и технологии се срещат и 
допълват. 

Вие работите и естетика. Къде 
е границата между модерното в 
момента и природната даденост 
и естественото излъчване?

За мен винаги естественото е 
водещо. Наред с това все повече 
пациенти залитат към „ефектни“ 
зъби, които да ги отличават. Все 
по-близо сме до Холивуд. Ако па-
циентът иска много бели зъби, 
това не е морален проблем за мен. 
Опитвам се да дискутирам, но не 
и да налагам. Компромисът, който 
обаче не правя, е със здравето за 
сметка на козметиката. 

Кое помогна за вашето разви-
тие?

Отвореното съзнание и критич-
ното мислене. Всеки ми е учител, 
независимо какво работи и как.

Въпросите зададе: 
Е. Караянева
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1. КАКВО 
ПРЕДСТАВЛЯВА 
НОВИЯТ 
КОРОНАВИРУС 
2019-NCOV?

Новият коронавирус 2019-nCov, 
временно наричан 2019-nCoV, е 
идентифициран в Китай в края на 
2019 г. и е нов щам на коронави-
рус, който досега не е бил откри-
ван при човека.

2. ОТКЪДЕ ИДВАТ 
КОРОНАВИРУСИТЕ?

Коронавирусите са вируси, кои-
то циркулират сред животните, но 
за някои от тях се знае, че засягат 
хората. След като заразят хората, 
те могат евентуално да се предават 
от човек на човек.

Известен е широк кръг от жи-
вотни, които са източник на ко-
ронавируси. Например, вирусът, 
причиняващ Близкоизточен рес-
пираторен синдром (MERS-CoV) 
е коронавирус,   произхождащ от 
камили, а тежкият остър респира-
торен синдром (ТОРС) произхож-
да от котки - циветки.

Повече информация за коро-
навирусите може да се намери в 
информационния документ на на 
Европейския център за контрол 
на заболяванията (ECDC) (ECDC 
factsheet)

3. ТОЗИ ВИРУС 
СРАВНИМ ЛИ Е СЪС 
SARS (ТОРС) ИЛИ СЪС 
СЕЗОННИЯ ГРИП?

Новият коронавирус, открит в 
Китай, е генетично тясно свързан 
с вируса на SARS (ТОРС) от 2003 
г. и изглежда има подобни харак-
теристики, въпреки че все още да-
нните за този вирус са ограничени.

ТОРС се появи в края на 2002 г. 
в Китай и в продължение на осем 
месеца са докладвани над 8 000 
случая от 33 държави. Тогава един 
от всеки десет души, които са за-
разени с ТОРС, почина.

При настоящия взрив от 2019-
nCoV са докладвани около 10 000 
случая в Китай (от края на декем-
ври 2019 г. - до края на януари 
2020 г.) Заболели са съобщени и 
от други държави, вкл. някои и от 
ЕС/ЕИП. На този етап има твърде 
малко налични данни, за да се каже 
със сигурност колко смъртоносен 
е 2019-nCoV, но предварителни 
данни сочат, че той е по-малко фа-
тален от SARS-CoV (ТОРС).

Въпреки че и двата вируса се 
предават от човек на човек и могат 
да причинят подобни симптоми, 
те са много различни и следова-
телно се проявяват по различен 
начин. Все още е много рано да се 
направят заключения относно раз-
пространението на 2019-nCoV, но  
предварителната информация по-
казва, че 2019-nCoV е също толко-
ва заразен, колкото ТОРС и някои 
други грипни щамове. По данни 
на Европейския център за контрол 
на заболяванията (ECDC) всяка 
година до 40 000 души в ЕС/ЕИП 
умират преждевременно поради 
причини, свързани с грипа.

4. КАК СЕ ПРЕДАВА 
ВИРУСЪТ? 
КОЛКО ЛЕСНО СЕ 
РАЗПРОСТРАНЯВА?

Въпреки че източник на ин-
фекцията са животни, вирусът се 
предава от човек на човек. Към 

момента няма достатъчно епиде-
миологична информация, която да 
потвърди колко лесно и устойчиво 
вирусът се предава между хората. 
Изглежда вирусът се предава глав-
но чрез въздушни капчици, когато 
хората кихат, кашлят или издишат.

Инкубационният период за ко-
ронавирус 2019-nCoV (т.е. време-
то от контакта с болен и появата 
на симптоми) понастоящем се из-
числява на между 2 до 12 дни. До-
като хората са предимно заразни, 
когато проявяват (грипоподобни) 
симптоми, има индикации, че ня-
кои хора могат да предават вируса 
без да са налице някакви симпто-
ми или преди симптомите да се 
появят. Ако това бъде потвърде-
но, ранното откриване на инфек-
циите с коронавирус  2019-nCoV 
ще е по-трудно. Това обаче не е 
необичайно за вирусни инфекции 
от този тип, както се вижда и при 
морбили, например.

Ако хората с коронавирус 2019-
nCoV са изследвани и диагности-
цирани своевременно и се при-
лагат строги мерки за контрол на 
инфекциите, вероятността за трай-
но предаване на вируса от човек 
към човек в обществото в ЕС/ЕИП 
е ниска. Системното прилагане на 
мерки за профилактика и контрол 
на инфекциите бяха ефективни 
при контролирането на SARS-CoV 
и MERS-CoV.

 
МЕДИЦИНСКА 
ИНФОРМАЦИЯ
 
1. Какви са симптомите на 

2019-nCoV
От известното досега, вирусът 

може да причини умерени грипо-
подобни симптоми като:

• треска;
• кашлица;
• затруднено дишане;
• мускулни болки и
• отпадналост.
По-сериозните случаи развиват 

тежка пневмония, остър респи-
раторен дистрес синдром, сепсис 
и септичен шок, които могат да 
доведат до смърт. Хората със съ-
ществуващи хронични заболява-
ния изглежда са по-предразпо-
ложени към тежко протичане на 
заболяването.

2. Някои хора по-предразполо-
жени ли са към вируса?

Обикновено малките деца, въз-
растните хора и тези със съпът-
стващи заболявания (например 
артериална хипертония, сърдечни 
заболявания, диабет, чернодробни 
заболявания и респираторни забо-
лявания) се очаква да бъдат изло-
жени на по-голям риск от развитие 
на тежки симптоми. Тъй като това е 
нововъзникващо заболяване и има 
само ограничени данни, все още не 
знаем кои групи от хора може да 
са предразположени към по-тежък 
изход след заразяване с 2019-nCoV.

3. Има ли лечение за заболява-
нето, причинено от вируса 2019-
nCoV?

Няма специфично лечение за 
това заболяване, така че подхо-
дът, използван за лечение на па-
циенти с инфекции, свързани с 
новия коронавирус, е за лечение 
на клиничните симптоми (напри-
мер треска). Поддържащата грижа 
(например поддържаща терапия и 
мониторинг - кислородна терапия, 
поддържане на телесен баланс на 
течностите и антивирусни лекар-
ства) може да бъде много ефектив-
на за заболелите.

4. Кога трябва да се изследвам 
за 2019-nCoV?

Ако имате
• остра респираторна инфекция 

(внезапна поява на най-малко една 
проява: кашлица, възпалено гърло 
или затруднено дишане

През последните 14 дни преди 
проявата на симптомите, сте били:

• в близък контакт* с потвърден 
или вероятен случай на инфекция 
с коронавирус 2019-nCoV; пътува-
ли сте в област с настоящо преда-
ване на вирус 2019-nCoV,

• работили сте или сте посеща-
вали лечебно заведение, където са 
лекувани пациенти, инфектирани 
с вирус 2019-nCoV, вие трябва да 
се свържете със своя личен лекар 
по телефона за съвет.

*близък контакт: съжителство 
в едно домакинство с пациент с 
2019-nCoV/непосредствена бли-
зост или споделяне на едно поме-
щение с пациент с nCoV; здравен 
работник или друго лице, полага-
що грижа да пациент с 2019-nCoV; 
лабораторни работници, работещи 
с проби с 2019-nCoV.

 
ПРЕВЕНЦИЯ
 
1. Как мога да се предпазя от 

заразяване?
При посещение в Китай:
• избягвайте контакт с болни 

хора, особено такива с кашлица;
• избягвайте посещения на паза-

ри и места, където има живи или 
мъртви животни;

• прилагайте общите хигиенни 
правила по отношение на хигиена 
ръцете и хигиена на храната;

• измивайте ръцете си със сапун 
и вода ИЛИ използвайте дезин-
фекционен разтвор на алкохолна 
основа преди хранене, след из-
ползване на тоалетната и след все-
ки контакт с животни;

• избягвайте контакт с животни, 
техните екскременти или изпраж-
нения.

Където и да пътувате, прилагай-
те общите правила за хигиена на 
ръцете и храната.

2. Какво трябва да направя 
ако съм имал контакт с някого с 
коронавирус 2019-nCoV?

Наблюдавайте се от вре-
мето на контакта с този 
човек и ако развие-
те някакви симптоми, 
свържете се с личния 
си лекар за съвет, 
като посочите, 
че сте били в 
Китай.

3. Какви са 
п р а в и л ат а 
за инфек-
цията/ми-
енето на 
ръцете?

Миенето 
и дезин-
фекцията 
на ръ-
цете са 
к л ю ч ъ т 
към пре-
дотвратява-
не на инфекция. 
Трябва да миете 
ръцете си често и 
обилно със сапун 
и вода за най-малко 
20 секунди. Ако са-
пун и вода не са налич-
ни, можете да използвате 
и дезинфекциращ препарат 
за ръце на алкохолна основа с 
поне 60% алкохол. Вирусът на-
влиза в тялото ви през очите, носа 
и устата, така че избягвайте да ги 

докосвате с немити ръце.

4. Маските за лице ефективни 
ли са в предпазването от коро-
навирус 2019-nCoV?

Маските за лице помагат да 
се предотврати по-нататъшното 
разпространение на инфекция от 
тези, които са болни към други 
хора около тях. Маските за лице 
изглежда не са толкова ефективни 
за защита на тези, които не са за-
разени.

5. Има ли ваксина срещу 2019-
nCov? 

Понастоящем няма ваксина сре-
щу коронавируси, включително 
щам 2019-nCoV. Ето защо е много 
важно да се предпазим от инфек-
ция или да задържим по-нататъш-
но разпространение на заразата.

6. Защитен ли съм от вируса 
2019-nCoV, ако съм се ваксини-
рал срещу грип тази година? 

Грипът и 2019-nCoV са два мно-
го различни вируса и сезонната 
грипна ваксина не би защитила от 
болести, причинени от 2019-nCoV.

 
КАКВО Е СИТУАЦИЯТА
В ЕС ПО ОТНОШЕНИЕ 
НА ВИРУСА 2019-NCOV?
 
1. Колко подготвена е Европа 

за 2019-nCoV и какво прави ЕС? 
Европейският център за пре-

венция и контрол на заболявани-
ята (ECDC) поддържа постоянен 
контакт с Европейската комисия, 
органите за обществено здраве в 
Китай и Световната здравна орга-
низация за оценка на ситуацията. 
За да информира Европейската 
комисия и органите за обществе-
но здраве в държавите-членки за 
развитието на ситуацията, ECDC 
публикува ежедневни обобщения 
и непрекъснато оценява риска за 
гражданите на ЕС. ECDC и СЗО са 
разработили технически насоки в 
подкрепа на държавите-членки на 
ЕС в техния отговор. Европейска-
та коми- с и я 
о с и -
г у -

рява координацията на дейностите 
по управление на риска на равни-
ще ЕС.

Публикация:
Risk assessment: Outbreak 

of acute respiratory syndrome 
associated with a novel coronavirus, 
China: first local transmission in the 
EU/EEA − third update 

Risk assessment - 31 Jan 2020
2. Съществува ли риск да се 

заразя с коронавирус 2019-nCoV 
в ЕС?

Епидемичната ситуация се про-
меня бързо и оценката на риска 
също. ECDC непрекъснато оце-
нява риска за гражданите на ЕС 
и можете да намерите най-новата 
информация в последната бърза 
оценка на риска от ECDC. (виж 
по-горе)

Защо броят на случаите нара-
ства толкова бързо? 

Двете основни причини за бър-
зото увеличаване на броя на слу-
чаите са, че вирусът се разпрос-
транява от един човек на друг и 
че способността за откриване на 
случаи се подобрява. Внезапно 
увеличаване на броя на случаите 
често се наблюдава по време на 
началната фаза на огнище на ново-
възникваща болест.

 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
ПЪТУВАЩИТЕ
 
1. Трябва ли да преразгледам 

пътуването си до Азия в момен-
та, частно или служебно?

Вероятността да се заразите в 
други страни в Азия в момента е 
малка. Въпреки това, ситуацията 
се развива много бързо и рискът 
от инфекция се променя. Вижте 
списък с предполагаеми общно-
сти със зараза list of areas with 
presumed community transmission. 
Следвайте съветите за пътуване, 
предоставени от органите на об-
ществено здраве във вашата стра-
на на пребиваване.

2. За какво трябва да внима-
вам най-много при пътуване зад 
граница, включително до Ки-
тай?

При посещение в Китай:
• избягвайте контакт с 

болни хора, особено 
такива с кашлица;

• избягвайте 
посещения 

на пазари 
и места, 

къде-
т о 
има 

ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОТНОСНО 
НОВИЯ КОРОНАВИРУС
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живи или мъртви животни;

• прилагайтe общите хигиенни 
правила по отношение на ръцете 
и храната;

• измивайте ръцете си със сапун 
и вода ИЛИ използвайте дезинфек-
ционен разтвор на алкохолна осно-
ва преди хранене, след използване 
на тоалетната и след всеки контакт 
с животни;

• избягвайте контакт с животни, 
техните екскременти или изпраж-
нения.

Където и да пътувате, прилагай-
те общите правила за хигиена на 
ръцете и храната.

3. Какво да правя, ако скоро 
съм бил в Китай и съм се разбо-
лял?

Ако сте били в Китай и в срок 
от 14 дни от завръщането ви се по-
чувствате неразположен или имате 
треска, кашлица или затруднено 
дишане, тогава:

• Потърсете незабавно медицин-
ска помощ. Преди да отидете в ле-
карския кабинет или спешното от-
деление, се обадете и им кажете за 
скорошното си пътуване и вашите 
симптоми.

• Избягвайте контакт с други 
хора.

• Вземете мерки да не пътувате, 
докато сте болни.

• Покрийте устата и носа си с 
тъкан или ръкав (не с ръце), кога-
то кашляте или кихате. Ако имате 
достъп до хирургични маски за 

лице, използвайте такава и я из-
хвърлете след  това безопасно. Не 
забравяйте да миете ръцете си след 
изхвърляне на маска.

• Следвайте подходящи правила 
за дезинфекция / измиване на ръ-
цете, за да избегнете разпростране-
нието на вируса на други хора.

4. Какво да правим в самолет 
или на летище? 

Ако се установи, че случай на 
2019-nCoV е бил в самолет, здрав-
ни власти ще се свържат с хората, 
изложени на риск. Рискът от зара-
зяване в самолет не може да бъде 
изключен, но в момента се счита за 
нисък за отделните пътници.

Рискът да се заразиш на летище 
е подобен на всяко друго място, къ-
дето се събират много хора.

5. Защо завръщащите се от 
Китай хора не се проверяват за 
коронавирус 2019-nCoV на лети-
щето?

Доказателство, че проверката на 
хората на летището (известна като 
скрининг при влизане), не е много 
ефективна за предотвратяване на 
разпространението на вируса, осо-
бено когато хората може да не про-
явяват симптоми или симптомите 
на заболяването са много подобни 
на тези за други заболявания и вре-
мевата линия съвпада с повишена-
та активност при сезонен грип в 
ЕС и в Китай. Обикновено се счита 
за по-полезно да се предостави на 
пристигащите на летищата ясна 

информация какво да правят, ако 
развият симптоми след пристига-
нето си.

 
2019-NCOV ПРИ 
ЖИВОТНИ И 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ
 
1. Какво ще кажете за живот-

ните и животинските продукти, 
внасяни от Китай?

Поради ветеринарно-санитарна-
та ситуация в Китай, по-специал-
но наличието на заразни болести 
по животните, само няколко живи 
животни и непреработени живо-
тински продукти от Китай са разре-
шени за внос в Европейския съюз. 
Няма доказателства, че някое от 
животните или животинските про-
дукти, разрешени за влизане в Ев-
ропейския съюз, представлява риск 
за здравето на гражданите на ЕС 
в резултат от наличието на 2019-
nCoV в Китай.

2. Какво ще кажете за храни-
телните продукти, внасяни от 
Китай? 

Както при вноса на животни и 
животински продукти, поради ве-
теринарно-санитарната ситуация в 
Китай, само няколко продукта от 
животински произход са разреше-
ни за внос в ЕС от Китай, при усло-
вие че отговарят на строги здравни 
изисквания и са подложени на кон-

трол. По същите причини пътници-
те, влизащи на митническата тери-
тория на ЕС, нямат право да носят 
в багажа си месо, месни продукти, 
мляко или млечни продукти.

Няма доклад за предаване на 
2019-nCoV чрез храни и следо-
вателно няма доказателства, че 
хранителни стоки, внесени в Ев-
ропейския съюз в съответствие с 
приложимите разпоредби за здра-
вето на животните и общественото 
здраве, регулиращи вноса от Ки-
тай, представляват риск за здраве-
то на гражданите от ЕС във връзка 
с 2019-nCoV. Основният начин на 
предаване е от един човек на друг.

3. Какво ще кажете за конта-
ктите с домашни любимци и дру-
ги животни в ЕС?

Настоящите изследвания свърз-
ват коронавирус 2019-nCoV с оп-
ределени видове прилепи, но не 
изключва участието на други жи-
вотни. Няколко вида коронавируси 
могат да заразят животни и да се 
предадат на други животни и хора. 
Няма доказателства, че домашните 
животни (например кучета или кот-
ки) представляват по-голям риск от 
инфекция отколкото хората. Като 
обща предпазна мярка, спазвайте 
основните принципи на хигиена 
при контакт с животни.

Източници са Световната здрав-
на организация и Европейският 
център за превенция и контрол на 
заболяванията.

Информацията може да намери-
те на следните линкове:

https://www.mh.government.bg/
bg/novini/aktualno/informaciya-ot-
evropejskiya-centr-za-prevenciya-i-/ 

ht tps: / /www.mh.government .
bg/bg/informaciya-za-grazhdani/
i n f o r m a c i y a - o t n o s n o - n o v i y a -
koronavirus-2019-ncov/

ГОРЕЩА ЛИНИЯ

Министерството на здравео-
пазването откри телефон за въ-
проси, свързани с коронавируса.

От 11 февруари, Министер-
ството на здравеопазването от-
крива информационна телефон-
на линия, на която граждани и 
организации могат да задават 
своите въпроси относно епиде-
мията с коронавирус 2019-nCoV.

На телефонен номер 02 807 87 
57, от понеделник до петък, в 
рамките на работното време (от 
8.30 до 17 часа), информация мо-
жете да получите от лекар-епиде-
миолог. 

Причина да бъде открита те-
лефонната линия са зачестилите 
запитвания на граждани и орга-
низации относно новия корона-
вирус: симптоми, диагностика, 
превенция, работа със стоки, 
пристигащи от Китай, пътува-
ния от и за държави, в които има 
регистрирани случаи на корона-
вирус 2019-nCoV. 

За целите на надзора на инфек-
ции, предавани с 2019-nCoV 

(Дефинициите се основават 
на информацията, налична към 
момента и може да се изменят в 
резултат на събиране на нова ин-
формация).

Случай със съмнение за нов 
коронавирус (Възможен случай)

А. Болен с остра респираторна 
инфекция (внезапна поява на един 
от следните симптоми: кашлица, 
зачервено гърло, затруднено диша-
не), изискващи или не хоспитали-
зация 

И 
В рамките на 14 дни преди поя-

вата на симптомите, поне един от 
следните епидемиологични крите-
рии: 

• близък контакт с вероятен или 
потвърден случай на 2019-nCoV

ИЛИ
• анамнеза за пътуване  в обла-

сти с настоящо предаване на 2019-
nCoV

ИЛИ
• заболелият е работил или е по-

сетил лечебно заведение, в което се 
лекуват болни с 2019-nCoV. 

Близкият контакт се определя 
като:

• излагане на болнична експози-
ция, включително полагане на ди-
ректни грижи за пациент с nCoV, 
работа с медицински персонал, 
заразен с nCoV, посещение на па-
циенти или престой в същата среда 
с пациент с nCoV;

• работа в непосредствена бли-
зост или споделяне на едно поме-
щение с пациент с nCoV;

• пътуване заедно с пациент с 
nCoV във всякакъв вид транспорт-
но средство;

• съжителство в едно домакин-
ство с пациент с nCoV.

За епидемиологична връзка 
може да се приемат 14 дни преди 
или 14 дни след появата на оплак-
вания.  

Области с настоящо предаване 
на 2019-nCoV*

Азия, континентален Китай 
(всички провинции)

* Областите, където е устано-
вено разпространение на вируса 
в общността (areas with presumed 
ongoing community transmission 
of 2019-nCoV) се обновяват спря-
мо епидемиологичната ситуация. 
Въпреки, че към 03.01.2020 г. са 
идентифицирани случаи и в други 
държави, основната част от забо-

лелите са в Китай, където броят на 
случаите предполага наличието на 
реално разпространение в цялата 
общност и съответно висок риск 
при посещение на държавата. По-
стоянно актуализирана информа-
ция за областите, където е устано-
вено разпространение на вируса в 
общността, може да се намери на 
страницата на Европейския цен-
тър за превенция и контрол на бо-
лестите: https://www.ecdc.europa.
eu/en/areas-presumed-ongoing-
community-transmission-2019-ncov 

ВЕРОЯТЕН СЛУЧАЙ 
Съмнителен случай, за който 

тестването за 2019-nCoV е неубе-
дително или тестването за корона-
вируси е с положителен резултат. 

ПОТВЪРДЕН СЛУЧАЙ
Случай с лабораторно потвърде-

на инфекция с 2019-nCoV, незави-
симо от клиничните симптоми

КРИТЕРИИ ЗА
ПЪРВОНАЧАЛНО 
ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА 
2019-NCOV:
Навременното лабораторно пот-

върждаване на случаите е необ-
ходимо за осигуряване на бързо и 

ефективно издирване на контакт-
ните, прилагане на противоепиде-
мични мерки и мерки за контрол 
на инфекциите, съгласно нацио-
налните препоръки и събиране на 
необходимата епидемиологична и 
клинична информация.

Всяко лице, което отговаря на 
критериите за съмнителен случай, 
трябва да бъде изследвано за 2019-
nCoV. Лабораторното изследване 
трябва да започне незабавно.

ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ 
ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
Трябва да се има предвид бър-

зото пробонабиране на следните 
материали:

Когато е възможно, трябва да се 
съберат проби и от горната и от до-
лната част на дихателните пътища:

Проби от долни дихателни пъ-
тища:

• бронхоалвеоларен лаваж;
• ендотрахиален аспират;
• храчка

Проби от горни дихателни пъ-
тища:

• назофарингеален секрет;
• орофариенгеален секрет;
• назофарингеален аспират или 

назална промивка
Пробонабирането следва да се 

извършва при стриктно спазване 
на противоепидемичните мерки за 
недопускане възникването на ВБИ.

ДЕФИНИЦИЯ ЗА СЛУЧАЙ НА 2019-NCOV НА СЗО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
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НФДМ ВЕЛИНГРАД 
24-26 АПРИЛ 2020 Г.

ОФЕРТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛ ЗДРАВЕЦ 
WELLNESS & SPA ВЕЛИНГРАД

НАСТАНЯВАНЕ Цена на човек, на вечер, 
при двойно настаняване

1.На човек на база BВ - закуска 59.00 лв.
2.На човек на база HВ - закуска и вечеря 69.00 лв.
3.На човек на база FВ – закуска, обяд и вечеря 79.00 лв.

За резервации за НФДМ Велинград 24-26 Април 2020 г., моля обръ-
щайте се към РК Пазарджик.

Тел. 0896651521 –Тони Будева 
e-mail.: ssbpazardjik@abv.bg 

ОФЕРТА ХОТЕЛ „РОМАНТИКА“
Единично настаняване в АПАРТАМЕНТ - 90лв.
Единично настаняване в СТАНДАРТНА СТАЯ - 70лв.
Единично настаняване в ИКОНОМИЧНА СТАЯ - 60лв.

Цените са на база: една нощувка със закуска, безжичен интернет, без-
платно ползване на СПА център - вътрешен минерален басейн, парна 
баня, финландска сауна, зала за релакс, фитнес, джакузи

При настаняване на втори гост в помещение се заплаща 20лв. на вечер 
на база нощувка със закуска!

Изхранване:
Закуска:  На Блок-Маса

За резервации за НФДМ Велинград 24-26 Април 2020 г. моля, обръ-
щайте се към РК Пазарджик. 

Тел. 0896651521 –Тони Будева e-mail.: ssbpazardjik@abv.bg
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ТЕОРЕТИЧЕН И ПРАКТИЧЕСКИ КУРС: ПЪТЯТ ОТ КОРЕНА ДО КОРОНАТА
          Водещи лектори - проф. Симоне Грандини и д-р Марко Мартиньони, Италия

          03 - 04 АПРИЛ 2020 г.

       За информация и записване: 0887 408 331 - Забел Бедикян

   Проф. Симоне Грандини           д-р Марко Мартиньони

Такса участие – лекция – 240 лв. /без ДДС/

Такса участие – лекция и курс – 500 лв. /без ДДС/

15 НОЕМВРИ 2019 - 15 ЯНУАРИ 2020 ГОДИНА

гр. София 1202
бул. Сливница 164

тел.: 02 931 99 21, 02 931 99 31

www.patricia.bg

ProtaPer Gold       
блистер

Wave one Gold 
                       блистер 

ProtaPer Gold             
PaPer Points опаковка

aH Plus Jet                     

Gutta PercHa                
ProtaPer  Gold опаковка

ProtaPer  next  
PaPer Points опаковка

aH Plus паста паста     

trunatomy sequence
блистер

Gutta PercHa              
Wave one Gold опаковка

sdr компюли                 

c+File readysteel 
блистер

K-FlexoFile ready steel 
блистер

Gutta PercHa    
ProtaPer next
опаковка

Wave one Gold 
PaPer Points опаковка

ceram x sPHeretec  

ProtaPer next 
                        блистер

22 лв.

89 лв.

159 лв. 115 лв. 289 лв.

79 лв. 79 лв. 36,50 лв.

42,50 лв. 35,70 лв. 40,80 лв.

4,80 лв.

40,80 лв.30,60 лв.

22 лв. 69 лв.

промоцията е валидна 
от 01/03 до 01/05 2020 г.



БРОЙ 2, ФЕВРУАРИ 202014 Д Е Н Т А Л Е Н  М А ГА З И Н

½ цена

› Q-връзка: система за бърза връзка
› съвместимост с пейсмейкъри
› ръкохватка с LED пръстен

Редовни цени:
Proxeo Ultra PB-510: 2340 лв.
Proxeo Ultra PB-520: 3425 лв.
Proxeo Ultra PB-530: 3965 лв.

Proxeo Twist: 549 лв.
Proxeo Aura Perio: 2145 лв.
Proxeo Aura Prophy: 1720 лв.

› Регулиращ пръстен 
› Контролирано разпръскване  

и по-малка емисия на пудра

Proxeo Aura | Prophy комплект
› Ръкохватка за полиране
› 120° разпръскваща глава
› Пудра за профилактика SOFT

Полираща система с къси опашки
› по-добра видимост благодарение на по-малката глава
› дълъг живот благодарение на уплътняващата система
› всички Proxeo Twist гумички са с по-къси опашки и  

по-ниска работна височина

Офертата е валидна от 
01.02.2020 г. до 30.04.2020 г.
Цените са с включен ДДС.

PB-530
› безжичен педал за управление
› автоматичен индикатор  

за нивото на течността
› голям резервоар (750 ml)
› специална програма за 

промиване на системата  
на шлаухите

PB-530 +  
Proxeo Aura Perio
Пакетна цена
5035 лв.

PB-520
› голям резервоар 

PB-520 +  
Proxeo Aura Perio
Пакетна цена
4495 лв.

PB-510*
*Предлага се и като  
решение за вграждане.

PB-510 +  
Proxeo Aura Prophy
Пакетна цена
3200 лв. 

Proxeo Aura Prophy +  
Proxeo Twist
Профи пакет
1995 лв.

Proxeo Aura Perio +  
Proxeo Twist
Перио пакет
2419 лв.

Комплектите Proxeo Ultra включват  
универсални накрайници 1U, 2U, 1P.

½ цена

Ст
ан

да
рт

на срещу къса опаш
ка

Proxeo Aura | Perio комплект
› Ръкохватка за полиране
› 120° разпръскваща глава
› Перио разпръскваща глава
› 40 перио накрайници 
› 2x пудра за профилактика

При покупка на пиезо скалер Proxeo Ultra, 
системата за полиране с въздух  
Proxeo Aura e на половин цена. 

При покупка на системата за полиране с  
въздух Proxeo Aura, наконечникът за полиране 
Proxeo Twist e на половин цена.

#whdentalwerk

video.wh.com

Вече при Вашия 
дистрибутор 
или wh.com

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

W&H Bulgaria Ltd. 
14 Svilenitsa Str.
1463 Sofia, Bulgaria 

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

20200210_Promotion_Ad_Proxeo_Twist_Aura_Ultra.indd   1 10.02.2020   14:28:45

ЕСТЕТИЧНИ ОБТУРАЦИИ 
С ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ 

КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ 
ТИП АДАПТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ

workshop
C ПОДКРЕПАТА НА

11 април 2020 г., София
Витоша парк хотел
12:00 – 16:00 чaca

ВОДЕЩ: Проф. д-р РАДОСВЕТА ВАСИЛЕВА, Д-р

ТАКСА УЧАСТИЕ: 90 лв.
  ЗА СТУДЕНТИ: 50 лв.
       ДО 05.04.2020  Г.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

в брой на място или 
по банков път 
Българска пощенска банка 
IBAN: BG59BPBI79401057697501 
BIC: BPBIBGSF
за Радосвета Василева  

В ТЕОРЕТИЧНАТА ЧАСТ ще се дискутира как да се постигне ес-
тетичен ефект при различни по сложност кавитети във фронта. 
На фона на различни клинични случаи ще се демонстрират разно-
образните стъпки за изработване и създаване на максимално ес-
тествени обтурации, а именно определяне на цвета с помощта на 
5-те му величини, идентифициране на различни цветове на емайла 
и дентина. Ще се дискутират различни послойни методи - монохро-
матична, полихроматична техника. Важни параметри са и избор на 
адхезивни системи, селекция на материали, които също ще бъдат 
коментирани. Целта е постигане на обтурация, напълно адаптира-
на спрямо останалите зъби.

В ПРАКТИЧЕСКАТА ЧАСТ ще се работи с техника на силико-
новия ключ и техниката на свободен моделаж. Специално внимание 
е обърнато на определянето на цвета с помощта на различните 
характеристики на цвета; послойни техники – с 2 нюанса и полихро-
матични. Участниците в курса имат осигурени модели и работят 
върху зъби с 4-ти клас дефекти в естествен и уголемен размер с 
композита Harmonize, като се създава форма, инцизално halo, осъ-
ществява се наслояване. Ще се използват следните Kerr матери-
али: Harmonize КМ, адхезив OptiBond Universal, Vertise Flow, Opti1Step, 
OptiDiscs, Occlubrush/OptiShine. По желание участниците могат да си 
осигурят сами екстрахирани зъби, които да обтурират. 

Участниците ще получат сертификат за участието 

и мостри от фирма Kerr.

СРОК НА ЗАПИСВАНЕ: 05.04.2020 Г. 

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ: 0888 925569, 0888 618189
e-mail: etienet@abv.bg

w
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ho

p
Специалист по обща дентална 
медицина и оперативно 
зъболечение и ендодонтия, 
сертифициран лектор на БЗС 
от 2006 г., преподавател 
във ФДМ, София и Варна и 
ръководител на Катедрата 
по Консервативно 
зъболечение, София, клиничен 
консултант на фирмите Kerr, 
Hawe, Pentron и Kulzer. 
Участник в 3 интернационални 
(Германска работна група към 
ISO-Normcomission) проекта 
и участник и ръководител в 
десет национални проекта.

ГРУПА: до 10-15 
участници 

Workshop се провежда 

при минимум 6 души

Д-р Силвия Димитрова, 
България
Клиничен подход за създаване 
на надеждна адхезия.

TokuDay 27-28 март 2020
Sopharma EvEnt CEntEr
София 1756, ул. “Лъчезар Станчев“ № 5

СИМПОЗИУМ

27 март 2020 (петък)

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС

28 март 2020 (събота)

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В  
СИМПОЗИУМА: 80 лв.

ТАКСА ЗА СТУДЕНТИ: 40 лв.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В  
ДВАТА МОДУЛА: 180 лв.*

*всички цени са без ДДС

Dr. Bora KORKUT, DDS, PhD
Dr. Angelo SONAGLIA

TЕма:  „Лесният път за постигане 
на естетични и функционални 
реставрации: как да  възстановим 
и реконтурираме твърдите зъбни 
тъкани в естетичната зона?”

ОрганизатОр:

СпОнСОр:

за допълнителна  
информация и записване:

тел.: 02/9533557,  
моб. тел.: 0878108346, 0878102198;

София, ул. “николай Хайтов ” 34

e-mail: office@ultradental.net

www.ultradental.net

Prof. Pietro AUSIELLO 
DDS, PhD, италия
Адхезивни композитни реставра-
ции клас I и клас II. Разпределение 
на стреса при полимеризационно 
свиване и оклузално натоварване.

Dr. Bora KORKUT 
DDS, PhD, турция
Модерен подход в клиничните 
решения и мениджмънт на 
дефектите в естетичната зона.

Dr. Angelo SONAGLIA, италия
Мениджмънт на адхезивните 
реставрации: Директни или 
Индиректни? Съвети и трикове 
за постигане на Естетика и 
Функция.

Доц. д-р Цветелина БориСова
д.м, България
Съвременни клинични подходи 
при ендодонтското лечение-осо-
бености и тънкости при ендодонт-
ския достъп, иригационни прото-
коли, техники за обтуриране и из-
граждане на девитализирани зъби.

Д-р милена ГЕорГиЕва – 
Димитрова, д.м, България
Възможности за директни 
естетични възстановявания в 
детската дентална медицина.

Продължителност: 2,5 часа
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ПРОДАВА

Продавам оборудван стоматологи-
чен кабинет в гр. София, район "Красна 
поляна", стоматологична машина и стол 
Медия 7М, в много добро състояние, за-
едно с инструментариум. Оборудването 
може да се закупи и отделно от помеще-
нието. Цена при запитване, тел. 02/889-
96-90, вечер след 19 ч.

Продавам зъболекарски юнит и стол 
за пациента.техниката е работеща в от-
лично състояние. Юнитът е оборудван с 
духалка,електрически микромотор, ул-
тразвук. Цена по договаряне. Телефон за 
връзка 0888605918

Продавам работеща дентална прак-
тика в центъра на гр Бургас. Цена 
по договаряне. Телефон за контакт 
0888441066 д-р Юлия Иванова

Продавам стоматологичен стол 
Gnatus със стол за стоматолога и ком-
пресор. За контакт 0897352036.

Продавам разработен дентален ка-
бинет в курортния град Китен. Работи 
се целогодишно. За подробности - 
тел. 0898737059

Продавам зъболекарски юнит "Ри-
тер" със скриваща се в корпуса и масич-
ката периферия, огледалце със светлина, 
бормотор, микромотор, турбина, стол 
"СС-7", компресор, амалгамобъркачка, 
шкаф, инструменти, цена общо - 1500 
лв., телефон - 0885 905381

Продавам разработен дентален ка-
бинет в центъра на град Пазарджик. За 
подробности, тел. 0885989835.

Продавам стоматологична машина 
и стол ЮС 7М - МЕДИА в много до-
бро състояние, маслен компресор и нов 
елекрически микромотор на 1г. Столът е 
претапициран, а шлаухите - подменени. 
Продавам и съвсем нов стол за стомато-
лога COXO. Цена по договаряне. За кон-
такт: 0888 68 34 99.

Продавам /давам под наем/регис-
триран, работещ и напълно оборудван 
30кв.м зъболекарски кабинет и приле-
жащо помещение в гр. Враца жк. Дъб-
ника. За контакти - д-р Тихомир Станчев 
0888915087. 

Продавам оборудван работещ сто-
матологичен кабинет- София, в близост 
до пам. "В. Левски". 86 000 евро. тел; 
0876202513, д-р Пейчев.

Продавам пълно оборудване от рабо-
тещ стоматологичен кабинет находящо 
се в помещение под наем в гр. София, 
ж.к. Борово. По договаряне тел. 0888 268 
773 - Д-р Дякова

Продавам работещ зъболекарски ка-
бинет в гр. Ямбол - в центъра на града, 
подходящ е за работа и живеене, тъй като 
се намира в жилищен блок и апартамен-
та е 70 квадр.метра. Може да се започне 
работа веднага. Цената за апартамента с 
денталната практика, с всичко гореспо-
менато е 32000 Евро тел.0895683896

Продавам стом. машина “Медия“ 
7М, компресор, стол на стоматолога, 
микромотор, турбина W&H, обратен на-
конечник W&H. Гр. Варна, цена 500 лв., 
тел. 0889805423. 

Продавам стоматологична машина 
"медия"(юс-7) в отлично състояние, пе-
риферия приставки за ел. диагностика и 
каутеризация турбинен наконечник ре-
зервни части. Тел:0878671036 

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

Продавам стоматологичен стол 
Юнит ЮС-7М, амалгамобъркачка с до-
затор и швейцарски ултразвук. Телефон: 
0898/ 740 145 

Продавам стоматологична машина 
ЮС 7 М, работеща, с компресор. За ин-
формация: 0877/ 43 60 11 – Д-р Петкова

Продавам стоматологичен Юнит 
Olsen с компресор. Цена 1600 лв. За ин-
формация: 0882/ 080 082

Продавам дентална практика в Па-
зарджик, оборудвана и работеща, отлич-
на локация, 2 кабинета с 2 санитарни 
възела - 0888 833194 или sms (след 20h)

Продавам апартамент от 58 кв.м. на 
1-ви етаж, обособен като два дентални 
кабинета, работещи и в момента. Прак-
тиката е от 1992г. Гр. Пловдив, ул. ”Ла-
зар Стоев” № 1. Д-р Лилова – 0889 59 
76 29

Продавам стоматологична машина и 
стол – Медия, запазени. Цена: по догова-

ряне - 0888 65 27 96 и 0886 97 21 87 – Д-р 
Петрова 

Продавам зъболекарски клещи и ло-
стове изгодно. За контакти: 0898 740 145

Продавам помещение 28 кв.м., ра-
ботещ оборудван зъболекарски кабинет, 
намиращ се в гр. Пловдив, бул. ”Васил 
Априлов” № 132. За информация: 0878 
95 42 58

Продавам пълно оборудване за сто-
матологичен кабинет Тел. 0889 765 295

Продавам помещение със статут на 
стоматологичен кабинет, 60 кв. м. в гр. 
Пловдив - 0897/ 988 845

ДАВА ПОД НАЕМ

Давам под наем напълно оборудван 
зъболекарски кабинет в общ. Сунгурла-
ре, с. Лозарево. Кабинетът се намира на 
партер. Разработен е от 10 години. Раз-
полага с дентален кабинет 24кв с рентге-
нов апарат, фоайе 12кв.,санитарен възел 
вкл. баня. Тел: 08833047

Давам смяна под наем в напълно об-
заведен и оборудван кабинет в медицин-
ски център в град Бургас.З а контакти: 
0898618623

Давам смяна/кабинет под наем в 
Център 0887697517, Димитрова

Давам новообурудван стоматологи-
чен кабинет под наем. гр. София, квар-
тал Надежда. д-р Йорданова тел. 0887 
05 99 69

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

Дава се под наем смяна и кабинет /
дентален/, обзаведен, оборудван, рабо-
тещ, в центъра на гр. Пловдив - 0898/ 35 
75 34

Давам под наем помещение, подходя-
що за зъболекарски кабинет, 35 кв .м., гр. 
Пловдив, кв. ”Прослав”, до пощата. За 
контакти: 0888 27 02 38 – Иван Бакалов

Давам кабинет под наем, работещ от 
1992г. в апартамент на 1-ви етаж в едно 
с друг работещ кабинет. Гр. Пловдив, 
ул.”Лазар Стоев” № 1. За контакти: Д-р 
Лилова – 0889 59 76 29

Давам под наем оборудван стомато-
логичен кабинет в гр. Пловдив За кон-
такти: 0898 35 75 34 – Д-р Петрова

Давам смяна под наем в оборудван 
дентален кабинет намиращ се до Герма-
но-българската лаборатория в гр. Плов-
див, кв. Съдийски. За информация - Д-р 
Трендафилов - 0877 76 90 99. 

Давам под наем оборудван стомато-
логичен кабинет в центъра на Пловдив 
За информация - Д-р Раянлиев - 0887 
532 736.

Давам под наем стоматологи-
чен кабинет (самостоятелна сграда) 
със санитарен възел, чакалня и са-
мостоятелен вход. Kабинетът е в ЖК 
„Тракия“ и е работил като денонощен. 
Месечен наем 400 лв. Тел: 0895443171, 
0888217713

Давам под наем зъболекарски каби-
нет в гр. Радомир центъра. Съществува 
от 1996 год. Може да се ползва на две 
смени. За контакти тел. 0879151550' д-р 
Георгиев.

Дава под наем оборудвана сто-
матологична клиника с 3 стола- кв. 
"Лозенец"в непосредствена близост до 
метро станция "Стадион Васил Левски" 
- GSM:0878 28 06 36

Давам под наем напълно оборудван 
дентален кабинет в София-широк цен-
тър. За информация 0889 44 07 29

Давам под наем оборудван дентален 
кабинет в гр. София. За информация 
0888/ 53 17 24

Давам под наем самостоятелен на-
пълно оборудван стоматологичен ка-
бинет в центъра на град София на ул. 
"Никола Славков". Д-р Миглена Нешева 
- тел. 0888723086

Давам под наем напълно оборудван 
стоматологичен кабинет на ул. Позита-
но, за контакти 088 60 90 686

Дава под наем оборудвана сто-
матологична клиника с 3 стола- кв. 
"Лозенец"в непосредствена близост до 
метро станция "Стадион Васил Левски" 
- GSM:0878 28 06 36

ТЪРСИ
Лекар по дентална медицина търси 

работа на смени или смяна под наем в 
гр. Асеновград или околността. За кон-
такти: 0884/ 72 92 41

АКТУАЛНО

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС Кърджали честити кръглите 

годишнини на д-р Тамара Маринова, д-р Бирсен 
Дегирменджи, д-р Стефка Рускова, д-р Венцислав 
Момчилов и д-р Кадир Кадир, като им   пожелава 
здраве, много късмет, лично щастие, чудесни миго-
ве и много лични и професионални успехи!

УС на РК на БЗС Кърджали

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръгли-

те  годишнини на д-р Александра Драгостинова и 
д-р Петранка Белчева,  като им  пожелава  здраве, 
много късмет, лично щастие, истински хора до тях 
, чудесни мигове  , много лични и професионални 
успехи, дълъг и щастлив живот.

УС на РК на БЗС-Благоевград"

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
 Съгласно Устава на РК на БЗС- гр.Велико Тър-

ново  и решение  УС на РК на БЗС гр. В. Търново  
от 10.02.2020г .се свиква:

Редовно отчетно – изборно общо събрание  на 
11.04.2020г от 10.00 ч. в залата на Община Велико 
Търново при следния дневен ред:

1. Отчет на Председателя на УС на РК – В. Тър-
ново за 2019г.

2. Отчет на Председателя на КК на РК – В. Тър-
ново за 2019г.

3. Отчет на Председателя на КПЕ на РК – В. Тър-
ново за 2019г.

4. Избор на  Председател,УС,КК,КПЕ на РК – В. 
Търново

5. Избор на  представители- делегати  за Отчет-
но-изборния конгрес на БЗС

6. Разни
РК на БЗС-Велико Търново

Председател на УС
Д-р Р.Тодоров

РК НА БЗС – ПЛОВДИВ
Уведомяваме Ви, че редовното Отчетно-изборно 

събрание на РК на БЗС – Пловдив ще се проведе 
на 14.03.2020 г., събота, от 10.00 часа в зала „Аула 
Магна” при ФДМ – гр. Пловдив, бул.”Христо Бо-
тев” № 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 2019г.
5.Обсъждане и приемане на проекто-сметка за 2020г.
6.Избор на УС, КК, КПЕ и делегати за Конгреса на 

БЗС.
7.Избор на лекар по дентална медицина на годината.
8. Разни.
Уведомяваме Ви, че гласуването и отчитането на 

вота ще се осъществи чрез безжична интерактив-
на система за гласуване съгласно решение на УС, 
взето с Протокол № 9 от 29.10.2019г. и допълнено 
с Протокол № 1 от 28.01.2020г. Регламентът за гла-
суване е качен в сайта на РК на БЗС – Пловдив, 
категория Отчетно-изборно събрание 14.03.2020г.

Регистрация: от 9.00 часа до 10.00 часа.
За регистрация носете членските си карти!

УС на РК на БЗС – Пловдив

УС НА РК НА БЗС 
СОФИЯ ОБЛАСТ

във връзка с чл. 8, ал.1 от Устава на РК София 
област

Уведомява своите членове, че свиква Редовно го-
дишно отчетно-изборно Общо събрание, което ще 
се проведе на 25.04.2020 г. от 10.00 ч. в зала 1 на 
ФДМ София, при следния дневен ред:

1. Отчет на Председателя на УС
2. Отчет на Председателя на Контролната коми-

сия за дейността
3. Отчет на Председателя на Комисия по профе-

сионална етика за дейността
4. Избор на председател на УС; заместник пред-

седател; секретар на УС; членове на УС; предсе-
дател на Контролната комисия; членове на Кон-
тролната комисия; председател на Комисия по 
професионална етика; членове на Комисията по 
професионална етика;

4. Други.
Задължителна регистрация на делегатите от 

09.30 до 10.00 ч.
Председател на УС на РК София обл.

д-р Сашко Драганов

РК НА БЗС ВАРНА
ПМОЛДМ – ПРОЛЕТНА СЕСИЯ
07.03.2020 – ХОТЕЛ "ЧЕРНО МОРЕ"-
 ЗАЛА "ЧЕРНО МОРЕ"
10.00-10.30 – РЕГИСТРАЦИЯ
10.30-12.00 – Лекция
ЛЕКТОР: Доц.д-р Ангела Гусийска
ТЕМА: Съвременна ендодонтска практика-про-

токоли за осигуряване на достъп до апикалната 
зона и клинични ограничения     

12.00 – 12.30 – Дискусия
12.30 – 14.00 – Лекция
ЛЕКТОР: д-р Пресиян Кръстев
ТЕМА: Индикации за екстракция и импланти-

ране
14.00 – 14.30 – Дискусия

Проектозаконът за изменение и допълнение на Зако-
на за лечебните заведения бе разгледан на първо четене 
в Здравната комисия в парламента. 

От Български зъболекарски съюз бе изказано мне-
ние, че не бива да се допуска подобна възможност за 
асистентите на лекарите по дентална медицина, тъй 
като това произтича от самия държавен образователен 
стандарт.

Поправките предвиждат възможност да се създават 
нов вид лечебни заведения, в които  лекарски асистен-
ти, медицински сестри или акушерки да осъществяват 
самостоятелно дейности като предоставяне на меди-
цински и здравни грижи, да осъществяват на манипу-

АКУШЕРКИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ 
СЕСТРИ ДА ИМАТ ПРАВО НА 
САМОСТОЯТЕЛНА ПРАКТИКА

лации, промоция на здравето и  превенция и профилак-
тика на болестите. 

В новите Амбулатории за здравни грижи ще може да 
се осъществява индивидуална практика (от една аку-
шерка, медицински асистент или медицинска сестра) 
или Групова практика за здравни грижи се осъществя-
ва от търговско дружество или кооперация от същите. 
Те ще могат да наемат допълнителен персонал, когато 
практиката го изисква и също да посещават дома на па-
циента, ако състоянието му го налага.

Регистрацията на новите лечебни заведения ще става 
по досегашния установен ред от изпълнителния дирек-
тор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор".
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