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Д-Р НИКОЛАЙ ШАРКОВ

ЗАЩО ЩЕ  
СЕ КАНДИДАТИРАМ  
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ  
НА БЗС?

 

НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
17-ият Научен конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС) 

ще се проведе на 15–17 юни 2017 г. в гр. Бургас, съпроводен от 
традиционната голяма Дентална медицинска изложба.

Конгресът е включен в продължаващото обучение (CE) на 
Световната дентална федерация (FDI).

В научната програма на Конгреса лекции ще изнесат изявени 
лектори от България и чужбина. 

За пореден път ще има и секция Орални презентации и сек-
ция Постери.

Официално откриване на Конгреса с програма за Бургаска-
та общественост – 15.06.2017г., Морска градина, открита сцена 
„Охлюва“, гр. Бургас.

УЧАСТИЕ В 17-ия НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС 

Срок за регистрация за участие в 17-ия Научен конгрес на БЗС 
- до 31-ви май 2017 г.

• Конгресна такса за редовни членове на БЗС - 110 лв. Таксата 
включва участие в гала коктейл (пропускателен режим с бадж). 
Таксата не включва куверт за галавечеря.

• Конгресна такса след 31.05.2017 г. - 140 лв.
• Конгресна такса за студенти и докторанти – 50% от таксата 

правоучастие. Таксата не включва куверт за галавечеря!
• Стойност на куверт за галавечеря – 60 лв. Краен срок за 

приемане на заявки - 22.05.2017 г.
Събира се от районните колегии (РК) заедно с таксата пра-

воучастие, 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 ПРО-
ДАЖБА НА КУВЕРТИ НА МЯСТО!

Организационният комитет си запазва правото за промени в 
конгресната програма и изложбата в последния момент!

РЕДОВЕН  
ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН КОНГРЕС
Управителният съвет на Българския зъболекарски съюз 

прие Редовният отчетно-изборен конгрес да се проведе на 2 и 3 
юни 2017 година.

НОВ ЦЕНТРАЛЕН ОФИС НА БЗС
Централният офис на Български зъболекарски съюз вече 

функционира с нов адрес за кореспонденция и нови телефони 
за контакт.

Адрес за кореспонденция на офиса на БЗС: София 1000, бул. 
„Витоша” № 12, ет. 6.

Телефони за контакт с офиса на БЗС: 0988 136 900 и 02/ 451 
43 12. Имейл адресът на офис БЗС остава непроменен: office@
bzs.bg. 

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ  
ВЪВ ВЕЛИНГРАД

От 12 до 15 май 2017 г. в гр. Велинград ще се проведе Регио-
нален форум по дентална медицина, организиран от РК на БЗС-
Пазарджик. Програмата на форума е на стр. 4.

НАЦИОНАЛНИЯТ ФОРУМ 
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 

ХАСКОВО
Управителният съвет на Районна колегия – Хасково прие ре-

шение Националният форум по дентална медицина – Хасково 
да се проведе на 8 – 10 септември 2017 г. На 9 септември ще 
се проведе научната програма, която ще бъде съпътствана от 
детски празник, подкрепен от община Хасково, и практически 
курсове, които предстои да се организират.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ  
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 

БАНСКО
От 6 до 8 октомври 2017 г. в гр. Банско ще се проведе тради-

ционният Национален форум по дентална медицина – Банско, 
организиран от РК на БЗС – Благоевград с подкрепата на УС 
на БЗС.

Уважаеми колеги,
Уважаеми гости,
Уважаеми дами и господа,
Скъпи приятели,

За 17-ти пореден път Българският зъболе-
карски съюз организира своя най-значим 
научен форум.

Международният научен конгрес на БЗС 
отново ще бъде израз на желанието и стре-
межа на лекарите по дентална медицина към 
непрекъснато усъвършенстване, съчетано с 
прекрасна организация, базирана на многого-
дишен опит.

Както всяка година, и тази той е част от програмата на FDI 
по продължаващото следдипломно обучение на лекарите по 
дентална медицина.

За 17-ти пореден път Научният конгрес на БЗС привлича и 
изпъква с участието в своята научна програма на гост-лекто-
ри, представители на различни школи и успешни практики 
в света. Българското участие също така е не по-малко до-
стойно с представителите на трите Факултета по дентална 
медицина в България – София,  Пловдив и  Варна, както и за 
поредна година ще се проведе лекционен панел, включващ 
чуждестранен гост-лектор и представители на Асоциация 
„София Дентал Мийтинг”.

Домакин на най-големия научен форум на БЗС отново 

ще бъде градът с аромат на море и липи – 
Бургас. Отличната организация на Конгреса 
едва ли би могла да се състои без изключи-
телната подкрепа на кмета на гр. Бургас – г-н 
Димитър Николов, който е и патрон на това 
събитие, както и без всеотдайната работа на 
зам.-кмета – д-р Лорис Мануелян. За поредна 
година неоценима помощ и съдействие оказ-
ват колегите от Районна колегия на БЗС – гр. 
Бургас.

Социалната програма на Конгреса има ам-
бицията да направи този форум значим не 
само за нас, лекарите по дентална медицина, 

но и за нашето общество. Включените теми със социална 
значимост ще бъдат добра основа за оценка на посоката, в 
която трябва да се развива нашата професия.

Искрено вярвам, че всички участници ще изпитат истин-
ско удовлетворение и ще допринесат за по-нататъшното ут-
върждаване на нашия Научен конгрес като една от най-до-
брите традиции на Българския зъболекарски съюз.

С пожелание за здраве и успех на всички участници!

Д-р Борислав Миланов 
Председател на УС на БЗС

Председател на Организационния комитет
на 17-тия Научен конгрес на БЗС

ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ  

НА 17-ТИЯ НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС



БРОЙ 4, АПРИЛ 20172 С Ъ С Л О В Н И

EDITORIAL

Април е преливащ със събития, символика, празници и значе-
ние месец. При това многообразие може би трябва да погледнем 
по-леко на нещата и да бъдем българи, както ни призовава Удхаус. 
Тъй че, бъдете българи!

Пелъм Гренвил Удхаус (1881 – 1975) е английски хуморист, най-
вече известен с поредицата си романи за английския аристократ 
Бъртрам Устър и неговия изключително изобретателен иконом 
Джийвс. През целия си творчески път Удхаус създава около 100 
романа, 30 пиеси и 20 сценария и две мемоарни книги.

1. „Kолкото повече живея, толкова повече разбирам, че големият 
номер в живота е да си достатъчно убеден какво точно искаш и да 
не се оставяш да те разколебаят разни хора, които си мислят, че 
знаят повече от теб.“
2. „Изглеждаше, че чувам гласа на любовта, но номерът беше гре-
шен.“
3. „Най-лошото на гнева е, че те вкарва в потресаващи прояви 
на безразсъдство и после хладнокръвно те зарязва да се оправяш 
както можеш...“
4. „Няма по-сигурна основа за добро приятелство от еднакъв вкус 
за литература.“
5. „Винаги съветвам хората никога да не дават съвети.“
6. „Бракът не е процес за удължаване на живота на любовта. Той 
само я мумифицира.“
7. „Човек не се смее много, когато е сам.“
8. „Понякога просто сядам на пишещата машина и псувам.“
9. „Това е животът – постоянна поредица от неразбирателства и 
прибързани действия.“
10. „Мога да ти кажа, Джийвс, че по-доблестни мъже от теб са по-
насяли далеч по-лоши неща от банджото. Имаш ли представа, че 
един българин, Илия Господинов, веднъж свирил на гайда дваде-
сет и четири часа без прекъсване? И да не мислиш, че прислужни-
кът на Господинов го напуснал? Там, в България, хората са с по-
яка закалка. Убеден съм, че той е останал зад младия си господар 
от началото до края и не се съмнявам, че час по час го е подкрепял 
с лед и други възстановителни средства. Тъй че, бъди българин, 
Джийвс.“
11. „В разговорите съм като играчка с часовников механизъм – 
трябва да бъда нагласен първо.“
12. „Никога не съм завиждал на друг писател. Такъв ненаситен 
читател съм, че винаги съм благодарен, когато си намеря нещо 
хубаво да чета.“
13. „Най-ужасната работа в писането е, че никога не можеш да си 
сигурен дали написаното си струва.“
14.“За да откриеш истинския характер на един човек, поиграй 
голф с него.“
15. „Всичко забавно в живота е неморално, нелегално или те пра-
ви дебел.“

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

ВСИЧКО ЗАБАВНО 
В ЖИВОТА Е НЕМОРАЛНО 

И НЕЛЕГАЛНО

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ - 
ВЕЛИНГРАД Е АКРЕДИТИРАН С 

8 КРЕДИТА НА УЧАСТНИК
ПРОГРАМА

12.05.2017г. /петък/
14.00 ч. -15.00 ч. Настаняване
16.00 ч. - 17.00ч. Регистрация

13.05.2017г. /събота/
8.00 - 9.00 ч. Регистрация
9.00 ч.- 10.30 ч.  „В преследване на белите линии“     
Лектор: Д-р  Милен Димитров
10.30 – 10.45ч. Търговска  презентация   -   
10.45 – 11.00ч. Търговска  презентация   -  
11.00 – 12.30ч. „Неточности и грешки при разчитане на дентал-

ни образни изследвания“ Лектор: Д-р Димитър  Йовчев                                                 
12.30 – 14.00 ч. Обяд
14.00 – 15.30ч. „Приложение на антибактериалната фотодина-

мична терапия в денталната медицина. Светлината в надпревара с 
антибиотиците“

 Лектор: Д-р Мая Дойчинова
15.30  - 15.45ч. Търговска  презентация - ф-ма „МИПЛАНТ“    
15.45  - 17.15ч. „Съвременна обработка на корено-каналната 

система. Особености при зъби с незавършено кореново развитие“
 Лектор: Д-р Йордан Търпоманов
20.00ч. Гала вечеря

Такса регистрация за членове на РК Пазарджик - няма
Такса регистрация за членове от други РК - 10.00лв.
Гала вечеря - куверт - 28.00 лв.
За колеги нощуващи в х-л Здравец куверт - 17.00лв. 
Обяд - 12.00 лв. – плащане на място при регистрация
Записването ще става в офиса на РК - Пазарджик
Записване до 30.03.2017г./понеделник/
За контакти: 
РК на БЗС - Пазарджик  
ул.“К. Величков“ №10 ет.4 тел. 034 460 196 и 0896 651 521
E-mail: ssbpazardjik@abv.bg 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ – 
ВЕЛИНГРАД НА РК НА БЗС – 

ПАЗАРДЖИК 12.05-14.05.2016 Г.
Изключително удоволствие за екипа на Хотел Здравец Wellness&SPA 
****, гр. Велинград е, че желаете да бъдете наши гости. Предлагаме 
на Вашето внимание следната преференциална ценова оферта, както 
следва:

№ НАСТАНЯВАНЕ Цена на човек, на 
вечер,на база HB (но-
щувка +закускаи вечеря)

1. На човек в двойна стая „Стандарт“ 60.00 лв.
2. На човек в двойна стая „Лукс“ 65.00 лв.
3. На човек в малка единична стая 65.00 лв.

Цената е на човек, на вечер и включва: 
•	 Нощувка със закуска и вечеря;
•	 Ползване на минерални басейни, джакузи, парна баня, 

сауна и шезлонг;
•	 Безжичен интернет в стаите;
•	 Туристическа такса, застраховка и 9% ДДС;
•	 Паркинг;

Доплащане за обяд 12 лева на човек на ден

Посещение на крепостта Цепина, археологически паметник на 
културата от национално значение, около 2-3 часа с екскурзовод или 
посещение на пещера Лепеница

За членове на РК- Пазарджик такса регистрация няма
За членове от други РК такса регистрация - 10лв.
Срок за записване до 10.04.2017г.

За повече информация на тел. 034/460 196 и 0896 651 521 

Темата за плаковите протези 
предизвика естествен инте-
рес сред лекарите по ден-

тална медицина, които работят по 
договори с НЗОК. Няма как да е 
иначе при голямото медийно при-
съствие и непрекъснато подаване 
на информация от страна на МЗ.

Още на своята първа пресконфе-
ренция като министър на здравео-
пазването д-р Илко Семерджиев, 
лекар по дентална медицина, гово-
ри за включването, при определени 
условия, на плакови протези при 
възрастни хора над 75-годишна въз-
раст. Техният брой, според ГРАО, е 
660 000 души. Според национална-
та статистика обаче, броят на тези 
български граждани е по-малък и 
е 609 000. Изказаното намерение в 
програмата на здравния министър 
предизвика медиен интерес и от-
клик в социалните мрежи.

Години наред преди това БЗС, 
като отговорна съсловна органи-
зация, е поставял въпроса за обез-
зъбените възрастни хора и тяхна-
та инвалидизация без адекватна 
дентална грижа. Бе проведена и 
голяма кръгла маса по проблема в 
Народното събрание с участието на 
всички институции и представите-
лите на БЗС.

До редакционното приключва-
не на броя няма пълна яснота във 
връзка с плаковите протези, ето 
защо показваме хронологията на 
събитията за по-пълното им разби-
ране и документиране.

ФАКТ ЛИСТ

Д-р Миланов, бихте ли разказа-
ли за хронологията на разговорите 
за плаковите протези, които пре-
дизвикаха отзвук в съсловието?

1. На 20.03.2017 г. бяхме пока-
нени от председателя на Надзор-
ния съвет на НЗОК, д-р Михаил 
Христов, на среща в кабинета на 
министъра на здравеопазването 
по повод неговите медийни изяви 

във връзка с плаковите протези. 
2. На 21.03.2017 г. срещата 
се реализира и бяхме запоз-
нати неофициално с идеята. 
3. На 23.03.2017 г. от 07.30 ч. в 
офиса на СРК на БЗС се проведе 
спешно заседание на КРД и експер-
ти привлечени към нея, и се взеха 
следните решения: да бъде поис-
кана официална среща с Надзора 
на НЗОК, на която да бъде гаран-
тирана заявената сума от 20 млн. 
лв., както и среща с директора на 
Касата за уточняване на всички 
обстоятелства, непосредствените 
задачи и създаване на обща работ-
на група с БЗС за изработване на 
необходимите условия за изпъл-
нението на поетия ангажимент. 

4. На 27.03.2017 г. Надзорният съ-
вет на НЗОК имаше заседание, за 
което бяхме помолени да бъдем на 
разположение от 16.00 ч. До 19.20 
ч. такава покана не бе получена. 
На 28.03.2017 г. се състоя среща с 
управителя, подуправителя и ръко-
водителя на финансов и медицин-
ски отдел на НЗОК, на която ни бе 
заявено, че няма никакво решение 
относно осигуряване на 20 млн. от 
резерва на Касата за тази дейност. 
По наше настояване на 28.03.2017 
г. се състоя спешна среща в каби-

нета на министъра в присъствието 
на членове на КРД, зам.-министъ-
ра и член на Надзора на Касата, 
на която служебният министър 
потвърди своето намерение, но из-
тъкна, че трябва да има промени 
в нормативната уредба - Наредба 
№2, без която не може да старти-
ра дейността. Пропуснах да отбе-
лежа, че още на 23.03.2017 г. по 
решение на председателя, главния 
секретар и КРД на БЗС бе свикано 
заседание на УС на БЗС, което да 
се състои на 31.03.2017 г. от 14.00 
ч. в офиса на БЗС, на което всичко 
да бъде представено като факто-
логия, да бъде обсъдено и пред-
ставено като решение. И накрая, 
държа да подчертая, че с цялата 

тази кореспонденция са запознати 
всички председатели на РК на БЗС 
и тя е налична във всички офиси. 
На базата на тези факти УС на БЗС 
взе своето решение от 31 март. т.г.

Във връзка с плаковите проте-
зи Управителният съвет на Бъл-
гарския зъболекарски съюз, след 
обстойно запознаване и обсъж-
дане, реши да бъдат прекратени 
всички контакти до изясняване 
на нормативната уредба и финан-
сирането, изразено в промяна на 
Наредба № 2 на Министерството 
на здравеопазването и в конкрет-
но решение на Надзорния съвет 
на Националната здравноосигу-
рителна каса.

От стенограмата от последното 
заседание на Надзорния съвет на 
НЗОК, публикувана на сайта на 
НЗОК, става ясно, че необходимите 
20 млн. лв. за покриване на дентал-
ните клинични дейности за плако-
ви зъбни протези на хората над 75 
г. у нас не са предвидени в бюджета 
на Националната здравноосигури-
телна каса за тази година. 

Въпреки че седмица по-рано Ми-
нистерството на здравеопазването 
официално обяви, че създава ра-
ботна група, която да се погрижи за 
включването на протезите към дей-
ностите, заплащани от НЗОК още 
през 2017 г., намерението до този 
момент не бе разписано в нормати-
вен акт и следователно няма как да 
бъде приложено на практика. 

По принцип един от възможни-
те варианти за осигуряване на фи-
нансиране за плаковите протези е 
парите да се освободят от резерва 
на Касата с решение на Надзорния 
съвет. Другият вариант е Народното 
събрание да гласува актуализация на 
бюджета на НЗОК и да осигури до-
пълнителни средства за протезите.

Междувременно на страницата 
на Министерството на здравеопаз-
ването са качени за обществено 
обсъждане в 14-дневен срок пред-
ложения за промени в Наредба №2.

Ръководството на БЗС продължа-
ва да следи развитието на темата 
за плаковите протези и поддържа 
необходимата комуникация с Ми-
нистерството на здравеопазването.

20.04.2017 г.
ДМ

ЗА ПЛАКОВИТЕ 
ПРОТЕЗИ - ФАКТИ И 

ХРОНОЛОГИЯ

Снимка: Интернет



БРОЙ 4, АПРИЛ 2017 3С Ъ С Л О В Н И

ЗАЩО ИСКАМ ДА 
СМЕ НАЧЕЛО НА БЗС?
В това обръщение няма да говоря 

само в първо лице, защото вярвам в 
отборната работа. Ще си позволя да 
говоря от името на всички, с които 
сме работили заедно, рамо до рамо 
през годините, за да бъде Българ-
ският зъболекарски съюз (БЗС) на 
нивото, на което се намира сега – 
световното! 

ЗАЩО БЗС?
БЗС е не просто организация, 

БЗС е институция! Създадена след 
Освобождението на България от 
Османско владичество, претърпяла 
забрана през годините на комуни-
зма и възродена от група приятели, 
колеги и ентусиасти. Именно с тези 
колеги поставихме основите и за-
почнахме да градим организацията, 
за да може днес с гордост да кажем, 
че БЗС е лицето на българския зъ-
болекар!

КАКВО Е БЗС ЗА МЕН?
БЗС е всичко онова, което искаме 

да е и искаме да бъде една съсловна 
организация на една богоизбрана 
професия. Богоизбрана ли напи-
сах? Да, точно така, богоизбрана! 
Малцина са тези, които могат да 
премахват болката – физическа и 
духовна, да лекуват тялото и душа-
та със своите знания и умения със 
своята състрадателност и себеотда-
ване.

БЗС е една трета от съзнателния 
ми живот. Със страст и упование 
във всички вас, с болка и разочаро-
вание, с мигове на върховна радост 
съм отдал десетки хиляди часове, 
хиляди дни и десетки години на не-
говото изграждане и утвърждаване. 

БЗС е семейство. 

КАКВО НАПРАВИХМЕ?
Началото, както се казва, е поло-

вината от работата, но за другата 
половина трябваше и трябва да се 
потрудим ние. Ето какво успях-
ме да направим през всички тези 
години – създадохме нашата кон-
ституция, изградихме работещи 
структури, включихме се активно 
в икономическия и политическия 
живот, инициирахме и променихме 
закони и наредби в полза на лека-
рите по дентална медицина, в полза 
на професията, в полза на пациента 
и най-вече в полза на цялото об-
щество. Включихме се активно, не 
само като участници, но и като ръ-
ководители в Световната и европей-
ските организации на съсловните 
дентално-медицински организации. 
По този начин влияем активно на 
изработването и/или коригирането 
в наша полза на регулациите, поли-
тическите декларации и документи, 
касаещи нашата професия. Помог-
нахме и помагаме и на студентите – 
малко известен или забравен факт е, 
че студентската организация от Фа-
култета по дентална медицина - Со-
фия бе приета в Европейската ден-
тална студентска асоциация (EDSA) 
и дори успяха да организират и 
проведат един отличен конгрес на 
EDSA във Варна. Към студентските 
организации от трите факултета: съ-
юзете се и подновете членството си 
в европейските структури!

Направихме така, че БЗС да 
стане разпознаваем представител 
на Национално и международно 
ниво. Мнението и позициите на 
БЗС се чуват както в българския 
парламент, така и в Европейския, а 
също и в Световната дентална фе-
дерация (FDI). Превърнахме се в 
непреодолим играч, с когото дру-
гите да трябва да се съобразяват. 
Подробности за свършеното през 

годините можете да прочетете в 
алманаха „Български зъболекарски 
съюз – 105-годишна история“, Иван 
Боснев, Николай Шарков, Женя Ма-
слинкова, БЗС, 2010 г., София. 

Ние, всички заедно, можем и 
трябва да направим още много!

ЗАЩО АЗ?
Макар и по-горе да казах, че ще 

говоря от името на всеки един от от-
бора, който се е трудил през изми-
налите години, трябва да ви обърна 
внимание и на това кой съм и защо 
се кандидатирам. 

През годините възприех БЗС не 
просто като организация, а като кау-
за. Борил съм се немалко, затова на-
шата организация да бъде възприе-
та сериозно от играчите на голямата 
сцена, както и да се превърне в кра-
йъгълен камък за оралното здраве в 
България. 

Аз съм роден в София. Произ-
хождам от два рода, с които всеки 
би се гордял. Три лъча се събират в 
гр. Бургас. Дядовците ми от Северо-
западна България – Белоградчик се 
завръщат от гурбет в Съединените 
американски щати, с една единстве-
на цел – да защищават Родината по 
време на Балканските войни! След 
тях те започват да изграждат осно-
вите на индустрията в България. 

Прапрабаба ми и прадядо ми са 
известни имена във възрожденска-
та история на гр. Казанлък. Баба 
Гана, прапрабаба ми, е крила Васил 
Левски в своя хан („Българки спод-
вижници на Апостола“), а прадядо 
ми Петьо Ганев (Ганин), известен 
зограф (Девически метох в Казан-
лък, Етрополския манастир и др.), 
е дин от основателите на читалище 
„Зора“ в града, сега – читалище, 
библиотека, галерия, археологичен 
и исторически музей. Той е приятел 
и един от учителите по рисуване на 
Чудомир. 

Баба ми и дядо ми бяха едни от 
уважаваните граждани на гр. Бур-
гас. 

Майка ми беше икономист, а 
баща ми – инженер-химик, впо-
следствие – професор в институт на 
Българската академия на науките. 
За съжаление той напусна този свят 

преждевременно. Бог да прости и 
двамата! 

Искам сега да благодаря на Гос-
под Бог за прекрасните си праотци, 
родители и приятели, с които Той 
ме дари.

Детството и юношеството ми 
щастливо преминаха в черномор-
ския град. Завърших Английската 
езикова гимназия „Гео Милев“ в 
Бургас с отличен успех. Бях заоби-
колен от четящи, знаещи и амбици-
озни съученици, истински приятели 
и до ден днешен. Заедно мечтаехме 
да постигнем велики неща, защото 
образованието през седемдесетте 
години отваряше хоризонти пред 
нас. Бяхме и „привилегировани“ 
– английският език ни даваше въз-
можност да надникнем зад „Же-
лязната завеса“, да четем „забра-
нена“ литература, да се докоснем 
до световното изкуство и култура, 
да слушаме къде тайно, къде явно 
„Бийтълс“, „Роулинг Стоунс“, „Лед 
Цепелин“, „Дийп Пърпъл“, „Пинк 
Флойд“ и т.н. и т.н.

След средното си образование 
кандидатствах и бях приет да уча 
„Стоматология“ в Медицински уни-
верситет, София. Но преди да след-
ваме всички (с известни изключе-
ния) трябваше да отбием редовната 
си военна служба. Две години в гр. 
Разлог! Много време, за да обръг-
неш… Добре, че тези две години 
профучаха като миг и в паметта ми, 
поне аз така съм устроен и възпи-
тан, остава само доброто и прияте-
лите. 

Следването бе прекрасно! Ку-
пони и учене. Не съм сигурен кое 
беше повече. Или не искам да си 
призная… Фактът, че групата ни (12 
студенти от различни страни) завър-
ши с общ среден успех „Отличен“ и 
бе наградена с почетен знак, говори 
много за нас. 

Завърших през 1982 г. и послед-
ва тригодишно разпределение на 
подвижен кабинет, общопрактику-
ващ зъболекар в Стоматологичната 
поликлиника на гр. Бургас, 27-ма 
поликлиника, гр. София, конкурс 
за асистент в тогава – Стоматоло-
гичен факултет, София, където пре-
подавам до ден днешен. Имам две 

специалности – „Детска дентална 
медицина“ и „Обща дентална меди-
цина“. 

Магистър съм и по „Стопанско 
управление” (“Бизнес администра-
ция”) със специалност „Здравен ме-
ниджмънт”. 

През този период се родиха и 
двамата ми сина, с които много се 
гордея. 

Ще изброя в телеграфен и сух 
стил какво се случи с мен през годи-
ните до днес:

1990 г.: Започнах частна практи-
ка, година, две по-късно, заедно с 
колега, с много труд и материални 
лишения, както повечето от нас, 
открихме и един от първите частни 
кабинети в София. 

1992 г.: Изучавах датския (скан-
динавския) опит в профилактиката 
на оралните заболявания по покана 
на Регионалния офис на Световната 
здравна организация (СЗО) за Евро-
па – Копенхаген, Дания. 

1999 г.: Бях един от петимата 
автори на Устава на Съюза на сто-
матолозите в България (днешния 
Български зъболекарски съюз) и 
съм заемал следните длъжности: 
зам.-председател на БЗС като пред-
седател на Комисията по рамковото 
договаряне, председател на БЗС, 
главен секретар на БЗС. 

1994 – 2012 г.: Бях експерт на 
СЗО за контрол на ендогенната 
флуорна профилактика на общест-
вено базиран проект на Световната 
здравна организация (СЗО), Минис-
терството на здравеопазването на 
Република България и пет общини. 

1999 – 2003 г.: Реализирах съв-
местни научни изследвания и про-
екти в областта на храненето и 
флуорната профилактика в Ливър-
пулския университет и Университе-
та в Лийдс, Великобритания. 

2008 – 2011 г.: Бях член на Коми-
сията по Позитивен лекарствен спи-
сък към Министерски съвет. 

2011 – 2016 г.: Бях член на Коми-
сията по прозрачност на Министер-
ския съвет. 

2005 г. – досега: Член на Висшия 
медицински съвет към Министер-
ството на здравеопазването. 

2009 г.: Създател и основен автор 
на приетата от Министерски съвет 
„Национална програма за профи-
лактика на оралните заболявания на 
деца от 0 до 18-годишна възраст в Р 
България“ и управлявана и финан-
сирана от Министерството на здра-
веопазването. 

2009 г.– досега: Председател на 
Националния координационен съ-
вет на „Национална програма за 
профилактика на оралните заболя-
вания на деца от 0 до 18-годишна 
възраст в Република България“

2008 – 2014 г.: Бях консултант на 
Министъра на здравеопазването на 
F.Y.R. of Macedonia по профилакти-
ка на оралните заболявания. 

2009 – 2011 г.: Бях член на Коми-
тета за комуникация и подпомагане 
на членството на Световната зъбо-
лекарска федерация (World Dental 
Federation – FDI) - първият бълга-
рин избиран в ръководството на FDI 
в историята ѝ. 

2009 – 2015 г.: Бях директор в 
борда на Съвета на европейските 
зъболекари /Council of European 
Dentists (CED)/ през двата възмож-
ни редовни мандата. Бях един от 
петимата му директори. Съветът на 
европейските зъболекари предста-
влява над 300 000 лекари по ден-
тална медицина чрез 33 европейски 
национални дентални асоциации. 
CED е учреден през 1961 г. като 
консултативен орган на Европей-
ската комисия по въпроси, свързани 
с денталната професия и има за цел 

да извършва промоция на високо 
ниво на орално здраве и дентални 
грижи, както и да представлява зъ-
болекарското съсловие в Европа.

2011 – 2012 г.: Бях зам.-председа-
тел на Комитета за комуникация и 
подпомагане на членството на Све-
товната дентална федерация (World 
Dental Federation – FDI). 

2013 – 2015 г.: Бях президент на 
Балканското стоматологично обще-
ство (Balkan Stomatological Society 
(BaSS)). 

2015 г. – Бивш президент на BaSS
2013 – 2016 г.: Бях председател 

на Комитета за връзка с членовете 
и подпомагането им (бивш Комитет 
за комуникация и подпомагане на 
членството) на Световната дентална 
федерация (World Dental Federation 
– FDI). 

2016 г. - досега Съветник в Съ-
вета (член на Борда) на Световната 
дентална федерация (World Dental 
Federation – FDI);

2016 г.: Носител на почетен медал 
„Достойна служба“ на гр. Бургас. 

2017 г.: Една прясна вест – Из-
бран съм за Почетен член на Ма-
кедонската стоматологична комора 
(камара).

Член съм на Българското научно 
стоматологично дружество (БНСД); 
Европейската академия по дет-
ска дентална медицина (European 
Academy of Paediatric Dentistry (E. 
A. P. D.)); Международната дентал-
но-медицинска академия (Academy 
of Dentistry International) Между-
народната асоциация по общест-
вено дентално здраве (European 
Association of Dental Public Health 
(EADPH)); Международния колеж 
по дентална медицина (International 
College of Dentists (ICD)); Акаде-
мия „Пиер Фошар“ (Pierre Fauchard 
Academy); Почетен член на Евро-
пейската асоциация на студентите 
по дентална медицина (Honorary 
Member of European Dental Students 
Association (E. D. S. A)).

Една съществена забележка – в 
повечето от гореизброените органи-
зации се влиза единствено и само с 
покана и препоръки!

Участвал съм, участвам и ще 
участвам в десетки конгреси, сим-
позиуми, конференции, школи и 
др. у нас и в чужбина с лекции, на-
учни доклади, постери и др. Автор 
на над тридесет научни доклади 
и публикации в специализирани 
международни и български научни 
списания, десетки съсловни и попу-
лярни статии в средствата за масово 
осведомяване.

А СЕГА НАКЪДЕ?
Обстановката в България и по 

света се мени непрестанно, ето 
защо и БЗС, като част от картината, 
следва да бъде в крак с промените и 
да отстоява и защитава на интереси-
те на своите членове и да отстоява 
принципите си. 

Преди да се предложи програма 
за действие трябва да се направи 
анализ на развитието на професията 
не само на регионално, но задължи-
телно и на европейско ниво, защото 
сме част от Обединена Европа. Ще 
се постарая да обединя анализа и 
програма в едно. 

Ще започна с оценка на риска в 
денталната медицина като профе-
сия:

1. ЗАПЛАХА ОТ 
ЕВРОПЕЙСКОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
В два аспекта: 
l Създаване на нови „правила на 

играта“, които ще доведат до нови 
ограничения в професията, напри-
мер създаване от Международна-

ЗАЩО ЩЕ СЕ КАНДИДАТИРАМ  
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ 

ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ?

Д-р Николай Шарков
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та организация по стандартизация 
(ISO) и реципрочната и CEN (Евро-
пейски комитет по стандартизация) 
на нови стандарти/протоколи за ле-
чение. Стандарти/протоколи, които 
ще блокират творческото мислене и 
отговорните решения при тежките 
случаи.
l Дерегулация на регулираните 

професии, т.е. изземване на права 
и изконните дейности от съсловни-
те организации на тези професии и 
връщането им към държавния ко-
мандно-административен начин на 
управление и/или прехвърляне на 
правата и дейностите от държавите 
членки към органите за управления 
на Европейския съюз. До момента 
лошите примери са много – почти 
всеки, който не е архитект, може да 
отвори архитектурно бюро в раз-
лични европейски страни, отнемат 
се правата на фармацевтите, нота-
риусите и др. 

2. ЗАПЛАХА ОТ РОДНОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Как да се противопоставим на 
тези тенденции? По два начина – 
лобиране на национално ниво, ло-
биране на Европейско ниво чрез 
Съвета на европейските зъболекари 
(CED). Това следва да стане с же-
лезни аргументи и предложения, 
подплатени от солидни мотиви. 

Тук е мястото да подчертая, че ло-
бисти могат да бъдат единствено и 
само добре образовани (познаващи 
в детайли българското и европей-
ското законодателства) и разпозна-
ваеми фигури, на които се доверя-
ват отговорните фигури, взимащи 
решения. 

3. ЗАГУБА НА СВОБОДАТА 
НА ПРОФЕСИЯТА
l Чрез нарушаване на правата 

на либералните професии. Изход 
приемане от Европейската коми-
сия и гласуване от Европейския 
парламент на Харта за либерал-
ните професии (Charter for Liberal 
Professions) - http://www.cedentists.
eu/ext-advanced-search.html?searc
hword=charter&searchphrase=all , 
създадена от CED и подкрепена от 
европейските организации на лека-
рите, фармацевтите, ветеринарните 
лекари и строителните инженери. 
С гордост мога да заявя, че аз съм 
един от основните автори на този 
документ. 
l Частичен достъп до професи-

ята. Какво означава това? Преди 
години в Народното събрание един 
народен представител, от упра-
вляващата тогава партия, направи 
предложение зъботехниците да мо-
гат до работят в устата на пациен-
тите и да правят частични и тотални 
протези, като по този начин щели 
да поевтинеят услугите!? Справи-
хме се с тази изключително нелепа 
ситуация, коства ни много усилия, 
но успяхме да убедим управлява-
щите да отхвърлят предложението. 
Домогването до денталния пазар 
продължава – денталните/оралните 

хигиенисти успяха да си издействат 
правото да отварят собствени кли-
ники без наблюдение и контрол на 
дейността им от лекар по дентална 
медицина, това се случи в скан-
динавските държави, Холандия, а 
преди четири години и във Вели-
кобритания. Преди една година по 
стечение на обстоятелствата при-
съствах на среща на дентални хиги-
енисти от Европа и бях потресен от 
вулгарния им начина на мислене за 
денталната медицина, изразяваха се 
с думи като: „дълбаeне, запълване, 
сметка“ („drill, fill, bill“). В редица 
западноевропейски страни този ни-
ско образован персонал продължава 
да лобира пред политиците за раз-
криването на техни собствени каби-
нети. Винаги съм казвал, че когато 
болестта е при съседите тя ще по-
чука и на нашата врата! Как да се 
предпазим?

Първо – не трябва да допуснем 
създаването на такава длъжностна 
характеристика в нашата страна, а 
това е възможно заради популист-
ки или бизнес интереси. Второ – да 
отстояваме интересите на лекарите 
по дентална медицина, заедно със 
сродните дентални асоциации от 
Европейския съюз. 
l Превръщането на дентална-

та медицина в чист бизнес. Това 
се случва и ще продължава да се 
случва. Големи корпорации, напри-
мер дрогериите „BOOTS“ във Ве-
ликобритания, нямащи нищо общо 
с професията, разкриват вериги от 
дентални клиники с нает персонал и 
ниски цени. За качеството няма как-
во да говорим – сами се досещате! 
Целта е единствено и само печалба-
та! Дали в нашата страна няма вече 
подобни явления? Отново ще трябва 
да внимаваме за промени на законо-
дателството в наш ущърб. 

4. ПЛАНИРАНЕТО 
НА РАБОТНАТА СИЛА 
Тя се състои от три основни ком-

понента и техни производни: произ-
водството на кадри, миграцията на 
произведените кадри и производ-
ството на специалисти. 

Производството на кадри е дър-
жавна, университетска и съсловна 
политика. За последните 28 години 
Министерството на образованието и 
науката нито веднъж не направи ана-
лиз на ситуацията за производство-
то на кадри в денталната медицина. 
БЗС и трите дентални факултета са 
в отлични отношения и неведнъж са 
констатирали този факт. Проблемът 
е, че такава политика липсва, а от-
говорността е на Министерството на 
здравеопазването. Съществуващата 
наредба не отговаря на реалните ус-
ловия, в които се развива дентална-
та професия. Свободното движение 
(миграцията) на завършилите кадри 
се характеризира със струпване 
на лекари по дентална медицина 
в големите градове, което от своя 
страна води до нелоялна конкурен-
ция, дъмпинг на цените, влошаване 
качеството на денталната помощ 

и лавина от оплаквания от страна 
на пациентите. От тук следва да се 
продължи работата с гореизброени-
те институции за изработване на 
ясна стратегия за производство на 
кадри, за създаване на самостоятел-
на Наредба за придобиване на спе-
циалност в денталната медицина за 
хармонизиране на разпределението 
на кадри. Не трябва да пропускаме 
и факта, че от 1999 г. БЗС е издал 
над 1200 сертификата за работа в 
чужбина. Тук е мястото да спомена 
и една информация (надявам се да е 
само слух), че ще се направи опит за 
създаване на четвърти факултет по 
дентална медицина, държавен или 
частен! Подобна лицемерна бизнес 
инициатива би преминала всякакви 
граници!!! 

5. ПАЦИЕНТИТЕ
Пациентите са основен важен 

фактор при оценка на риска в наша-
та професия. Те стават все по-обра-
зовани благодарение на медиите и 
Интернет, а може би и все по-под-
ведени от фалшиви новини и комен-
тари в тях. Следователно БЗС, като 
институция, трябва да развие поли-
тика за правилното популярно ден-
тално образоване на пациентите във 
всички възрасти, правилни съвети и 
правила за опазване на оралното им 
здраве, правилна медийна политика, 
за да си възвърнем ексклузивните 
връзки с нашите пациенти!

6. ЗДРАВНАТА СИСТЕМА
l Всички лекари по дентална ме-

дицина са на чистия частен пазар, 
който все повече се стеснява. Това 
означава конкуренция. Добрата 
конкуренция води до високи стан-
дарти в денталното лечение, високо 
качество, отлични взаимоотноше-
ния пациент – лекар по дентална 
медицина – обслужващ персонал, 
удовлетворение от проведеното ле-
чение, добри доходи, непрекъснато 
усъвършенстване на кадрите, редов-
на подобряване на техниката и тех-
нологиите. 
l Здравноосигурителната сис-

тема е задължителна, обществена 
и солидарна, т.е. който има нужда, 
се възползва от нея. Това от друга 
страна означава ограничен ресурс. 
Бюджетът на обществената орга-
низация се определя от Българския 
парламент, което е абсурдно. За ден-
тални дейности за 2017 г. е опреде-
лен бюджет от 147 млн. лева, който 
може да нарасне при необходимост 
до 154,5 млн. Нашето мнение е, че 
този бюджет (въпреки че успяхме да 
увеличим пакета за възрастни с още 
една дейност) е недостатъчен. Паке-
тът за възрастни трябва да достигне, 
на първо време, като брой и разноо-
бразие на дейностите, пакета, който 
имаме за децата. 
l В момента, в който пиша тези 

редове, Министерството на здраве-
опазването (МЗ) качи на сайта си 
проект на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 2 Наред-
ба № 2 от 2016 г. за определяне на 

основния пакет от здравни дейнос-
ти, гарантиран от бюджета на На-
ционалната здравноосигурителна 
каса, касаещ дейности по възстано-
вяване функцията на дъвкателния 
апарат при частично или цялостно 
обеззъбени възрастни над 65 години, 
или по-просто казано осигуряването 
на възрастните на частични или то-
тални подвижни протези. Д-р Илко 
Семерджиев, министър на здравео-
пазването, ни уверяваше и при две-
те срещи, които проведохме с него 
и екипа му, че за целта са отделени 
20 млн. от бюджета на НЗОК. Друг е 
въпросът какво бе мнението на уп-
равителя и подуправителя на НЗОК. 
Проектът на Наредбата по Закон 
ще трябва да престои минимум 14 
дни на уеб страницата на МЗ за об-
ществено обсъждане, след което ще 
се върне в отдел „Правен“ на МЗ за 
оформяне и предоставяне на минис-
търа за подпис и изпращане за пуб-
ликуване в „Държавен вестник“. Тя 
ще влезе в сила три дни след публи-
куването ѝ. Защо пиша всичко това? 
Защото на практика реализирането 
на Наредбата ще остане, най-веро-
ятно в полето на новото ръководство 
на МЗ! Дано да се намерят и тези 20 
млн. Ние от БЗС сме готови да за-
почнем работа по тази нова дейност 
веднага след приемането на алгори-
тъма за прилагането ѝ от Конгреса 
но БЗС, който ще се състои на 02 и 
03 юни 2017 г. 
l Какво става с частното здравно 

(допълнително задължително или 
доброволно) осигуряване? Нищо! 
Здравноосигурителните дружества 
бяха принудени да станат застрахо-
вателни. БЗС трябва да е готово да 
работи и в тази насока, ако законода-
телят реши да има кардинални про-
мени в тази насока. 

7. МЛАДИТЕ ЛЕКАРИ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

След като завършат те се хвърлят 
във водовъртежа на частния пазар 
и се изправят, понякога пред не-
преодолими препятствия. Част от 
тях се обезверяват и поемат пътя 
на гурбетчиите. Другата част, която 
остава, полага неимоверни усилия 
за реализация като наети на процент 
или заплата в по-големите клиники, 
а в най-добрия случай продължават 
семейната традиция във вече създа-
дени от техните родители лечебни 
заведения. БЗС до този момент не 
е направил анализ на нуждите, на 
исканията и вижданията за разви-
тието на професията на младите 
зъболекари. Вижданията им за про-
дължаващото професионално раз-
витие чрез организираната от БЗС 
система за продължаващо обучение. 
Това трябва да бъде направено час 
по-скоро. Не приемам оплаквания-
та от страна на колеги, че „младите 
не се включват в съсловния живот“, 
защото виждам новата генерация 
да участва активно в програмата за 
продължаващо обучение. При про-
ведените през тази година общи от-
четно-изборни събрания, по данни 

от председателите на РК, младите 
зъболекари представляват около 
30% от участниците в събранията. 
По-горе споменах каква усилена ра-
бота с младата смяна ни предстои. И 
тя трябва да започне още от студент-
ската скамейка. 

8. ИНФОРМАЦИЯТА
Информацията е алфата и омегата 

в дейността на всяка една организа-
ция. Дезинформацията, изкривената 
информация и поръчковата инфор-
мация ни залива отвсякъде. „Тро-
лове“ в съсловието ни и извън него 
има достатъчно. Липсата на инфор-
мация е другият основен проблем, 
ето защо БЗС трябва да положи 
усилия за подобряване на информа-
ционния поток и качеството му към 
всеки един член на съсловието, към 
всички институции, партньори и ме-
дии. От голяма важност е и обратна-
та връзка! Ако е необходимо да се 
обърнем към специалисти – трябва 
да го направим. 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА ПРОФЕСИЯТА
21-ви век, дигитализация на ден-

талната медицина, роботи, телеко-
муникации, дистанционна дентална 
медицина, електронно здравеопаз-
ване. Това са само част от предиз-
викателствата, с които ще се сблъс-
каме и трябва да сме готови да ги 
приемем. 

10. СЛЕДВА 
ПРОДЪЛЖЕНИЕ…

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
През следващата година БЗС тряб-

ва да изготви стратегически план, за 
да се начертаят основните цели и 
план за действие на Съюза до 2020 
г. Целите, които трябва да си поста-
вим, трябва да бъдат: специфични, 
измерими, постижими, реалистични 
и времево обвързани. Отново под-
чертавам, че изготвянето на такъв 
амбициозен план е възможен само с 
работа в екип. Аз-ът винаги трябва 
да остава на заден план.

И тъй като Nulla est medicina sine 
lingua Latina (Няма медицина без 
латински) смятам, че думите на 
Сенека важат най-силно в този мо-
мент, а именно: Alteri vivas oported, 
si tibi vis vivere – „Трябва да живееш 
за другите, ако искаш да живееш за 
себе си“. 

Дал съм немалка част от живота 
си, за да можем заедно да разви-
ваме БЗС. Смятам, че с вас можем 
да постигнем още повече в това да 
отстояваме правата на българския 
зъболекар, да славим професията и 
да защитаваме труда си. 

Доказателството за това, че може 
да разчитате на мен е в изминалите 
години на упорит труд за организа-
цията. В деня на изборите се надя-
вам да ме съдите както по думите, 
така и по делата, защото те са ва-
жните в случая! 

Искрено и с уважение:
Д-р Николай Шарков

XVII НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
Верни на традицията, наложена във вестник „ДентаМедика” започваме представянето на 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 Бургас.

КОМПЛЕКСНИ АЛЕРГИЧНИ БОЛЕСТИ 
И ОРФАЦИАЛНИТЕ ИМ ИЗЯВИ

Доц. д-р Миглена Балчева, 
д.м., България

Най-интересни за нас са орофациалните симптоми, представени от 
контактен стоматит и дерматит, хейлит, ангиоедем, лихеноидни лезии, 
афти, еритем и т.н. Ето защо се насочваме към разглеждане на алергич-
ните заболявания, които най-често дават орофациална изява и имат отно-
шение към денталната практика – това са т.нар. „комплексни алергични 
болести“ – медикаментозна, хранителна и инсект алергия. 

Настоящата лекция ще се фокусира върху всяка от тези алергични 
болести и орофациалните им изяви. Голяма част от тази симптоматика 
може да е инициирана и от употребата на дентални медикаменти и ма-

териали. Тъй като при различна етиология клиничните характеристики 
са идентични, конкретният причинител може да се определи само чрез 
адекватна и пълна анамнеза и правилно подбрани клинични и/или парак-
линични тестове. 

Професионален опит
2016 г. – доцент по „Дентална клинична алергология“ към катедра 

„Консервативно зъболечение и орална патология“, Факултет по дентална 
медицина, Медицински университет – Варна
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Фотодинамичната терпия с мощното си антибактериално 
действие предоставя нова възможност за превенция на 

инфекции в устната кухина.
Системата PACT 300 е иновативен метод за борба с бакте-

риалните инфекции в устната кухина.
Изключително широкият спектър на приложение и лесно-

то и безболезнено приложение прави PACT 300 незаменим 
в ежедневната практика както на общопрактикуващия зъбо-
лекар, така и на лекаря по дентална медицина - специалист.

Д-р Станимир Банчев е завършил редица практически 
курсове в България и чужбина (Германия, Румъния, Италия) 
в областта на имплантологията, костната и мекотъканната 
регенерация.

Лектор за фирма „Линеа” по отношение фотодинамична 
терапия, чрез системата PACT 300 и приложението й в ден-
талната медицина.

Д-р Станимир Банчев

Доц. д-р  
Росен Коларов, дм

Проф. д-р  
Златица Петрова

Доц. 
Камен Коцилков, дм

Професор  
Владимир Поповски

Д-р Стефанос Коуртис

Проф. Нисан

Проф. Субай

Д-р Жози Бакиш

ФОТОЧУВСТВИТЕЛНАТА ТЕРАПИЯ  
КАТО АЛТЕРНАТИВЕН МЕТОД  

ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БАКТЕРИАЛНИ 
ИНФЕКЦИИ В УСТНАТА КУХИНА

ЛИЦЕВА БОЛКА –  
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В  
ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА - РОЛЯ И 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА 
МЕДИЦИНСКИ ОДИТ.  

РАЗВИТИЕ НА НОРМАТИВНАТА  
УРЕДБА И СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

ПРОТИВОРЕЧИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА 
КАРЦИНОМИ НА СЛЮНЧЕНИТЕ ЖЛЕЗИ

„ОТПЕЧАТЪЦИ В ДЕНТАЛНАТА 
МЕДИЦИНА: ИЗБОР НА ПРАВИЛЕН 

МАТЕРИАЛ И ОТПЕЧАТЪЧНА ТЕХНИКА“

ЦИМЕНТИРАЩИ СЕ СРЕЩУ  
ВИНТОВО ФИКСИРАНИ ИМПЛАНТНИ 

ПРОТЕТИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ 

ЛЕЧЕНИЕ НА ВИТАЛНАТА ЗЪБНА 
ПУЛПА В ЕНДОДОНТИЯТА: ОЦЕНКА НА 

БИОМЕХАНИЗЪМ, БИОМАТЕРИАЛИ, 
УСПЕХ СРЕЩУ НЕУСПЕХ

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РАБОТАТА В 
ЕКИП - НАЧИНИ ЗА  ЕФЕКТИВНОСТ И 

ВИСОКИ КЛИНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
ПЛАСТИЧНА ПАРОДОНТАЛНА  

ХИРУРГИЯ - НОВИ ТЕНДЕНЦИИ 

Зъбната пулпна тъкан притежава способност за оздрави-
телно възстановяване след травматични и механични 

увреждания.  Лекцията ще се съсредоточи върху оздрави-
телния механизъм на пулпната тъкан, техниката за покри-
ване на пулпата, ефектите на материалите за покриване на 
пулпата (калциев хидроксид, минерал триоксид агрегат, би-
окерамични материали) и успеха от лечебните терапии на 
виталната зъбна пулпа.

Проф. Субай завършва Истанбулския университет, Фа-
култет по дентална медицина през 1987 г. Защитава  док-
торска степен в Истанбулския университет, Департамент по 
ендодонтия през 1992 година. 

Преподава в Истанбул Айдън Университет, Катедра по ен-
додонтия.

Карциномите на слюнчените жлези съставляват само 
3-5% от всички злокачествени заболявания на главата и 

шията, но от друга страна са най-разнообразни, с най-малко 
24 различни типа, признати от Световната здравна организа-
ция (СЗО). В лекцията ще бъдат представени цялостен диаг-
ностичен процес и логаритъм за  избор на лечебна стратегия 
при тумори на слюнчените жлези, включваща радикална хи-
рургия и реконструкции.

Професор Владимир Поповски е лицево-челюстен хи-
рург с дългогодишен опит в Университетската клиника за 
лицево-челюстна хирургия в Скопие, както и университет-
ски професор в Университе „Св. Кирил и Методий „, Ско-
пие, Македония.     

Лекцията ще представи целия процес на снемане на отпеча-
тък, започвайки от свойствата на отпечатъчния материал и 

разглеждайки за различни клинични случаи подходящите от-
печатъчни материал и техника. В заключителната част на лек-
цията ще бъдат разгледани възможните грешки, начините да 
бъдат разпознати и избегнати. Лекцията ще покаже практиче-
ското приложение на различни техники и различни материали 
при естествени зъби и импланти.

Д-р Стефанос Коуртис се дипломира в Университета по 
дентална медицина – Атина през 1986 г. Продължава специа-
лизация по протетична дентална медицина в Университета в 
Тюбинген – Германия. Получава титла доктор в Университета 
по дентална медицина в Атина през 1992 г. Работи като профе-
сор в Катедрата по протетична медицина повече от 15 години.

Имплантните протетични възстановявания могат да бъ-
дат фиксирани с помощта на винтчета или да бъдат ци-

ментирани към имплантните надстройки.  Ще се наблегне 
върху предимствата, недостатъците, възможните решения и 
клинични подходи за постигне на дългосрочни имплантни 
протетични възстановявания.

Проф. Нисан е ръководител на Отдела по орална рехаби-
литация и дентална имплантология  в Rabin Medical Center, 
Beilinson Campus, Petah Tikva. Проф. Нисан е председател 
на „Израелското дружество по дентална имплантология“

В настоящата лекция е представена болката като основен 
симптом на различните болести. Разгледани са етиоло-

гичните фактори за нейната поява, патогенеза и патофизи-
олигия.

Отделено е основно внимание на различните видове бол-
ка. Представен е диференциално диагностичен алгоритъм 
при поставянето на диагноза в зависимост от характера на 
болката.

Представените аспекти, свързани с терапевтичните схеми и 
стратегии при нейното овладяване, биха подпомогнали прак-
тикуващите дентални лекари в ежедневната им практика.

Доц. Росен Коларов има четири признати специалности: 
по „Хирургична стоматология”,  „Лицево-челюстна хирур-
гия”, „Обща стоматология” и „Социална медицина и здравен 
мениджмънт”.

През 2007 г. е избран за доцент по Хирургична стомато-
логия, а през 2014 г. е избран за доцент по Лицево-челюстна 
хирургия в МУ - гр. Варна.

От 2001 г. до 2015 г. е управител на „Специализирана 
болница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия” 
ЕООД - София.

Председател е на Управителния съвет на SOS - Детски се-
лища в България.

Проф. д-р Златица Петрова, доц. д-р Росен Коларов, д-р 
Райна Боянова, Гергана Петрова

Лекцията разглежда правната уредба, свързана с т. нар. 
„медицински грешки”, като една изключително интересна, 
разнообразна и специфична материя, която намира своите 
разновидности не само в държавите от Европейския съюз, 
но и в целия свят. Дефинира взаимовръзката между меди-
цинска грешка, системна грешка, правна уредба – обща и 
специфична, системен подход, персонален подход.

Проф. д-р Златица Петрова, д.м. е професор в Катедрата 
по „Здравна политика и мениджмънт” ФОЗ на МУ - София 
от 2015 

Създател и първи директор на Изпълнителна агенция 
„Медицински одит“, експерт към Комисията по професио-
нална етика на БЛС.

В лекцията ще бъдат разгледани основни аспекти от ли-
чен опит в организацията на клиниката, както и работа 

в екип от специалисти, асистенти, хигиенисти, администра-
ция и тяхното взаимодействие - цел постигане на високи 
клинични и финансови резултати. 

Завършил Факултета по дентална медицина към Меди-
цинския университет, гр. Пловдив – 1987 г.

Собственик  и мениджър на “B.F.AESTHETICS  M-DENT 
LTD.”, мрежа от частни дентални клиники в Израел

Целта на настоящата лекция е да представи и онагледи с 
клинични случаи съвременните подходи в диагнозата и 

лечението на различни мукогингивални проблеми. Ще бъдат 
представени алтернативни възможности за прилагането на 
подходите на пластичната пародонтална хирургия за пости-
гането на предвидими функционални и естетични резултати.

Доц. д-р Камен Коцилков, дм:
2015 -  образователна и научна степен „доктор”
От 2015 г. до сега – доцент в катедра по „Пародонтология”, 

ФДМ, МУ - София
Доц. Коцилков работи активно в областта на пародонтоло-

гията и имплантологията. Основните му интереси са насоче-
ни към антимикробна терапия на пародонталните заболява-
ния, регенеративна терапия, мукогингивална и микроскопска 
хирургия.

X V I I  Н АУ Ч Е Н  К О Н Г Р Е С  Н А  Б З С

В сиво са означени темите с продуктово  
позициониране с подкрепата на фирми-партньори на БЗС
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Д-р Стефано Гори

Доц. д-р Цонко Паунов 

С. Илиева, инспектор обществено здраве – „Аджибадем Сити Клиник” УМБАЛ ЕООД

Доц. д-р Димитър 
Филчев, д.м.

Доц. д-р Методи 
Абаджиев, д.м.н.

Д-р Светослав 
Славков

ЗЪБ ИЛИ ИМПЛАНТ - 
КЪДЕ Е ЛИМИТЪТ?

KОНТРОЛ НА ИНФЕКЦИИТЕ, 
СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКОТО 

ОБСЛУЖВАНЕ (ИСМО) В 
ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА 
ОСНОВНИТЕ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 

НА ИНФЕКЦИИТЕ, СВЪРЗАНИ С 
МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ (ИСМО)

Член е на Евро-
пейската Асоциация 
по Остеоинтеграция 
и Италианското об-
щество по пародон-
тология.

Той е фокусирал 
своята професио-
нална дейност 
главно върху 
пародонтология 
и имплантология 
в неговия частен 
кабинет във Фло-
ренция 

Д-р Светослав 
Василев Славков от 
2000 г. до момента 
работи в Специали-
зираната болница 
за активно лечение 
по Лицево-челюст-
на хирургия. През 
2002 г. придобива 
специалност по 
Орална хирургия. 
От началото на 2007 
г. е специалист по 
Лицево-челюстна 
хирургия.

Панелът ще дискутира развитието на съвременната пародонтология, как се опреде-
ля решението кога да се спаси зъб и какви техники за пародонтална регенерация 

познаваме. Когато са изчерпани възможностите, трябва да се реши дали да се постави 
мост, или имплант.

Какви са показанията за поставяне на имплант, кога е най-добрият момент, какви 
усложнения може да очакваме?

Дали имплантите са толкова надеждни, колкото смятат много колеги, или е по-добре 
до последно да се пазят зъбите?

Погледнато през призмата на специалисти по хирургия, пародонтология и протети-
ка, ще бъдат разгледани от всички страни позитивите и негативите от едно пародон-
тално и импантологично лечение.

Доц. Димитър 
Филчев е доцент от 
2015 г. През 2003 г. 
придобива специал-
ност по протетична 
стоматология, а 
през 2005 г. - поли-
валентна стомато-
логия. През 2012 г. 
защитава дисерта-
ционен труд.

Има специализа-
ция по протетика 
във ФДМ – Мюн-
стер, Германия, по 
имплантология в 
New York University, 
САЩ.

Доц. д-р Методи 
Абаджиев, д.м.н.

През 2010 г. 
придобива научно 
звание „Доцент”. 
От септември 2011 
г. ръководител ка-
тедра „Протетична 
дентална медицина 
и ортодонтия”, 
ФДМ, МУ - Варна 

През 2016 г. 
придобива научна 
степен „Доктор 
на медицинските 
науки”.

Лекцията ще представи на денталните специалисти 
съвременните аспекти на епидемичния процес при 

ИСМО в денталната практика. Ще се обобщят някои нови 
тенденции в превенцията на рисковите инфекции при ден-
талните специалисти. Познаването на условията и механи-
змите на предаване на рисковите инфекции в денталната 
практика допринася за правилния подбор на средствата и 
методите за контрол на инфекциите. 

Ц. Паунов, дм, Р. Константинов, дм, М. Коларова, Е. Ива-
нова, Св. Станева, Д. Денева

Доц. д-р Цонко Паунов е доцент по научна специалност 
„Епидемиология на инфекциозните болести” в катедра 
„Хигиена и епидемиология“, Медицински университет 
„Проф. д-р П. Стоянов” , Варна. Болничен епидемиолог на 
МБАЛ „Св. Марина“, Варна. 

Лекцията ще запознае денталните специалисти с практи-
ческото прилагане на основните мерки за предотвратя-

ване на кръстосана контаминация и превенция на инфекци-
ите в денталната практика. 

Инспектор обществено здраве. С богат опит в разрабо-
тване и внедряване на политики и правила, отговарящи на 
националните и на JCI стандартите за качество и безопас-
ност във връзка с болнична хигиена, превенция  и контрол 
на инфекциите и здраве и безопасност при работа.

По време на 17-ия Научен конгрес на БЗС 
освен лекцията „Фотодинамичната те-

рапия - алтернативен метод за лечение на 
инфекции в устната кухина”, ще бъде про-
веден и дискусионен панел, чиято основна 
цел е детайлното запознаването на участни-
ците със системата PACT 300 и добиването на 
представа и умения за практическото прило-
жение на системата върху фантомни модели.

Прилагането на различните видове фото-
чувствителни вещества и използването на 
специалните накрайници ще предостави на 
участниците по-задълбочен поглед върху не-

обходимите условия и технически изисквания 
за апаратура при провеждането на качествена 
фотодинамична терапия.

Обсъждане на протокола за работа с PDT/ 
Включване на PDT в протокола от ежеднев-
ната практика.

По време на демонстрациите на участни-
ците ще бъде предоставена възможност за 
извършване на фотодинамична терапия и 
върху екстрахирани зъби с цел създаване на 
максимален реализъм и добиване на пред-
става за употребата на системата в реална 
обстановка.

Д-р Нина Еленкова-Пападопулу, спе-
циалист по детска дентална медици-

на, Шуслерова терапия, класическа хо-
меопатия. Д-р Здравка Петрова, лекар по 
дентална медицина, Продуктов мениджър 
Шуслерови соли, Алпен Фарма България.

В края на 19-ти век немският лекар д-р 
Вилхелм Хенрих Шуслер (1821-1898) от-
крива 12-те жизненонеобходими минерал-
ни соли за лечението на различни заболя-
вания.  През 1874г. той публикува труда си 
„Съкратената терапия”, който представля-

ва кратка система на биохимично лечение 
с 12-те соли на клетъчно ниво.

Заслугата на д-р Шуслер е в установява-
нето на факта, че равновесието на солите в 
клетката и в извънклетъчния матрикс е оп-
ределящо за нормалното функциониране 
на организма.  Той установява, че минера-
лите трябва директно да достигнат засег-
натата клетка. Затова д-р Шуслер решава 
да ги въвежда в организма разредени и по-
тенцирани (в D потенция) на хомеопатичен 
принцип.

Бургас 15 юни 2017, х. „Аква“ з. „Нимфа“
Ръководител на курса – д-р Б. Андонов

10.00 - 16.00 ч
Практическият курс ще включва лекционна, 

практическа и демонстрационна част. В лекцион-
ната част ще бъда разгледани основни насоки при 
провеждане на ендодонтско релечение и ще бъ-
дат дискутирани случаи от клиничната практика 
на лектора. Всеки участник ще има възможност 
да участва в обсъждането с въпроси, свързани с 

конкретни клинични ситуации от собствената си 
практика. Практическата част включва работа 
върху екстрахирани зъби. За целта участниците 
е необходимо да осигурят по един екстрахиран 
зъб, с циментиран фабричен метален щифт, както 
и един екстрахиран зъб с обтурирани коренови 
канали с гутаперка и сийлър. 

Такса правоучастие – 300 лв
За инфомация и записване – 
0885 670954 – Христо Стоев

ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ

УЪРКШОП ПРОЯВИ

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ШУСЛЕРОВИ СОЛИ  
В ОБЩАТА ДЕНТАЛНА ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА

ЕНДОДОНТСКО РЕЛЕЧЕНИЕ. ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОФОРМЯНЕТО 
НА ЕНДОДОНТСКИЯ КАВИТЕТ И ОТСТРАНЯВЯНЕТО НА 

СЪДЪРЖИМОТО НА КОРЕНОВИЯ КАНАЛ

СНЕМАНЕ НА ОТПЕЧАТЪЦИ В  
ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА. КАК ДА ПОДБЕРЕМ ПРАВИЛНИТЕ 

МАТЕРИАЛИ И ПРАВИЛНАТА ТЕХНИКА

X V I I  Н АУ Ч Е Н  К О Н Г Р Е С  Н А  Б З С

Бургас, 17.06.2017, хотел“България“, зала“Компас“, фирма „Карис М”
Доц. Стефанос Коуртис – университет по дентална медицина – Атина, Гърция
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Една източна мъдрост каз-
ва, че учителят само отва-
ря врата, а ученикът сам 
трябва да влезе в „стаята 

на познанието“.
Радостно е, когато форум, ор-

ганизиран от Районна колегия на 
БЗС, бележи възходящо развитие 
и прераства в национален. Още по-
впечатляващо е, че организаторите 
имат визия за бъдещото му разви-
тие и дата за провеждане през 2018 
г.

Преди лекционната програма 
се състояха декански съвет с при-
съствието на тримата декани на 
факултетите по дентална меди-
цина в София, Пловдив и Варна, 
както и заседания на Комисията 
по квалификация и акредитация 
(ККА), Комисията по професио-
нална етика (КПЕ) и Комисията по 
информация (КИ) на БЗС, заедно с 
редакционната колегия на в. „Ден-
таМедика“.

На официалното откриване при-
състваха много гости. Сред тях 
бяха кметът на града г-н Ст. Радев, 
общинският съветник и лекар по 
дентална медицина д-р Иван Дан-
чев, който е председател на КК на 
РК на БЗС – Сливен, деканите на 
факултетите по дентална меди-
цина в София и Пловдив, проф. 
Филчев и проф. Тодоров. БЗС бе 
представен от председателя на УС, 
д-р Б. Миланов, гл. секретар д-р 
Н. Шарков, доц. Т. Узунов, зам.-
председател на БЗС, д-р Б. Нецова, 
зам.-председател на БЗС, д-р Сил-
вия Димитрова, председател на 

ККА, председатели на РК на БЗС 
от Пловдив, Ямбол, Русе, Хасково, 
Стара Загора, Плевен, Търговище 
и др. Над 200 бяха участниците 
зъболекари и студенти в проявата.

Препълнената зала на хотел 
„Национал“ е най-добрата оценка 
за нас, каза д-р Христо Дойчев, 
дългогодишен председател на УС 
на РК на БЗС – Сливен. Той откри 
форума, асистиран от членовете на 
УС на РК на БЗС – Сливен, чиято е 
и заслугата за перфектната органи-
зация на форума.

КОНЦЕРТ 
ЗА ЧЕТИРИМА, 
ЗЪБОТЕХНИК И 

CAD/CAM
Първата лекция от богатата лек-

ционна програма бе придружена с 
демонстрация на зъбопротезиране 
по CAD/CAM. В залата бе монти-
ран и зъболекарски стол, където на 
живо бе показано приложението на 
CAD/CAM технологията. В демон-
страцията участва и зъботехни-
кът И. Попов. Другите лектори от 
ФДМ – Пловдив са добре познати: 
проф. Г. Тодоров, доц. А. Влахова, 

д-р В. Хаджигаев и д-р Ст. Златев.
Приложението на CAD/CAM 

технологията несъмнено се смята 
за символ на динамика и прогрес в 
съвременната дентална медицина. 
Преимуществата на тази техноло-
гия се дължат на компютърното 
моделиране и изключителната точ-
ност на конструкциите, при която 
субективните грешки са почти 
невъзможни. Използват се нови 
материали, отговарящи на високи 

изисквания за естетика, здравина, 
трайност, лесна обработка.

Демонстрационната лекция има-
ше за цел да се представи пълни-
ят протокол на CAD/CAM техно-
логията, включващ препариране, 
сканиране, компютърно проекти-
ране, моделиране и изработване 
на неподвижна конструкция вър-
ху пациент. Лекцията включваше 
кратка история за развитие на тех-
нологията, запознаване с основ-
ните апарати и пособия, използ-
вани за заснемане на протезното 
поле, предаване и обработка на 
информацията, софтуерен прото-
тип, завършващ с демонстрация и 
изработване на изцяло керамична 
конструкция.

Аудиторията се запозна с просле-
дявнето, показанията и противопо-
казанията, всички етапи и подхо-
ди, задължителните лабораторни и 
клинични елементи на подготовка, 
компютърна обработка. Чрез видео 
клипове нагледно бе представена 
CAD/CAM технологията, която е 
скъпа, но прецизна и е част от раз-
витието на съвременната дентална 
медицина. В подкрепа на това го-
ворят фактите, че в Холандия през 
2013 г. 22% от възстановяванията 
са с използването на CAD/CAM.

От 1975 г. датира първата маши-
на, работеща по тази технология.

Проф. Тодоров направи истори-
чески преглед на използването от 
CEREC системите до TRIOS сис-
темите във ФДМ – Пловдив, която 
е на практика 3 в 1.

Доц. Влахова разгледа обстойно 
видовете материали, които се из-
ползват, като подчерта, че керами-
ката не обича острите ръбове.

Тя разгледа и евентуалните не-
точности при препарирането. Бе 
показан и пример за корекция на 
оцветени зъби с леко подвенечно 
изпиляване.

В залата бе демонстриран слу-
чай на подмяна на 13-годишна ме-
талокерамична конструкция. В 60 
– 70% от случаите се налага под-
мяна на конструкции, като можем 
да коригираме форма на препара-
ционната граница.

Проф. Тодоров отговори в пос-
ледвалата дискусия, че цената на 
CAD/CAM във ФДМ – Пловдив е 
300 000 лв., като използването на 
софтуера се заплаща за определен 
период от време. Високоефективна 
технология, която ни показва, че 
вече бъдещето се случва, макар и 
на висока цена.

„Инвазивна цервикална коре-
нова резорбция“ бе лекцията на 
д-р Богомил Андонов от Катедра 
„Оперативно зъболечение и ендо-
донтия“ на Факултета по дентална 
медицина към МУ – Пловдив. 

Инвазивната цервикална корено-
ва резорбция представлява загуба 
на твърди зъбни тъкани в резултат 
на одонтокластна активност. Етио-
логията на това дентално заболя-
ване не е напълно изяснена, което 
създава проблеми при съставянето 
и осъществяването на лечебния 
план. Прогнозата също е дискута-
билна, тъй като рецидивите не са 
рядка находка. В презентацията са 
представени случаи от личния ар-
хив. Описани са диагностичните 
методи, план на лечение, етапите 
на осъществяването му, прогноза-
та и проследяването на случаите. 
Клиничната картина е строго ин-
дивидуална и е свързана с харак-
терния за инвазивната цервикална 
коренова резорбция индивидуален 
характер на локализация, протича-
не и резултат от проведеното лече-
ние. 

За определяне на проведеното 
лечение като положително в прог-
ностичен план е необходима навре-
менна диагноза, точно определяне 
на локализацията на процеса и ща-
телното отстраняване на резорб-
тивната тъкан. В диагностичен 
план са представени предимствата 
на конично-лъчевата компютърна 
томография. В лечебния план се 
дискутира препоръчваното от по-
вечето автори използване на 90% 
воден разтвор на Трихлороцетна 
киселина в зависимост от локали-
зацията и характера на лезията. 

ПРАГОВО VS. 
БЕЗПРАГОВО 
ПРЕПРИРАНЕ

В лекционния панел на SDM 
бе представена темата за препа-
рацията на зъбите за цели корони 
– прагова или безпрагова. Трима-
та лектори д-р Явор Миланов, д-р 
Александър Ключков и д-р Нели 
Николова, показаха подготовка-
та на зъбите за цели корони чрез 
създаването на определен дизайн 
и геометрия на зъба или негово-
то предварително изграждане. По 
този начин се създават условия за 
изпълнение на следващите кли-
нични и лабораторни етапи за на-
правата на короната, отговарящи 
на всички критерии: клинични, ес-
тетични, профилактични и функ-
ционални.

Бяха разгледани двата типа пре-
парационни техники – вертикална 
и хоризонтална, за изработването 
на цели корони.

Участниците в панела сподели-
ха свои клинични случаи.

По време на форума се състоя и 
практико-теоретичен курс на тема: 
«Постигане на натурална естетика 
в два слоя“ с водещ д-р Р. Илиев.

Бе представена работа с ма-
териали на фирма IVOCLAR 
VIVADENT, предназначени за въз-
становителната дентална медици-
на за постигане на естетика. Каква 
е „тайната на удобната адхезия“?

Бяха дадени практически съвети 
за правилно определяне на цвят. 
Определяне на понятията транс-
парентност, транслуцентност, ха-
мелеонов ефект, флуоресцентност, 
опалов ефект, метамерия и значе-
нието им за правилно определяне 
на цвета.

Бе засегната и темата за възпро-
извеждане основната форма на 
оригиналния зъб или формата на 
заобикалящите зъби – задължите-
лен фактор за постигане на естест-
вени, естетични директни възста-
новявания.

Бяха показани възможностите за 
прогнозируеми резултати – дирек-
тен и индиректен прогностичен 
моделаж (wax-up, mock-up), пре-
димства на силиконовия ключ.

Д-р Илиев представи над 20 
собствени клинични случая на ди-
ректно естетично възстановяване.

ДМ

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ  
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА –  

СЛИВЕН 2017 Г.

УС на РК на БЗС-Сливен

Залата с официалните участници

Залата с участниците
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ÌßÑÒÎ: RIU Pravets Resort

ÇÀÏÈÑÂÀÍÅ • Íà òåëåôîíè: 02/ 9533557; 0878 108346; 0878 108416

• Íà àäðåñ: ãð. Ñîôèÿ, óë. “Êíÿç Áîðèñ I” No 10

• Ïî âðåìå íà èçëîæåíèåòî BULMEDICA/BULDENTAL: çàëà 3 ùàíä Ñ-15

Ç
À

Ï
À

Ç
Å

Ò
Å

 Ä
À

Ò
À

Ò
À

ÒÅÌÈ: • Èìïëàíòàòíà åñòåòèêà: îò î÷àêâàíèÿòà äî

ðåàëíîñòòà - êðèòè÷íè ôàêòîðè çà óñïåõ è

ïðåäñêàçóåìè äúëãîñðî÷íè ðåçóëòàòè

• Åñòåòè÷íè óñëîæíåíèÿ â èìïëàíòîëîãèÿòà:

ïðè÷èíè, ïðåâåíöèÿ è ëå÷åáíè ïîäõîäè

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ:

Ðàííî çàïèñâàíå (äî 30 þíè) - 230 ëâ. áåç ÄÄÑ.

Ñëåä 30 þíè - 270 ëâ. áåç ÄÄÑ.
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www.ul t radental .net

Çà ïúðâè ïúò â Áúëãàðèÿ

Prof. Urs Belser

Ïðîôåñîð êúì Óíèâåðñèòåòà

â Áåðí, Øâåéöàðèÿ

Ïî÷åòåí ïðîôåñîð êúì Óíèâåðñèòåòà

â Æåíåâà, Øâåéöàðèÿ

Breeze осигурява бързо и надеждно циментиране на индиректни 
възстановявания. Използва се също така и при ендодонтски 
възстановявания заедно с фибро щифтовете FibreKleer 4x.

Предназначението на щифтовете FibreKleer 4x 
е да подсилят изграждането.

Когато се използва фибро щифт FibreKleer 4x, той се интегрира 
с Build-It FR (подсилен с фибро влакна материал за изграждане) 
и кореновия канал, като образува моноблок с оптимален модул 
на еластичност. Резултатът е трайно щифтово изграждане, което 
запазва целостта на наличната зъбна структура. 

ï „Анка Кацарова“, тел. 02 9810778
ï „Крис 95“, тел. 02 9832742
ï „Сигнум“, тел. 032 672755

Знаете ли, че тези три 
продукта са предназначени 
да работят заедно?

Тествайте ги!

www.pentron.eu

Екстракция  
(стандартна и усложнена) 

Синус-лифт Аугментация Оптимални конци и 
материали за всяка 

индикация 

Цистектомия Апикална остеотомия

За поръчки:  
Габровски ООД 
гр. София 1606 
Бул.”Тотлебен” 67, ет.1

тел.  02 / 852 77 77 
0885 84 84 80 www.resorba.com

Области на приложение и начин на работа▼
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Аз избрах 
денталните 
импланти 
Alpha Bio Tec

Пълна информация за системата на адрес: 

www.medina-bio.com

Избрах имплантната
 система Alpha Bio Tec

 заради иновативните
 идеи и щадящия подход

 към тъканите, които внесоха
 в света на имплантологията,

а също така и заради
 отличния сървис

 в България.

Д-р Иван Десимиров

гр. София

Ексклузивен дистрибутор 
на  Alpha Bio Tec за България

,г
у

Тел.: 0899 145 801
Тел.: 0899 145 805

и Бургас
,
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ËÅÊÖÈß È ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈ ÊÓÐÑ

ÍÀ ÒÅÌÀ:

ÇÀÏÈÑÂÀÍÅ

• Íà òåëåôîíè: 02/ 9533557; 0878 102 198; 0878 108 416

• Íà àäðåñ: ãð. Ñîôèÿ, óë. “Êíÿç Áîðèñ I” No 10

• Ïî âðåìå íà èçëîæåíèåòî BULMEDICA/BULDENTAL:

çàëà 3 ùàíä Ñ-15

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ:

www.u l t raden ta l .ne t

1-2 äåêåìâðè 2017,

Ñîôèÿ

Ñúâðåìåííè êëèíè÷íè ïîäõîäè ïðè

âúçñòàíîâÿâàíå íà åíäîäîíòñêè

ëåêóâàíè çúáè, äèðåêòíè è èíäèðåêòíè

åñòåòè÷íè âúçñòàíîâÿâàíèÿ

Îôèöèàëåí ñïîíñîð

íà êóðñà:

Âîäåù îáó÷åíèåòî:

Prof. Simone

Grandini

Д Е Н Т А Л Е Н  М А ГА З И Н
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ADVANCED DENTAL CENTER
 с академичен ръководител проф. Мошонов(Израел) организира в Пловдив

   СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО 
ОРТОДОНТИЯ - НОВ КУРС 2017г.

Разширен курс продължаващ 18 месеца: 12 срещи по 2 дни 
ЛЕКТОР  д-р Йоав Мазор – специалист ортодонт - Университет  Тел-Авив

Формат на курса
Обучението е с продължителност около година и половина – 12 срещи по 2 пълни 
дни(събота и неделя) на интервал  1.5 месеца с изцяло клинична насоченост. 
Включва лекции, практически упражнения на типодонти, презентации на клинични 
случаи, периодични тестове, клинична практика с пациенти в Центъра, дискусии и 
проследяване на ортодонтски случаи представени от участниците в курса. По време 
и след завършване на обучението ще бъдат давани консултации в помощ на вашите 
клинични случаи.

ПРИ ИНТЕРЕС ОТ ВАША СТРАНА МОЖЕТЕ ДА НИ ПОСЕТИТЕ НА 30.06.17г. 
МЕЖДУ 15.00-18.00 ЧАСА ЗА ЛИЧНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ И СРЕЩА С Д-Р 
МАЗОР(СЛЕД ЗАЯВКА НА ТЕЛЕФОНИТЕ НИ)

•	 Предимства на курса
•	  Д-р Мазор обучава колегите не на механични лечебни манипулации и отделни 
системи, а умение за цялостен ортодонтски поглед, правилно анализиране, подход и 
самостоятелно мислене за всеки конкретен случай.
•	 Изцяло практически насочен.
•	  Участниците почват  орто лечение на свой пациент още след втората среща
•	 Участниците получават свободно консултации по всеки възникнал клиничен 
въпрос по време на курса и една година след завършването му
•	 Работа в клинични условия
•	 Пълна финансова възвращаемост – още след втората стеща имате възможност да 
лекувате свои пациенти спокойно и уверено под ръководството на д-р Мазор.

КУРСЪТ Е ПРЕДВИДЕН САМО ЗА 15 УЧАСТНИКА  И СТАРТИРА ОКТОМВРИ 
2017 Г.
09.00ч. – 17.00ч.

Такса : 9200Е без ДДС (пълен курс 12 по 2 дни)
Записалите се до 15.9.17  получават 10% отстъпка от цялата сума. 
Условия за плащане:
Първоначална вноска 1500Е, останалата сума на 10 равни  вноски.
За контакти и допълнителна информация:
032-610 500,  0877 39 77 52 ВАЙБЕР ; +972 528988008 ВАЙБЕР  
e-mail – royaldent.b@gmal.com

СЛЕДДИПЛОМЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН 
ЦЕНТЪР ПО ОРТОДОНТИЯ

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА,  МУ - СОФИЯ

Проф. Л. Андреева, д-р. Проф. В. Крумова, д-р; Доц. В. Петрунов, д-р; 
Доц. М. Динкова, д-р; Доц. Гр. Йорданова, д-р; Д-р П. Алагьозова, д-р; 

Д-р Кр. Гайдарова, д-р; Д-р В. Петров, д-р

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИ 
КУРСОВЕ ПО ОРТОДОНТИЯ НА
ТЕМА: Четири стъпки в усвояването на методите за лечение с 

фиксирана техника – курс в четири нива
Трето ниво – 22-23.04. 2017г. 
Четвърто ниво – 20-21.05.2017г.
Датите за курсовете „Методи и средства за печелене на място в зъбната 

дъга“, „Интерсептивно лечение в ортодонтията“ и „Биомеханика в орто-
донтията“ подлежат на допълнително уточняване.

Моля да заявите желанието си за участие в курс до един месец пре-
ди започването му.

Лица за контакти: Доц. В. Петрунов тел. +359888609784, dr.petrunov@
mail.bg Д-р Алагъозова тел. + 359888412982, alagiozova@abv.bg

Курсовете са акредитирани от БЗС

Съвременната дентална 
медицина трудно може 
да бъде описана с една 

дума. Тя е съвкупност от 
знания, умения, творчество, 
иновации, технологични по-
стижения и стремеж към раз-
витие. Радетел и поддръжник 
на тези ценности, асоциация 
„София Дентал Мийтинг“, 
организатор на най-голямото 
дентално събитие на Балка-
ните, събира зъболекари от 
цял свят и предоставя уни-
кална възможност да бъдем в 
крак с нашето съвремие.

През последните години 
СДМ затвърди мястото си 
на сериозен партньор както 
в България, така и в меж-
дународен план. Взаимната 
подкрепата през годините и 

добрата съвместна работа 
с Българския зъболекарски 
съюз осъществява несъмнен 
и ценен принос сред всички 
участници в дентални фору-
ми и научни срещи.

Доказателство за мястото, 
което СДМ заема на меж-
дународната конгресна кар-
та, е и поканата за пореден 
път СДМ да вземе участие 
в най-мащабната дентална 
конференция за 2016 година 
– AEEDC Дубай. Участието 
на делегатите на асоциация 
„София Дентал Мийтинг“ 
заинтригува публиката, кое-
то показа за пореден път, че 
българското присъствие не 
остава незабелязано. Тазго-
дишният президент д-р Нели 
Николова представи любо-

питни начини за мениджмънт 
на пери-имплантните меки 
тъкани с помощта на проте-
тичен подход. 

Дигиталната пътна карта, 
или новата ера в планира-
нето и лечебния протокол, 
представи доц. Димитър 
Филчев, който предизвика 
изключителен интерес сред 
присъстващите, демонстри-
райки клинични случаи и 
реални ситуации, при които с 
помощта на новите техноло-
гии значително се подобрява 
клиничната работа и финал-
ният резултат. Д-р Венцеслав 
Станков пък разгледа подроб-
но въпроса за управлението 
на меките тъкани около ден-
тални импланти, детайлизи-
райки основните тънкости 

и опорни точки с цел пълен 
оздравителен процес.

По покана на Македонско-
то стоматологично друже-
ство, СДМ участва с лекция 
на д-р Нели Николова на 
тема „Композити и порцела-
нови фасети – допирни точки 
в денталната практика” в ор-
ганизираната международна 
среща в град Прилеп, Маке-
дония. При откриването на 
конференцията д-р Мариан 
Денковски, организатор на 
срещата, подчерта ролята 
на сътрудничеството между 
денталните организации и 
необходимостта от неговото 
развитие и затвърждаване. 

Предстоящи са още научни 
изяви в Македония и Сърбия. 

Добрата колаборация меж-
ду денталните асоциации и 
редовните научни изяви на 
„София Дентал Мийтинг“ 
зад граница покачват стрем-
главо интереса на посетите-
лите към СДМ, който тази го-
дина несъмнено ще се потопи 
в дебрите на съвременната 
денталната медицина от 12-
ти от до 15-ти октомври, кога-
то ще се проведе юбилейното 
10-то събитие София Дентал 
Мийтинг в хотел „Рамада“ – 
София.

В четири празнични дни 
участниците ще се насладят 

на богатата и разнообразна 
научна програма, която ще 
ни представи форума с под-
крепата на петимата научни 
президенти: проф. Жан-
Франсоа Ласер, д-р Рафи Ро-
мано, проф. Ницан Бичачо, 
проф. Андре Саадун и проф. 
Анджело Путиняно. Макар 
и скрита зад кулисите на съ-
битието, асоциация „София 
Дентал Мийтинг“ активно 
работи по подготовката на 
годишнината на конгреса, 
който тази година ще бъде 
по-колоритен, по-различен и 
по-иновативен отвсякога. Оч-
аквайте неочакваното!

Д- р Натали Томева 

СОФИЯ ДЕНТАЛ МИЙТИНГ

ТОВА, КОЕТО 
ОСТАВА СКРИТО ОТ ПОГЛЕДА

От 12-ти от до 15-ти октомври т.г. ще се проведе юбилейната 10-та 
 София Дентал Мийтинг в хотел „Рамада“ в София
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Е. Карова 
Доцент, дм, МУ-София, 
Факултет по дентална 
медицина, Катедра 
“Kонсервативно зъболечение”

Основна цел при голяма 
част от случаите, нуж-
даещи се от ендодонтско 
лечение, е предотвра-

тяване появата или лечението на 
съществуващ апикален периодон-
тит (53). Отстраняването на оста-
тъците от витална или некротична 
пулпна тъкан, на микроорганиз-
мите и на техните токсини има 
съществена роля за успеха на ен-
додонтското лечение (9, 68, 83). 
Най-често, сложната анатомия на 
ендодонтското пространство не 
позволява пълното му почистване 
и оформяне, дори и чрез все по-
масово използваните ротационни 
никел-титанови системи (17, 25, 
59, 67, 79). Те са активни в центъра 
на кореновия канал и след завърш-
ване на препарацията значителна 
част от стените (около 50% от пло-
щта им ), заедно с техните  стра-
нични канали, рамификации и ис-
тмуси, остават необработени (54, 
55, 58, 59, 79, 85, 86). Остатъците 
от пулна тъкан, микроорганизми-
те и техните странични продукти 
пречат на херметичното обтурира-
не на ендодонта  и могат да дове-
дат до персистиращи възпаления 
на периапикалните тъкани (41, 82, 
84). По-добро почистване и дезин-
фектиране на корено-каналната 
система може да се постигне чрез 
допълнителна медикаментозна об-
работка и промиване с различни 
разтвори (28, 29, 76, 88). 

Промиването на кореновите ка-
нали е неразделна част от меха-
ничната им обработка. С помощта 
на иригацията се постигат резулта-
ти в две направления: механични 
ефекти – отстраняване на пулпни 
остатъци, на микроорганизми и на 
образуваните биофилми, на ден-
тинови отпилки и други продукти 
на инструменталната обработка на 
канала; химични ефекти – раз-
тваряне на тъканни остатъци, на 
дентинов дебрис и на размазания 
слой, химично разграждане на 
биофилмите, унищожаване на ми-
кроорганизмите и инактивиране на 
техните странични продукти (28, 
29, 36, 64, 88). 

Разтворите за промиване трябва 
да отговарят на редица изисква-
ния: да имат изразен антибактери-
ален ефект спрямо микроорганиз-
мите, участващи в образуването на 
биофилмите; да инактивират ендо-
токсините; да разтварят некротич-
ните материи и пулните остатъци; 
да предотвратяват образуването 
на замърсяващ слой или да го раз-
тварят, ако вече е образуван; да са 
биологично поносими и да не пре-
дизвикват алергични реакции (1, 
88). Понастоящем съществува го-
лямо разнообразие от иригацион-
ни разтвори, които имат различен 
ефект. Няма универсален иригант, 
чрез който могат да се постигнат 
всички поставени цели. При меха-
ничното почистване се използват 
относително инертни вещества и 
се разчита основно на количество-
то им, докато химичното въздейст-
вие се дължи на химически актив-
ни разтвори (1, 13).

Най-често използваните ири-
ганти в съвременната ендодонтска 
практика са натриевият хипохло-
рит и кислородната вода, използ-
вани поотделно или заедно, хлор-

хексидинът, лимонената киселина, 
йод-калиевият йодид, ЕДТА и ал-
кохолът (88). Кислородната вода се 
използва в концентрации от 3-5% и 
е активна спрямо бактерии, вируси 
и гъбички (31, 73). В сравнение с 
натриевия хипохлорит има по-сла-
бо изразен разтварящ ефект. При 
използването им в комбинация се 
образуват мехурчета, в резултат 
на отделящия се кислород (64). 
Въпреки че вече не се препоръчва 
като рутинен иригант, нейната упо-
треба е все още широко застъпена.

Благодарение на уникалните си 
качества да разтваря некротичните 
материи и органичните съставки 
на размазания слой (30, 48, 50, 87) 
и на силния си антибактериален 
ефект, особено спрямо биофилми-
те (7, 16, 72), натриевият хипохло-
рит е най-често използвания ири-
гант (23, 88). Въпросът за избор на 
разтвор с подходяща концентрация 
няма едностранен отговор. Някои 
автори препоръчват използването 
на 5.25% NaOCl (31), докато дру-
ги предпочитат 3% концентрация 
или даже по-ниска – 0.5% (10, 
70). Приема се, че е по-добре да 
се промива с по-ниски концентра-
ции на разтвора (напр. 0.5-1%), но 
в по-големи количества, отколко-
то с висококонцентриран натриев 
хипохлорит (32). Той има дока-
зан токсичен ефект върху живите 
тъкани и предизвиква хемолиза, 
улцерации и некроза (56), дори и 
в концентрации по-ниски от 0.1% 
(8, 18, 34). Увеличаването на тем-
пературата на разтвора ускорява 
изявата на тези процеси (3, 48, 69). 
Натриевият хипохлорит е корози-
вен по отношение на металите и 

може да увреди инструментите за 
препарация на кореновия канал и 
клампите на кофердама (20).

Хлорхексидинът има добри ан-
тибактериални, антивирусни и ан-
тигъбични качества, без да може 
да разтваря витални и некротични 
тъкани (52). В ниски концентра-
ции действа бактериостатично, а 
във високи – бактерицидно. Цито-

токсичният му ефект върху клетки 
от човешки периодонтален лига-
мент и фибробласти се дължи на 
инхибиция на белтъчната синтеза 
и е доказан в лабораторни условия 
(18, 24). В клинични условия все 
още няма категорични доказател-
ства за подобно въздействие.

Разтворът на EDTA има добре 
изразени хелиращи свойства, раз-
тваря размазания слой и увелича-
ва дентиновия пермеабилитет. В 
лабораторни условия е доказано, 
че 15% и 17% разтвори имат ток-
сично въздействие и предизвикват 
силно възпаление (38, 43, 63), по-
добно на това, до което води 2.25% 
р-р на NaOCl. Според същите авто-
ри (37), реакцията на тъканите към 
1% разтвори на същите вещества 
провокира само умерени реакции. 
Като се има пред вид, че  EDTA 
се използва интравенозно при па-
циенти със сърдечно-съдови забо-
лявания и че няма съобщения за 
странични ефекти при употребата 
му в ендодонтската практика, мо-
жем да заключим, че е безопасен 
иригант, ако се използва  внима-
телно и при определени показания. 

Основните пътища, през които 
може да се изтласка иригационни-
ят разтвор, са апикалният форамен 
и ятрогенните перфорации. Пови-
шен риск съществува и при зъби 
с резорбция на апекса, въпреки че 
към момента в литературата няма 
съобщения за подобни усложне-
ния. Малка е вероятността да се 
предизвиква екструзия през лате-
ралните и фуркационните канали, 
защото техните диаметри са дос-
татъчно малки и устояват на наля-
гането на иригационния разтвор, 

което е по-слабо в странична посо-
ка. Значение има и по-малката дъл-
жина на тези канали, в сравнение с 
основния (36, 47, 80).

В литературата има описани 
много случаи на усложнения с 
различна тежест след промиване 
на кореновите канали (2, 11, 14, 
19, 36, 81), но се приема, че тези с 
необратими последици са рядкост 

(21, 71). Тяхната истинска честота 
може да бъде определена трудно, 
защото голяма част от тях или не 
се документират, или остават неди-
агностицирани, поради липсата на 
ясно изразена симптоматика. Реди-
ца лабораторни и in vivo изследва-
ния (22, 26, 33, 40, 45) са посветени 
на откриването на факторите, кои-
то могат да доведат до екструзия 
на ириганти и канално съдържимо.

 Преминаването на разтвори и 
канално съдържимо извън апе-
кса при промиване на кореновите 
канали е многофакторен процес, 
който зависи от: избрания метод за 
иригация; налягането на разтвори-
те в апикалната зона; особености в 
анатомията и състоянието на апи-
калното и периапикалното прос-
транство; степента на обработка 
на кореновия канал.

Съвременните иригационни 
методи могат да бъдат разделени 
най-общо на две групи: пасивни 
(промивка със спринцовка и ири-
гация чрез отрицателно налягане), 
които само доставят разтворите в 
кореновия канал и  активни (зву-
кова, ултразвукова и лазерна ири-
гация). Първата група методи се 
използват самостоятелно, докато 
тези от втората обикновено изис-
кват първоначално доставяне на 
ириганта, най-често със спринцов-
ка. Съществуват и такива системи 
(ултразвуково активирана игла, 
RinsEndo), които могат сами да 
доставят разтвора и да го активи-
рат, което ги прави също незави-
сими (13, 22). Оценката на всеки 
един от методите и сравненията 
между тях трябва винаги да се пра-
вят въз основа на два взаимносвър-
зани параметъра – клиничната им 
ефективност и безопасността им 
по отношение на пациента.  

В много in vitro изследвания 
е доказано, че по време на ири-
гационните процедури част от 
разтвора и дебриса преминават в 
периапикалното пространство на 
зъби със запазена проходимост до 
апикалното стеснение (15, 39, 49, 
74). Този процес се влияе същест-
вено от избора на метод за доста-
вяне и активация на иригационния 
разтвор (най-често NaOCl) в апи-
калната трета на кореновия канал 
(45).

Промиването с игла и спринцов-
ка се е възприемало като ефективен 
метод дълго време преди появата 
на пасивната ултразвукова ири-
гация (75). При него разтворът се 
разпространява в кореновия канал 
пасивно или след известно раздви-
жване. Размесването може да стане 
чрез внимателно движение на иг-
лата нагоре-надолу или с помощта 
на добре прилягащ към стените на 
канала гутаперков щифт, който се 
премества на 2-3 mm в апикална и 
коронарна посока. Това подобрява 
динамиката на ириганта и възмож-
ността му да въздейства на по-го-
ляма площ, подпомага преодоля-
ването на образуваната въздушна 
възглавница в апикалната част на 
канала (35, 44).

Звуковата и ултразвуковата 
иригация са ефективни методи за 
дезинфектиране на кореновите 
канали (60). Звуковата активация 
се различава от ултразвуковата по 
това, че работи с по-ниска често-
та (1-6 kHz), предизвика по-малък 
стрес (4), има значително по-го-
ляма амплитуда на трептене и по-
изразени движения напред-назад 
на върха на инструмента. Към 
момента устройства, които рабо-
тят със звукова активация са The 

Rispisonic (Medidental International, 
Inc, Woodside, NY) и EndoActivator 
System (Dentsply Tulsa Dental 
Specialties, Tulsa, OK), като при 
първото пилата е с нарези и може 
да увреди непоправимо стените на 
канала по време на процедурата 
(62). При втората система иглите 
са гладки и не могат да засегнат 
дентина (61). 

В сравнение със звуковата енер-
гия, ултразвуковата има по-висока 
честота (25-30 kHz), но по-ниска 
амплитуда (78). В литературата 
са описани два типа ултразвукова 
иригация: първи тип – за едно-
временна обработка на канала и 
иригация; втори тип – само за ири-
гация, известна още като пасивна 
ултразвукова иригация. Недоста-
тък на първия тип е, че трудно се 
контролира изрязването на денти-
на и формата на канала и лесно мо-
гат да възникнат strip перфорации 
(42, 77). Ето защо се препоръчва 
използването на ултразвук след за-
вършване на каналната препарация 
(88). При пасивната ултразвукова 
иригация ултразвуковите вълни 
предизвикват акустично движе-
ние и кавитация на разтвора чрез 
трептене на пила или гладка жица 
(2–4). Разтворът може да се подава 
непрекъснато или с прекъсване, на 
пулсации. Предимство на втория 
метод е, че може да се контролира 
количеството на доставения ири-
гант (73) и да се намали честотата 
и степента на екструзия (45).

По време на иригацията трябва 
да бъдат изпълнени едновременно 
две условия: разтворът да достига 
до всички части на кореновия ка-
нал и едновременно с това да се 
предотврати преминаването му в 
периапикалното пространство и 
увреждането му (27, 36). Решение 
на този проблем може да се намери 
в създаването на устройства, които 
едновременно доставят разтвора и 
го аспирират чрез периодична про-
мяна на налягането. 

RinsEndo System (Dürr Dental 
Co) е иригационно устройство, 
което работи с цикли на редуващо 
се налягане и всмукване, които се 
сменят около 100 пъти/минута (33, 
44). Според производителя, благо-
дарение на пулсациите на разтвора 
апикалната част на кореновия ка-
нал може да бъде добре почистена. 
В сравнение с пасивното доставяне 
на ириганти има по-висока ефек-
тивност, но едновременно с това се 
съобщава и за апикална екструзия 
на разтвора.  

С EndoVac Sуstem на работна-
та дължина на канала се вкарва 
постоянно поток от свеж разтвор, 
който се отстранява чрез отрица-
телно налягане (36). В сравнение 
с промиването на канала с игла 
и спринцовка, при този метод се 
доставя значително по-голямо ко-
личество иригант за едно и също 
време. Много важно предимство 
на метода е, че течността може да 
проникне по цялата дължина на ка-
нала, без да съществува опасност 
от преминаването й в периапикал-
ното пространство (51).

В лабораторни условия е на-
правено сравнение между някои 
от описаните по-горе методи по 
отношение количествата на пре-
миналите ириганти през апекса. 
Достига се до следните изводи: 
при промиването със спринцов-
ка и игла степента на екструзия е 
най-силно изразена (12, 45); из-
позването на EndoVac не води до 
екструзия на ириганти през апекса 
(22, 45, 46, 51); при използване-

ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ 
ВЪРХУ АПИКАЛНАТА 

ЕКСТРУЗИЯ НА ИРИГАНТИ

Фиг. 1 Устройства за звукова активация на иригационните разтво-
ри: А. Пила от системата Rispisonic (Medidental International, Inc, 
Woodside, NY); Б. Полимерни връхчета на EndoActivator System 
(Dentsply Tulsa Dental Specialties, Tulsa, OK)

А.

Б.
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то на EndoActivator количеството 
на разтвора извън апекса е много 
малко и този недостатък може да 
бъде преодолян чрез предварител-
но промиване на канала (22, 45, 
62); пасивната ултразвукова ири-
гация изтласква повече иригант в 
периапикалното пространство и 
зависи от начина на доставяне на 
разтвора и размера на канала (22, 
45, 76); хидродинамичните про-
мивки с RinsEndo са с повишен 
риск от апикална екструзия (22, 
33); пулсиращите лазери (Er:Yag; 
Er,Cr:YSGG) създават вълни от на-
лягане върху ириганта и изтласк-
ват микрокапки извън апикалното 
стеснение (26).

ФАКТОРИ, 
ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ 

АПИКАЛНАТА 
ЕКСТРУЗИЯ НА 

ИРИГАНТИ
Промиването със спринцовка е 

най-често прилаганият метод за 
въвеждане на разтвори в коренови-
те канали по време и след завърш-
ване на препарацията им (18). 

Ефективността на иригацията, 
целяща отстраняване на дебриса и 
унищожаване на микроорганизми-
те, зависи пряко от: дълбочината 
на проникване на иглата за проми-
ване; нейния вътрешен и външен 
диаметър; вида и ориентацията на 
скосяванията на върха й; виско-
зитета на разтвора; налягането  и 
скоростта на разтвора при върха на 
иглата (27).

Най-голямо значение както за 
резултата от иригацията, така и за 
налягането на разтвора имат дъл-
жината и размерът на иглата (27, 
45). Ефектът от промиването се 
ограничава на разстояние около 1 
mm от върха й (15, 47). Ето защо 
някои автори (3, 17) препоръчват 
по време на иригация иглата да 
бъде поставяна максимално апи-
кално, като постигат по-добри ре-
зултати с игла с размер 30, в срав-
нение с размер 23.

Външният размер на иглата за 
промиване влияе върху дълбочи-
ната на навлизането й в кореновия 
канал и върху вероятността от зак-
лещването й в него, особено при 
наличието на по-голяма извивка. 
Вътрешният диаметър определя 
налягането, с което се движи бута-
лото на спринцовката и скоростта, 
с която излиза разтворът. Иглите с 
малки размери изискват по-голямо 
налягане и изтласкват разтвора с 
по-голяма скорост, в сравнение с 
тези, които са с по-голям размер. 
От друга страна, по-широкият лу-
мен на иглата улеснява  промива-
нето с по-големи количества ири-
ганти, но затруднява навлизането 
им в дълбочина. В изследвания (8, 
40) е доказано експериментално, 
че по-ниско налягане при проми-
ване със спринцовка има с игли с 
по-голям диаметър (размер 23-24), 
в сравнение с тези с размер 24-30, 
което ги прави и по-безопасни по 
отношение на екструзията на раз-
твори и канално съдържимо. Все 
пак, не бива да се забравя, че те са 
по-неефективни, поради по-мал-
ката им дълбочина на проникване 
(27). Най-често използваните игли 
са с външен диаметър 0.40 mm 
(размер 27), но могат да се наме-
рят и такива, на които външният 
диаметър е 0.30mm (размер 30). 
При иглите с по-малък лумен се 
увеличава вероятността от обра-
зуването на кристали на натриев 
хипохлорит, което допълнително 
налага по-високо налягане при из-
тласкване на разтвора (40).

Psimma Z. и кол. (43) изследват 
връзката между дълбочината на 
навлизане на иглата, извивката 
на кореновия канал и екструзи-
ята на разтвори. Не са установени 
съществени разлики между леко 
и средно извити коренови канали, 
ако иглата е на 1-5 mm отстояние 
от определената работна дължина. 

В тези случаи се приема, че из-
тласкването на материи ще зависи 
предимно от скоростта на вкарва-
не на разтвора (7). Ако иглата на-
влиза в извивката на дълбочина, 
близка до работната дължина, по-
ради близостта до апикалния от-
вор разтворите въздействат така, 
както при прави коренови канали. 
Поради повишен риск от екструзия 
на канални ириганти, силно изви-
тите коренови канали трябва да се 
промиват с повишено внимание. 
За да се подобри проникването в 
дълбочина в тези случаи са създа-
дени специални игли, направени от 
никел-титанова сплав, с размер 30. 
Независимо, че иглите са стандар-
тизирани по ISO спецификациите, 
все пак се откриват съществени от-
клонения във вътрешния и външ-
ния им диаметър (10).

Най-общо, при промиването на 
кореновите канали със спринцов-
ка и игла ще се създаде по-слабо 
налягане и ще се намали рискът от 
екструзия на ириганти, ако иглата 
е на по-голямо отстояние от пред-
варително определената работна 
дължина (7, 43).  Рискът от пре-
минаване на разтвори през апекса 
е по-голям при използването на 
по-малки игли, но с тях може да се 
навлезе на по-голяма дълбочина и 
да се почисти по-ефективно коре-
новия канал (15, 45, 47). Бавното 
въвеждане на разтвора, придру-
жено с леко движение на сприн-
цовката може да ни позволи да се 
възползваме от предимствата на 
този метод за иригация и да нама-
ли вероятността от възникването 
на инциденти (3).

Предимство на промиването със 
спринцовка и игла е лесният кон-
трол върху количеството на изпоз-
вания иригант и върху дълбочина-
та на навлизане на иглата (52, 53). 
При този метод, обаче, е по-голяма 
честотата и степента на екструзия 
на ириганти и канално съдържи-
мо извън апикалния отвор. Това 
зависи в голяма степен от вида 
на използваната игла. При ня-
кои от тях разтворите преминават 
през един отвор на върха и обливат 
пространството само на около 1 
mm пред тях, докато други завърш-
ват сляпо на върха, но имат страни-
чен отвор, който насочва струята 
странично и осигурява безопасно 
промиване по дължината на канала 
(30). Последните са предложени, 
за да подобрят хидродинамичната 
активация на разтворите и да нама-
лят вероятността от преминаване-
то им извън апикалния отвор (16, 
23). В ¾ от случаите на екструзия 
на иригационни разтвори е използ-
вана игла с отвор само на върха, 
която генерира по-високо налягане 
при апикалния форамен по време 
на промиването (7, 20). В лабора-
торни изследвания на Boutsioukis 
C. и кол. (12, 13) е установено, че 
за да бъде резултатна промивката с 
игли със страничен отвор, те тряб-
ва да навлизат на дълбочина 1 mm 
по-малка от работната дължина, а 
тези с отвор на върха  - на около 
2-3 mm по-малка от нея. Така се 
намалява и рискът от екструзия на 
ириганти. Към момента тези резул-
тати не са потвърдени от клинични 
изследвания.

Изключително важно е иглата 
да не затяга по време на проми-
ването. Това добринася от една 
страна течността да се движи 
по-лесно в канала и да премест-
ва дебриса коронарно, а от дру-
га – предотвратява необратимото 
изтласкване на разтвор и канално 
съдържимо към периапикалните 
тъкани (11, 43, 52). Заклещването 
на иглата води до по-силно изразе-
на екструзия, ако се промива с игла 
с отвор на върха (12, 43) 

Скоростта, с която се вкарва 
иригационният разтвор в коре-
новия канал влияе върху наляга-
нето на разтворите в апикалната 
област и върху изтласкването им 
в периапикалното пространство 
(9). Въпреки че често се приема 
за причина на настъпилите улож-
нения, в ендодонтията няма точно 

определение коя скорост на ирига-
ция е ниска и коя – висока. Тя ва-
рира в широки граници и е между 
1.2-48 ml/min при използването на 
игли със странични отвори и раз-
мер на върха 30. Най-често клини-
цистите разчитат на субективната 
си оценка, но всички са единодуш-
ни, че за предпочитане е по-бав-
ното въвеждане на разтвора (8). В 
практиката се използват различни 
по обем спринцовки за промив-
ки (1, 2, 5, 10 ml), които изискват 
различно налягане върху буталото, 
за да освободят разтвора - за тези 
с по-голям обем е необходима по-
голяма сила. Контролът върху про-
цедурата при тях е по-лош, като 
само едно малко движение може 
да освободи по-голямо количество 
разтвор (8).  

Натриевият хипохлорит е ири-
гант, който се използва в големи 
количества по време и след за-
вършване на механичната обра-
ботка на кореновия канал. За да се 
запазят положителните му качест-
ва през цялото време, разтворът 
трябва да се подновява постоянно 
(48, 55). Количеството на ирига-
ционния разтвор е важен фактор, 
влияещ върху ефективността на 
иригацията (22, 30, 36), но все още 
не е определено ясно в какви гра-
ници трябва да бъде. В комбина-
ция с други условия (игли с отвор 
на върха въведени на голяма дъл-
бочина в по-тесни коренови кана-
ли) може да улесни екструзията на 
ириганти извън апекса. В резултат 
на химическа реакция настъпва ув-
реждане на тъканите, като изходът 
от това  взаимодействие зависи от 
количеството на използвания раз-
твор.

Резултатите от иригацията зави-
сят в голяма степен от възможност-
та на разтвора да навлезе цялостно 
в корено-каналната система (2, 17, 
46). Това се определя от особено-
стите на анатомията на кореновия 
канал и от окончателната форма, 
която му придаваме по време на 
препарацията (15, 22, 30, 45).

Диаметърът на кореновия канал 
влияе в голяма степен върху ефек-
тивността на иригацията. Според 
Ram Z. и кол. (45) разширението 
до #25 не създава добри условия за 
промиване на апикалната част на 
канала, препарирането до #40 по-
добрява възможностите, а до #60 
води до пълно почистване. За да 
се улесни действието на разтвора 
в канали с по-голяма извивка и да 
се намали налягането в областта 
на апекса е необходимо по-голямо 
апикално разширение (42). Зна-
чението на размера на апикалния 
стоп за преминаването на разтво-
ри извън апекса е противоречиво. 
Според едни (39) не се наблюдават 
съществени разлики между канали 
разширени на върха до #35.06 и до 
#50.06, а според други (44, 45) ве-
роятността от екструзия намалява 
значително при увеличение на раз-
мера от #25 на #45.

Според някои проучвания (25) 
не се намира съществена разлика 
в антимикробното въздействие на 
иригационните разтвори при ка-
нали с минимален или по-силно 
изразен тейпър. В други, обаче, 
се установява, че увеличаване-
то на коничността и на размера 

на кореновия канал подобрява 
ефективността на иригационните 
разтвори. Този резултат се обяс-
нява с увеличаването на  обема на 
кореновия канал и на възможност-
та иглата да навлезе на по-голяма 
дълбочина, близка до работната 
дължина (4, 12, 13, 27, 28, 51). Съз-
дават се условия иригационната 
игла да не затяга в лумена на кана-
ла, за да може разтворът да се дви-
жи свободно и връщайки се  обра-
тно към орифициите на кореновите 
канали да оказва почистващото си 
действие. Трябва да се внимава 
при вземането на решения до ка-
къв размер и с каква коничност да 
бъдат препарирани кореновите ка-
нали. Прекалената обработка може 
да намали резистентността им и 
да доведе до фрактури и ятроген-
ни перфорации, както и да намали 
ефекта от иригацията, поради на-
маляване на скоростта на навли-
зане на разтвора и на упражненото 
налягане върху стените на канала 
(12,13). Интересно е да се споме-
не установеното от Boutsioukis C. 
и кол. (13) предимство на разши-
рението на кореновия канал до 
размер #60, но с минимална конич-
ност – 2%, по отношение на резул-
татите от промиването, налягането 
върху стените на канала и в об-
ластта на апекса. Разширение със 
същата коничност, но до размер 
#30 не създава достатъчно прос-
транство за движение на разтвора 
и увеличава вероятността от по-
вишаване на налягането в канала 
и екструзия на ириганти и канал-
но съдържимо. Според авторите, 
по-добре е кореновият канал да се 
разшири до по-голям размер, но с 
по-малка коничност, отколкото да 
се придаде по-голяма коничност, 
но размерът да остане малък. 

Особеностите на анатомична-
та форма на кореновите канали 
и отклоненията им от иделния кръг 
създават допълнителна възмож-
ност за изтласкването на разтвори 
в периапикалното пространство, 
дори и при използването на игли 
със страничен отвор (13).

В литературата има много съоб-
щения за влиянието на избраната 
техника и инструменти за пре-
париране на кореновите канали 
върху изтласкването в апикална 
посока на дебрис и ириганти (1, 
5, 19, 24, 34, 38, 41,). На практика 
не съществува техника, при която 
да не се наблюдават подобни явле-
ния, макар и в минимална степен. 
Обикновено сравненията се правят 
между конвенционалните ръчни 
и ротационните никел-титанови 
инструменти, като по-добри ре-
зултати се получават при машин-
ната обработка (5, 19, 33). В други 
проучвания не се открива разлика 
между двата начина за препарира-
не на кореновите канали (24, 49). 
Установено е, че дебрисът и ири-
гантите преминават в по-малка 
степен, ако с инструментите е ра-
ботено на 1 mm отстояние от апи-
калния форамен (5, 38, 41). 

В клинични условия няколко 
фактора могат да намалят или пре-
дотвратят екструзията на ириганти 
и канално съдържимо: периапи-
калните тъкани, костта и наличие-
то на канали, които не са проходи-
ми до апекса (16).

В практиката има случаи, при 
които липсва апикално стесне-
ние поради: незавършено коре-
ново развитие на зъба; резорбция 
на апекса при периодонтални 
възпаления с голяма давност или 
ятрогенни причини (неправилно 
определена работна дължина - 
преинструментиране, проверка на 
апикалната проходимост с малки 
по размер пили или трепанация, с 
цел евакуация на гнойна колекция 
през кореновия канал) (21, 49). 
При тях се увеличава вероятността 
канално съдържимо и ириганти да 
преминат в периапикалното прос-
транство и да усложнят лечението. 
Увеличава се напречното сечение 
на пътищата, свързващи кореновия 
канал и заобикалящите го тъкани 
и намалява/липсва естествената 
устойчивост на периодонтал-
ните тъкани на налягането на 
иригационните разтвори (11). 
Естествените отношения зъб-пе-
риодонциум се възпроизвеждат 
трудно в лабораторни условия 
или не се отчитат при изследване 
на условията, благоприятстващи 
екструзията на канални ириганти, 
което затруднява интерпретацията 
на получените резултати и намаля-
ва значимостта им за клиничната 
практика (11).

Приема се, че инциденти въз-
никват по-често при промиване на 
невитални зъби и на такива с пери-
апикални изменения с голяма дав-
ност, които протичат с резорбция 
на кост, а понякога и с резорбция 
на самия коренов връх (54). Лече-
нието на зъби с витална пулпа мно-
го рядко води до преминаване на 
разтвори извън апекса и най-често 
това се дължи на грешки в опреде-
ляне на работната дължина и свръ-
хинструментиране (46). Kleier и 
кол. установяват по-висока честота 
на усложненията след екструзия на 
ириганти при жени и при зъби на 
горната челюст, което обясняват с 
по-ниската костна плътност около 
корените (32). Резултатите им са в 
унисон с тези от друго наблюдение 
(31), при което ex vivo е доказа-
но, че натриевият хипохлорит ра-
гражда по-лесно порестите кости, 
в сравнение с кортикалиса. Въз 
основа на това, може да се допус-
не, че тежката симптоматика след 
екструзия на дебрис и ириганти е 
резултат не само на увреждане на 
меките тъкани, но и на целостта на 
кортикалната кост (6).

Последиците от контакта на 
дентиновите отпилки с периапи-
калните тъкани са проучени в екс-
перименти с животни. Стерилните 
отпилки, аплицирани като апикал-
на запушалка, се възприемат много 
добре от периодонциума на майму-
ни (50), докато приложените по съ-
щия начин инфектирани отпилки 
дават лоши резултати (26). В кли-
ничната практика е невъзможно 
да се установи дали обработеният 
дентин е стерилен и дали ще до-
веде до периапикално възпаление. 
Затова се предпочита непрекъсна-
то поддържане на проходимостта 
на кореновия канал с малки номе-
ра канални пили. Според „Glossary 
of Terms” на American Association 
of Endodontists (AAE) поддържа-
нето на проходимостта на канала 
(„patency”) се определя като пре-

Фиг. 2 EndoVac Sуstem: А. Ця-
лостен вид на системата; Б. Схе-
матично представяне на отрица-
телното налягане, създавано в 
апикалната зона А.

Б.
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парационна техника, при която 
апикалната част се запазва чиста 
от дебрис чрез рекапитулация през 
физиологичния апикален форамен 
(апикалното стеснение) с малък 
номер пила. През 1999г. „Offizielles 
Endodontologisches Lexikon” на 
German Society for Restorative 
Dentistry (DGZ) дава следното оп-
ределение: „Пили с малък размер 
(ISO 10 или по-малки) трябва да 
се придвижат без напрежение на 
малко разстояние отвъд апикално-
то стеснение при изпълнението на 
някои препарационни техники, за 
да проверят дали апикалната част 
на кореновия канал е блокирана от 
дентинови отпилки” (29).

Основна задача на рекапитула-
цията е да „разбие” дебриса чрез 
навлизането с малки номера пили 
на работна дължина и да го разтво-
ри в иригационния разтвор преди 
да е блокирал  апикалния отвор. 
От голямо значение са количество-
то на разтвора, който се насочва в 
тази част на канала и непрекъсна-
тото му подновяване. Установено 
е, количеството на изтласкания 
в периапикалното пространство 
иригант е по-голямо при по-голям 
апикален размер (0.4 mm сравнено 
с 0.2 mm), без значение на вида на 
препарационната техника (49). 

Според някои автори (37) ирига-
ционният разтвор не може да про-
никне на повече от 3 mm от върха 
на иглата, ако кореновият канал е 
с размер по-малък от #30. С про-
учването на Camoes и кол. (14) се 
доказва, че не винаги е необходи-
мо почистване на апикалната трета 
на канала, за да може разтворът да 

достигне до периапикалните тъка-
ни. Изследвана  е екструзията на 
NaOCl, при промиване на два вида 
канали – без предварително дос-
тигане и обработка на апикалната 
зона и след достигане на апикал-
ния форамен и начална обработка 
с малки номера канални пили (#10 
и #15). Иригант е открит извън 
апекса при половината от зъбите 
без създадена проходимост до апе-
кса и при всички зъби с установен 
апикален достъп с пила #15. Тези 
резултати се различават от полу-
чените в други изследвания (37), 
според които иригационният раз-
твор може да достигне до и извън 
апекса само, ако кореновият канал 
е с размер по-голям от #30.

От проучването на Tinaz (49) 
се получават очакваните резулта-
ти – колкото по-голям е размерът 
на апикалното стеснение, толкова 
по-големи количества вещества 
преминават през апекса. Подобни 
резултати са получени и в други 
изследвания (41), при които най-
малко е количеството на екструди-
рания дебрис при зъби, които не са 
обработени до апикалния форамен.

 По-различни са резултатите 
от изследването на колектива на 
Lambrianidis (34, 35). Те сравняват 
количеството на екструдирания 
материал в случаите на прилагане 
или не на техниката за поддържа-
не на проходимостта на канала и 
установяват съществени разлики 
между тях. В изследването, в което 
не се използват пили за рекапиту-
лация се получават парадоксал-
ни резултати - количеството на 
изтласкан дебрис и иригационен 

разтвор  е по-голямо в случаите 
със запазено апикално стеснение, 
в сравнение с тези на увеличение 
на размера на форамена. Автори-
те го обясняват с образуването на 
запушалка от дентинови отпилки,  
получени по време на step back  
процедурата, която пречи на пре-
минаването на вещества от канала 
към периапекса. 
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Медицинският университет 
– Пловдив беше домакин 
на Европейския конгрес 

по лазерна дентална медицина от 
30 март до 1 април 2017 г. 

„Възможността български зъ-
болекари да бъдат обучени теоре-
тично и практически от световни 
имена в тази модерна и бързоразви-
ваща се област е уникалната полза 
от този конгрес”, заяви деканът на 
Факултета по дентална медицина 
проф. д-р Георги Тодоров. 

„Днес глобализацията на зна-
нието е не само тенденция, а при-
оритет за международните инсти-
туции и научните центрове, която 
прави технологиите достъпни за 
всички. МУ – Пловдив продължа-
ва да насърчава професионализма, 
като събира международни учени 
и представя най-новите изслед-
вания и върховите постижения“, 
подчерта чл.-кор. проф. Стефан 
Костянев, ректор на Медицинския 

университет в Пловдив.
Денталният факултет към МУ 

– Пловдив е един от малкото кли-
нични центрове в Източна Европа, 
сертифициран за обучение и ра-
бота с дентални лазери. Създаден 
през 2012 г., Лазерният център към 
Факултета разполага с уникална 
апаратура, подходяща за лечение 
на различни заболявания на зъбите 
и устната кухина. 

Европейският конгрес по лазер-
на дентална медицина представи 
новостите от света на денталните 
лазери и тяхното клинично прило-
жение.

Интерес предизвика 3D концеп-
цията, която се реализира с учас-
тието на тримата декани – проф. 
Стефано Бенидиченти (декан на 
Факултета по дентална медици-
на в Генуа, Италия), проф. Аарон 
Палмон (декан на Факултета по 
дентална медицина в Йерусалим, 
Израел) и проф. Георги Тодоров 

(декан на Факултета по дентална 
медицина в Пловдив). Общо учас-
тниците в Конгреса бяха 280 от 16 
страни. 

Лекции изнесоха 18 гост-лекто-
ри, водещи изследователи и кли-
ницисти. Сред тях са проф. Х. Ми-
язаки (Япония), проф. А. Палмон 
(Израел), проф. С. Бенидиченти 
(Италия), доц. Т. Тосун (Турция), 
д-р С. Паркър и д-р Р. Хана (Вели-
кобритания), д-р Е. Анагностаки 
(Гърция), доц. А. Белчева, доц. Г. 
Томов, д-р И. Влахова, д-р В. Бо-
залиева и др. Новите акценти бяха 
приложението на лазерите в про-
тетичната дентална медицина и 
CAD/CAM технологиите. 

Богатата лекционна програма 
беше съпътствана от 31 орални и 
постерни презентации. Участни-
ците наблюдаваха и голям брой 
клинични демонстрации върху па-
циенти в реално време. 

Съпътстващи събития са първи-

ят Национален конгрес по орална 
медицина и срещата на дипломан-
тите от Магистърската програма 
по лазерна дентална медицина от 
Университета Генуа, Италия.

Особена чест бе оказана на д-р 
Диана Бушкалова, която бе номи-
нирана за почетен член на ДЛО. 
Това призвание е в резултат на ця-
лостното ѝ и отговорно отношение 
към ДЛО, дългогодишна практика, 
в която особено място заема внед-
ряването и използването на нови 
технологии.

„Работата с лазери е предизвика-
телство – изисква знания, умения, 
инвестиции, организация и реа-
лизация! Прави ме по-уверена и 
силна като личност и професиона-
лист!“, каза д-р Бушкалова в бла-
годарственото си писмо по повод 
номинацията. 

По отразяването работиха: 
Доц. д-р Ани Белчева и 

д-р Юра Пандушева

ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕС  
ПО ЛАЗЕРНА ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА В МУ – ПЛОВДИВ

Сред предконгресните курсове в Конгреда се открои този, воден от 
д-р Б. Янева, който демонстрира приложението на Er:YAG  лазерите 
в денталната практика.

Постерната сесия показа задълбочената подготовка на студентите и 
колегите от Факултетите по дентална медицина в Пловдив, София 
и Варна, които привлякоха вниманието на участниците в Конгреса 
със своите разнообразни и атрактивни презентации. 

Препълнената зала аплодира 3D формата и участието на тримата 
декани на Факултета по дентална медицина в Пловдив, Факултета 
по дентална медицина в Генуа и Факултета по дентална медицина в 
Йерусалим. 
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Ротори за стоматологични и зъботехнически микромотори

Цанги

Електрически четки и принадлежности
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

KaVo K9

KaVo K190, K192, K196

KaVo K193KaVo K10, 3M100

SiemensKaVo K200, K201

Адаптер K192, CM52-
SL/MC3 Bien Air

Четкодържател  
Siemens

Четкодържател 
K192

• Микромотор ООД си запазва правото да променя 
техническите данни на предлаганите изделия. 

• Микромотор ООД извършва ремонт на почти всички видове 
стоматологични и зъботехнически микромотори тип KaVo.

• Между Микромотор ООД и фирми KaVo, Siemens и Bien Air 
не съществува никаква връзка.

Микромотор ООД
1784 София, България, бул. Цариградско шосе 133, БИЦ-ИЗОТ, ет. 5, офис 529

Teл. (+359 2) 971 83 36, Teл./факс (+359 2) 971 85 02, GSM (+359) 888 72 99 35
E-mail: micromotor@tea.bg          www.micromotor-bg.com

MC3 Bien Air

Siemens SL

Ротори за турбини MK Dent

БУЛДЕНТАЛ 
Интер Експо Център

17-19 май 2017
зала 2, щанд A3

• Надежден и мощен 
• Най-лек и компактен сред мощните
• С вграден спрей
• С вграден източник на LED светлина, цвят на 

светлината - дневна
• Стабилна скорост при променливо натоварване
• Защита от претоварване
• Без вибрации и минимално отделяне на топлина
• Изключително тих благодарение на минималното 

количество охлаждащ въздух
• Специалното електронно управление CM63-PCBL е 

предназначено за инсталиране в дентални юнити

Най-новият електрически безчетков 
микромотор CM63-МSL е:

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МИКРОМОТОРИ ЗА ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА

Безчетков с интегриран спрей и 
светлина
За денталната практика
3.3 Ncm; 1000 ÷ 40 000 min-1; 

ø 22,5 x L 39 mm; T 67 g 
плосък LED
Блок за управление CM61-PCBL, IM60

CM
62

-М
SL

CM
52

-М
SL

Четков с интегриран спрей  и светлина
заменя KaVo K201 и МС3 Bien Air с адаптер
За денталната практика
2.8  Ncm; 500 ÷ 40 000 min-1

ø 23 x L 58 mm (ø 23 x L 79 mm); Т 74 g (93 g)
плосък LED 
Блок за управление CM30-PCB-L

CM
63

-М
SL

Безчетков с интегриран спрей и 
светлина
За денталната практика
3.3 Ncm; 100 ÷ 40 000 min-1; 

ø 22,5 x L 39 mm; T 70 g; 
плосък LED 
Блок за управление CM63-PCBL

Адаптер K192/MC3

Нови безчеткови и четкови микромотори със светлина и интегриран спрей

Д Е Н Т А Л Е Н  М А ГА З И Н
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ул. Дойран 15, 1680 София
тел: 02 / 8583272
www.placaid.bg
e-mail: office@placaid.bg

Услугата щамповане на PlacAid 

Продукти за орална хигиена

Уважаеми Партньори,

С настоящото се радваме да Ви съобщим, че считано от 1 април 2017г. 
портфолиото на марка ТеРе ще бъде менажирано от фирма Линеа Трейдинг 
ЕООД. 
Ние вярваме, че новото сътрудничество между Плак Ейд и Линеа Трейдинг 
има много висок потенциал за успех, свързан както с търговски резултати за 
всички партньори, така и с удовлетвореност на клиентите!
Ще направим възможното, за да осигурим плавен преход за всички.
Считано от 1 април 2017г., относно продуктово портфолио ТеРе, моля 
търсете Линеа Трейдинг, както следва:

За информация, поръчки и маркетинг, се свържете на:
тел. 02 443 9036; 0887 540 008 и office@linea.bg

Оставаме на разположение при въпроси! 

Плак Ейд продължава своите активности с други компании в оралната 
хигиена и да обогатява своето портфолио с нови продукти.

Oralcare products

DENTAL
DECORATION

marketing products
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Якутия заема 20% от Руската 
Федерация. Ако беше самос-
тоятелна република, щеше да 

е на осмо място по територия в света. 
Една втора от Саха, или Якутия, е зад 
полярния кръг.

На население от 1 000 000 якути се 
падат над 3 000 000 кв. км. В репу-
бликата има 1 000 000 езера и реки, 
почти по 1 на всеки жител. Страната 
е известна с най-ниските регистри-
рани температури в света. Столицата 
на студа се казва Оймякон (Незам-
ръзваща вода). Най-ниската реги-
стрирана температура е -71,2°С. При 
посещение през зимата всеки търсач 
на приключения получава диплома 
за рекорден минусов резултат. През 
януари температурата в Оймякон са 
обикновено между -50°С и -60°С. 
Търсят се смелчаци за месец януа-
ри 2018 г. През осеммесечната зима 

реките и езерата са основни зимни 
замръзнали пътища. Летят автобу-
си, коли, шейни, еленски и кучешки 
впрягове... През лятото се придвиж-
ват с лодки и кораби. Тогава темпе-
ратурите гонят почти 40 °С. През 
късото и горещо лято тайгата ражда 
много плодове. Зеленчукопроизвод-
ството е много модерно. Отоплените 
с газ японски парници дават целого-
дишни реколти. 

Стадата с елени са в съвсем север-
ната част на страната. Те се хранят 
с мъхове, богати на много микрое-
лементи и не се справят с храна, до-
косната от урбанизацията. Стадата 

със студоустойчиви коне са на воля 
по цялата територия. Основно се 
ползват за месо. Млякото от кобилка 
е свещено за местните езически на-
роди. Кравите се използват за мле-
копроизводство, а през зимата са на 
топло. 

Якутия е страна на разгадани и не-
разгадани феномени: 

- Най-голямата яма, изкопана от 
човек, с дълбочина 525 м и диаметър 
1300 м се вижда от Космоса. Това 
е най-голямата диамантена мина 
„Мир“, управлявана от Алроса. В мо-
мента дава 26% от световното произ-
водство на диаманти. Бизнес идеята 
„Диамантена седмица на Якутия“ е 

вече факт. Да не говорим за нефта, 
природния газ, златото, среброто и 
многото скъпоценни и полускъпо-
ценни камъни...те са в изобилие.

- От недрата на вечно замръзналата 
земя (от 500 до 1500 м лед) непрекъс-
нато изскачат изцяло запазени маму-
ти. Животното с красивите бивни е 
тежало 6 тона. Колко ли трева е пася-
ло на ден? Днешният слон консумира 
200 кг. Какво ли е станало, та извед-
нъж е замръзнал с десетки килогра-
ми в стомасите?

- Езерото Кахайнайдах (Дяволско) 
при средна температура -35°С през 
януари водата в него ври, кипи и поч-
ти гори. Около брега се откриват из-
пепелени трупове на животни. Обяс-

ненията са незадоволителни. 
- Ерезото Борунаах на територията 

на природен парк „Ленские столбы“. 
Съдържанието на водоема почти из-
чезва през зимата, оставяйки само 
ледени купчини. През лятото се пъл-
ни с вода и непрекъснато свисти или 
издава свистящи звуци. Отново няма 
обяснение...

В столицата Якутск посетихме 
музея „Царство на вечната замръз-
налост“. Ледени зали, ледени мебе-
ли, скулптури от лед. Пихме водка с 
ледени чаши. Играхме шах с ледени 
фигури. Ледената феерия се подновя-
ва на всеки 5 години.

Празнуват две нови години – офи-
циалната и лятното слънцестоене, 
когато танцуват танца на живота в 
кръг и в бяло. Миналата година по-
падат в Гинес с 15 293 участници в 
хорото.

През осеммесечната зима якутите 
се отоплят с газ. Битовите условия са 
добри. Студът е сух, бих казала кра-
сив. Ще помня бързото ми излизане 
от летището и още по-скоростното 
ми връщане в затвореното помеще-
ние. Въздухът замръзна в носа ми. 
Усещането е особено. Веднага раз-
брах защо лицата на всички са закри-
ти с вълнени шалове.

Така видяхме ледената страна на 
Сибир, ние, петима зъболекари от 
България: сестри д-р Читалови, д-р 
Д. Кунева, д-р Д. Бояджиева и разби-
ра се единственият ни кавалер, мой 
партньор по аеро хидро шейна на ле-
ден път – д-р Б. Димитров.

Рекордният ни минусов резултат е 
-41°С. Надявам се догодина с по-до-
бър резултат!

Д-р Нева Читалова, 
заклет пътешественик

В СТРАНАТА НА 
ВЕЧНАТА ЗАМРЪЗНАЛОСТ

Ако дяволът си има лично езе-
ро за къпане, със сигурност 

то се намира в Якутия. Местните 
хора наричат езерото Кахайнай-
дах дяволско заради аномалиите 
и необичайните явления, които 
се случват в него и околността. 

Ако се чудите къде е Якутия, тя 
е разположена в североизточната 
част на Сибир и е най-големият 
регион в състава на Руската Фе-
дерация. Якутия е официално 
название на Република Саха. 

И сега внимание! Средна-
та температура през януари е 
-35,6°С. Въпреки минусовите 
температури водата на Кахайнай-
дах ври и кипи, не, тя буквално 
гори, та чак пушек се вдига. 

Край езерото местните хора 
често намират изпепелени тру-
пове на животни, дори и на хора. 
По бреговете му дърветата са об-
горели, наслоила се е въглищна 
шлака и изпечена глина. 

Защо край Кахайнайдах всичко 
движещо се умира, засега е зага-
да. 

За пръв път бил регистриран 
смъртен случай в началото на 20. 
век. По време на риболов местен 
рибар забелязал, че водата на езе-
рото заклокочила и закипяла. Чул 
се силен грохот и към небето се 
издигнал син пламък. От страх 
човекът паднал на земята и скрил 
лицето си в тревата. Когато се из-
правил, забелязал, че дрехите му 
на гърба са обгорели, а мрежата 
била пълна с варена риба. 

Оттогава езерото се прослави-
ло като дяволското езеро и никой 
не смеел да го приближи. 

Учени само предполагат как-
ва може да е реалната причина 
за горящото езеро. Възможно е 
дълбоко под земята да горят за-
лежи на камени въглища, които 
възпламеняват събралия се под 
водата метан.

ЩРИХ

ГОРЯЩО ЕЗЕРО 
ВЪВ ВЕЧНАТА ЗИМА

Среща с местен якутски шаман

Стара къща на 100 години

Зъбът в ръцете на д-р Богдан Ди-
митров тежи 7 кг и принадлежи 
на мамут
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ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ WWW.BZS.BGРЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

МАЛКИ ОБЯВИ
САМО ВЪВ ВЕСТНИК “ДЕНТАМЕДИКА” МАЛКИТЕ ОБЯВИ СА БЕЗПЛАТНИ 

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

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

ПРОДАВА

Продавам стоматологична машина и стол 
/китайски/ в много добро състояние. Оком-
плектована с ултразвуков апарат за почист-
ване зъбен камък,фотолампа,интраорална 
камера, безмаслен компресор/нуждае се от 
ремонт/ и работеща периферия. За справки: 
0888 934046

Продавам зъболекарска машина ЮС-7, 
зъболекарски стол - .СС.-8, маслен компре-
сор в отлично състояние.Може и поотделно. 
гр.София- 0889 823 888

Продавам зъболекарски юнит „Ритер“ 
със скриваща се в корпуса и масичката пе-
риферия, огледалце със светлина, бормотор, 
микромотор, турбина, стол „СС-7“, компре-
сор, амалгамобъркачка, шкаф, инструментиq 
цена общо - 1500 лв. телефон - 0885905381

Продавам стоматологичен кабинет в гр. 
Благоевград. Перфектен. Д-р Георгиев. тел: 
0887003868

Продавам УЗ скалер NSK Varios 350 и 5 
бр. функционални оригинални накрайници 
Нужно е да се купи нова ръкохватка. Цена 
скалер и накрайници 500 лв., За контакти: 
0884 23 94 60

Продавам дентален юнит, с изходи за 2 
турбини, прав и обратен наконечник, аспи-
ратор, слюносмукател, еър флоу, скалер и 
фотополимерна лампа за цена от 2700 лева. 
Тел. : 02/444 88 20 

Продавам работещ зъболекарски кабинет 
в гр. Ямбол - в центъра на града, подходящ 
е за работа и живеене, тъй като се намира 
в жилищен блок и апартамента е 70 квадр.
метра. Практиката съществува от 1994 год.
Кабинета е оборудван с всичко необходимо 
(ултразвук, фотополимерна лампа, амалга-
мобъркачка) включително и с дребен инстру-
ментариум и консумативи,както го изисква 
добрата дентална практика. Може да се запо-
чне работа веднага. Цената за апартамента с 
денталната практика,с всичко гореспоменато 
е 32000 Евро тел.0895683896

Продавам стоматологична машина и стол 
Медия 7М без компресор. Цена по договаря-
не. За информация на тел. 0899207827 и 02/8 
33 51 95., д-р Димитрова

Продавам два броя стоматологични 
машини ЮС 7 Медия с компресори. За ин-
формация: гр.Хасково, тел. 0885852789, тел. 
0889571667.

Продавам панорамен рентгенов апа-
рат Kodak cs 8100. В отлично състояние и 
безплатен монтаж, Цена - по-договаряне. 
0885125974

Продавам зъболекарски юнит Chirana 
Diplomat Economy- окомплектован с ръ-
кохватка комбинирана Minimate,турбина 
със светлина KaVo,микромотор и наконе-
чник със светлина Bien Air,ултразвуков 
скалер Amdent,аспирационна система 
Cattani,компресор Ekom-duo.Юнитът ще 
бъде на разположение след 15.06.17г. до то-
гава заповядайте за оглед и договаряне на 
детайли.Цена 4300 Евро без периферия, с 
периферия - 5000 Евро.Д-р Великова  0887 
280 332

Продавам запазена Медия 7, може и 
за части, на символична цена. Варна. тел. 
0887614568

Продавам изгодно избелваща лампа, 
оригинална е, купувана е от чужбина /почти 
неупотребявана/: има звукова индикация на 
10 сек., избор за програма 3-6-9 мин., може 
да се монтира на юнита, не загрява,не създа-
ва чувствителност, 1900 mW/cm2 мощност, 
синя лед светлина, едновременно избелване 
на двете челюсти. Продавам също изгодно 
ултразвуков апарат Amdent US30 за почист-
ване на зъбен камък с три накрайника.тел за 
връзка 0887181115 д-р Исмигюл Рамадан

Продавам ОРТОПАНТОМОГРАФ с 
приставка за ЦЕФАЛОМЕТРИЯ - Rotograph 
Plus  - Villa Sistem Medical в отлично със-
тояние за работа - модел 2005 г. с включен 
безплатен монтаж. Цена 4900 лв., тел: 0888 
680 657

Продавам нова, неупотребявана аспира-
ционна система захранваща 2-3 дентални 
юнита,тел: 0899293067

Продавам оборудван действащ зъболе-
карски кабинет в жк. Люлин-1 в помеще-
ние под наем.Може и на части по избор-
зъболекарска машина,, Медиа“,автоклав, 
дестилатор, фотополим. лампа( нова), ул-
тразвукова вана за почистване на дребен 
инструментариум,инструменти, йонофора-
тор, хирургически клещи, работна масичка, 
амалгамобъркачка, наконечници V&H, ин-
струмент за сваляне на корони, инструмент 
за зъбен камък.Цени по договаряне. Тел. за 
контакт 0888967187 Д.р Ганчева 

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

Продавам ЮС 7М и компресор нови. За 
информация: 0888253221- Д-р Елкина, Со-
фия

Предлагам за продажба отлично обзаве-
ден стоматологичен кабинет с всичко необхо-
димо (автоклав, лазер, микромотори) - Сто-
матологичен кабинет „Knight“, САЩ. - стол 
за пациента; - рефлектор; - йонит с табурет-
ка; - микромотор и наконечници; - компре-
сор; - турбини - 2 броя. Телефон за връзка; 
Д-р Пенев: 0888410022

Продавам 2 стоматологични машини-
Siemens и Ritter D 720. Тел. 0888 979 646

Продавам изгодно пълно стоматологично 
оборудване: американски стоматологичен 
стол SDS 2000, маслен компресор, фотопо-
лимерна лампа , ,работна маса Цена: 2500 лв. 
Тел. зa контaкт: 0898 293821 Асеновград 

Продава зъболекарски кабинет /
практика/в гр. Бургас, к-с“Лазур“, заедно с 
оборудването, което е почти ново. Кабине-
тът работи от 1999г. Състои се от работно 
помещение, чакалня, санитарен възел,стая 
за почивка /общо43 кв.м/. Цена 45 900 
Euro. Цена без оборудване: 40900 Euro. 
GSM&0887779353

Продавам панорамен рентгенов апарат 
Kodak cs 8100. В отлично състояние и безпла-
тен монтаж, Цена - атрактивна! 0885125974

Столче за стоматолога продавам. Синя 
тапицерия. Френско производство. Нов Тур-
бинен Наконечник продавам COXO CX207-
GW-TP Китайска реплика на W&H Пуш бу-
тон Ортопедична глава Прекрасна светлина 
Бърз куплунг CX 229-GW Трипътен спрей 
Безшумен Д-р Георгиев, тел: 0887003868

Продавам-давам под наем -обзаведен сто-
матологичен кабинет в центъра на гр.Бургас. 
Тел.0887222888

ДАВА ПОД НАЕМ

Давам смяна под наем в оборудван каби-
нет в ж.к. Манастирски ливади. Наемът е 250 
лв. Кабинетът се намирана комуникативно 
място. За информация моля позвънете на тел. 
0889 666 857 д-р Маркова.

Давам кабинет под наем, център, София 
GSM 0887601064

Давам смяна под наем във кабинет бли-
зо до пазар Красно село. Телефон за връзка: 
0888 581067 

02/8033951-сутрин дава дент. смяна под 
наем в оборудван кабинет с разрешителни. 
Широк център, до централна гара.

Давам под наем оборудван стоматоло-
гичен кабинет в гр. София, кв. Орландовци. 
0898437041- д-р Петрова.

Давам смяна под наем във кабинет бли-
зо до пазар Красно село. Телефон за връзка: 
0888 58107

Давам под наем оборудван зъболекарски 
кабинет в дентален център, с общо ползване 
на чакалня, стерилизациона и рентген в съсе-
ден кабинет, гр. Варна- център. Д-р Сапун-
джиева тел. 0887614568

Давам под наем разработена дентална 
практика от 1995г.,на бул. “Пенчо Славей-
ков“ в гр. София, срещу бариерата на Ме-
дицинска академия, с два стоматологични 
стола Сименс и Форест / USA/ и оборудвани 
дентални студия с шкафове и масички, авто-
клав клас – B /нов/, обща чакалня и помеще-
ние за стерилизация. Възможност за рекла-
ма към булеварда. Четири смени по 500лв. 
Обвързващ договор за наем минимум една 
година.ТЕЦ, СОТ, оптичен интернет. Тел: 
0888576440

Давам под наем смяна в стоматол. кли-
ника в центъра на София, лукс, 300 лв., 0888 
316102

Давам под наем кабинет в стоматол. кли-
ника в центъра на София, лукс, 500 лв., 0888 
316102

ТЪРСИ

Дентален център 2- София, бул. М. Луи-
за 191, търси да назначи лекари по дентална 
медицина.

Трудов стаж минимум 5 години. Пре-
димство- специалност по обща дент. меди-
цина, детска, ортодонтия. Тел за справки: 
02/8033951/53 имейл dent.C2@abv.bg 

Дентална практика в гр. София търси 
мотивиран и отговорен дентален асистент 
за работа на смени. Опит не е задължителен. 
Отлични условия за работа и възнагражде-
ние. За контакти: 0898595971, д-р Гришин

Предлагам работа на процент в дента-
лен кабинет находящ се в Света Троица.Тел. 
0899129036

Търся колега за работа в стоматологич-
на клиника в центъра на гр. Бургас. Тел. за 
връзка 0888785509

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ
РК на БЗС-Монтана честити кръглите годиш-

нини на д-р Елмир Людмилов Стефанов,д-р Ал-
бена Атанасова Божкова,д-р Николай Крумов 
и д-р Тодор Костадинов Тодоров като им желае 
здраве,много прфесионални успехи и всичко как-
вото си пожелаят да се сбъдне.

ЮБИЛЕЙ
На 03 април 2017 г.- д-р Сашо Атанасов Ташев 

празнува юбилей. Пожеланията за здраве, успех 
и година, наситена с чудесни преживявания са от 
всички членове на РК на БЗС Кърджали!

Д-р Михаил Михалев, 
председател РК на БЗС Кърджали

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

те годишнини на д-р Елена Бенина, д-р Веселин 
Узунов, д-р Георги Булакиев и д-р Александрина 
Малинова , като им пожелава здраве, много късмет, 
лично щастие, истински хора до тях , чудесни ми-
гове и много лични и професионални успехи.

УС на РК на БЗС-Благоевград

ОТНОВО ИНОВАТИВНИ
На 24.02.2017г. се проведе Отчетно – изборно 

събрание на РК на БЗС гр.Плевен.
На него бе избран и най-младия до сега Предсе-

дател на УС в България – това е 26 годишният д-р 
Павлин Стефанов.

Ние, неговите колеги, от сърце го поздравяваме 
и му пожелаваме да запази пламъка в очите, хъса 
си за организационна работа и чаровната усмивка 
на лицето си!

Бъди здрав, дерзай в професията и балансирай 
между служебните задължения и прекрасното си 
семейство с малкия едномесечен Борис!

А ние ще ти помагаме!
УС на РК на БЗС – Плевен

Свитъкът е изработен от залепени правоъгълни 
ивици хартия и е дълъг 368 см, ширината му е 
12 см. Навива се около дървена пръчица, която е 

оформена в краищата с пресечени конуси и наподобя-
ва макара. Краят на свитъка завършва с парче тъмно-
кафява кожа с пришита кожена връв. С нея се е завърз-
вал амулетът, когато е бил навит. Вероятно е бил носен 
в пояс, а кожата е предпазвала хартията от повреди. 
Свитъкът е изписан и от двете страни с бързопис-
но писмо – гръцко и славянско, силно гърцизирано. 
Текстът е нанесен с черно мастило, което в края е 
избеляло, вероятно поради честата му употреба. Има 
оставени празни места за нанасяне на нови рецепти. 
Вероятно са добавени нови ивици хартия към основ-
ния текст, защото мастилото е различно, а почеркът е 
разкривен и по-едър на места. Лекарственикът е да-
тиран от самия автор – 12 август 1838 г. В началото 

се съобщава: „Тук написах няколко рецепти, от които 
имам повече нужда – Захари Димитров от Дупница“. 
Рецептите са писани на български и гръцки език. И 
двата езика са ползвани на разговорно ниво. В бъл-
гарските текстове има редица диалектни думи и тур-
цизми. Отделни наименования са на италиански и 
латински. Лекарственикът съдържа 245 рецепти за 
приготвяне на лекарства за различни болести. Ре-
цептите могат да се групират по предназначение: за 
очи, за уши, за кашлица, за повръщане, за краста, за 
жълтеница, за далак и много други. Освен за болести 
по хората, има рецепти и за често срещани болести 
по животните – за шап по говедата, за конска шуга, 
за конска рана и др. Във всяка рецепта подробно 
е описана дозировката на съставките, процесът на 
приготвяне на лекарството и точно предписание за 
приемането му. За лекарства са ползвани предимно 
билки, сяра, живак, син и зелен камък, приготвени 
като мехлеми, спиртни извлеци, отвари или ръчно 
изработени хапчета. Рядко са употребявани части от 
животни – котешка козина, катерича опашка, жаби. 
Лекарственикът от сбирката на ЦСВП „Иван Дуйчев“ 
съдържа амулетна част, в която са записани рядко сре-
щани в балканската книжовна практика заклинания, 
включително и кабалистични формули.

АМУЛЕТЕН СВИТЪК 
ЛЕКАРСТВЕНИК ОТ СБИРКАТА 

НА ЦСВП „ИВАН ДУЙЧЕВ“

Продавам луксозно завършен мед. център ново 
строителство подходящ  и за дентален център с 
площ 175.90 кв.м, партер,  ТЕЦ, в близост до ме-
тростанция.  0882 453 761 - Стоянов.
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АКЦЕНТИАКТУАЛНО

PRF ТЕРАПИЯ ПРИ 
ОПЕРАТИВНИ НАМЕСИ 

PRF е наименованието на био-
продукт, получено при съкраще-
ние на името Platelet Rich Fibrin, 
или обогатен на тромбоцити 
фибрин. PRF съдържа фибри-
нов матрикс, полимеризирал в 
тетрамолекулярна структура. 
В него са инкорпорирани тром-
боцити, левкоцити, цитокини и 
циркулиращи стволови клетки, 
от които се изграждат всички 
клетки в човешкото тяло. Тром-
боцитите отговарят за няколко 
важни функции в тялото, в това 
число съсирването на кръвта и 
производството на фактор на 
растежа, който пък помага за 
заздравяването на рани. Тези 
фактори на растежа стимули-
рат стволовите клетки да създа-
ват нови тъкани възможно най-
бързо. Това е причината PRF да 
е толкова важен и ефективен по 
време на възстановителния пе-
риод след инвазивно лечение.

ТЕСТ ЗА ПРИЕМ  
В МУ – ПЛОВДИВ

От тази година Медицински 
университет – Пловдив преми-
нава към тестово изпитване по 
биология и по химия за прием, 
съобщиха от пресцентъра на 
учебното заведение. По този на-
чин завършва реформата, запо-
чнала преди няколко години, е 
казала заместник-ректорът по 
учебна дейност проф. д-р Мария 
Куклева. Тестовете са отделни, 
ще се проверяват от комисии и 
ще се поставят отделни оценки. 
Силно е намалена продължи-
телността на изпитите – от че-
тири часа по биология тестът е 
намален на два часа. Тестът по 
химия ще бъде 2 часа и 30 мину-
ти вместо 5 часа. 

МЕДИЦИНСКИ  
ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕНЦИ

От април Великобритания 
въвежда нов закон, който ще 
задължи болниците да таксу-
ват чуждестранните пациенти, 
преди да започнат да ги лекуват, 
пише Daily Express, цитиран от 
„Фокус“. Целта на промяната е 
да спре широко разпростране-
ните злоупотреби със системата 
от страна на чуждестранните 
граждани, които отиват в стра-
ната за получаване на медицин-
ска помощ, за която обикновено 
се плаща в техните държави. 
Управителите на болниците ще 
трябва да определят най-добрия 
начин за проверка на допусти-
мостта до лечение. Най-веро-
ятно обаче това ще става чрез 
изискване на документите за 
самоличност.

БЛАГОДАРЯ,  
Д-Р СТАНКОВ 

Шестима лекари свирят рок, 
за да осигурят животоспасява-
щи апарати за пациентите си. 
Когато не държат скалпели и 
пинсети, хващат китарите и ле-
куват душите – на публиката и 
своите. За интересната история 
на групата The Doctors разка-
за предаването „Събуди се” по 
Нова телевизия. Вокалист на 
групата е стоматологът д-р Еми-
лиян Станков, но двигателят на 
The Doctors е инж. Иван Русев 
– човекът от когото зависи ця-
лата апаратура в пловдивската 
УМБАЛ „Свети Георги”. Ко-
гато любовта е към лекарското 
призвание, няма невъзможни 
неща. Медиците от групата са 
осигурили приток на кислород 
и за най-малките пациенти. 
Само лекарите могат да оценят 
стойността на машина – пода-
рък за детската онкохематоло-
гия. Освен кавъри, групата пра-
ви и собствена музика, разказва 
репортажът за The Doctors.

СВЕТИ АНТИПА ПОКРОВИТЕЛСТВА 
БЪЛГАРСКИТЕ ЗЪБОЛЕКАРИ 

Свещеномъченик Антипа бил епископ на Пергамската църква 
от края на първи век. Той мъдро и достойно бранел Христовата 
вяра от набезите на езичниците от тогавашната римска власт.

Светецът покровителства професията на зъболекарите. Малка 
част от мощите на светеца се съхраняват в реликвария на Рил-
ския манастир. Чества се на 11 април.

ЗАСТАРЯВАМЕ 
БЪРЗО, 

НЕУСЕТНО 
ПОЧТИ

Обобщените данни за България 
като държава сочат, че през 2016 го-
дина броят на хората се е стопил с 51 
925, което е повече от 2015 г., когато 
тази стойност е била 48 414. Общият 
брой на починалите за предходните 
12 месеца е 107 580 души, което пра-
ви коефициентът на смъртността на 
страната ни 15,1. Регистрирани са 64 
984 живородени деца и в сравнение 
с предходната година броят им нама-
лява с 966. Въпреки това, още не сме 
паднали под седем милиона, каквито 
спекулации се появяват периодич-
но. Според НСИ към 31 декември 
населението у нас е точно 7 101 859 
души. Процесът на застаряване е по-
силно изразен сред жените, отколко-
то сред мъжете. Дамите над 65 годи-
ни са 24,1%, а мъжете – 17,2%. Тази 
разлика се дължи на по-високата 
смъртност сред мъжете и като след-
ствие от нея – на по-малката средна 
продължителност на живота при тях. 
Мъжете в България са 3 449 978, или 
48,6% от населението на страната, 
а жените 3 651 881, или 51,4%. На 
1000 мъже се падат по 1059 жени. 
Броят на мъжете преобладава във 
възрастите до 53 години. С нара-
стването на възрастта се увеличават 
броят и относителният дял на жени-
те от общото население на страната. 
Населението в трудоспособна въз-
раст към края на 2016 г. е 4 304 000 
души, или 60,6% от населението на 
страната, като мъжете са 2 262 000, а 
жените – 2 042 000.

НРД 2017 
ВЛЕЗЕ В СИЛА

На тридневен семинар за прилага-
нето на Националния рамков договор 
за медицински и дентални дейности 
през 2017 г. (НРД 2017), служите-
лите от централното управление на 
Националната здравноосигурителна 
каса (НЗОК) и районните й струк-
тури (РЗОК) ще овладеят тънкости-
те на контрола, информационното 
осигуряване и разпределянето на 
финансовите средства, съобщават от 
пресцентъра на ведомството. Целта 
на семинара е участниците да се за-
познаят и да уеднаквят практиките 
си в осъществяване на дейността по 
договаряне и контрол в системата на 
НЗОК и прилагането на най-добри-
те от тях, считано от 1 април, когато 
НРД 2017 влиза в сила. 

ЕЛЕКТРОННОТО 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

В БЪЛГАРИЯ
Вицепремиерът и министър на 

здравеопазването Илко Семерджи-
ев положи подписа си под договор 
за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна 
програма „Добро управление“. С от-
пуснатите 12 милиона лева ще бъде 
финансиран проектът на МЗ за до-
изграждане на Националната здрав-
на информационна система (НЗИС) 
– етап 1 и етап 2. Проектът е в из-
пълнение на Националната здравна 
стратегия 2014 – 2020 на Минис-
терството на здравеопазването и на 
Стратегията за развитие на електрон-
ното управление в Република Бълга-
рия 2014 – 2020 г. С това на практи-
ка ще бъде въведено електронното 
здравеопазване у нас. Предвидено 
е разработването и въвеждането на 
регистри и номенклатури в областта 
на здравеопазването, развитието и 
националното внедряване на единен 
идентификатор, фармако-терапев-
тична експертна система, изгражда-
не на платформа на НЗИС, въвеж-
дане на електронен здравен запис, 
електронно направление, електронна 
рецепта и други. 

ИНИЦИАТИВИ 
ЗА ОБЩЕСТВЕНО 

ЗДРАВЕ
С 15 782 353 евро по Програма 

BG 07 „Инициативи за обществено 
здраве“ са финансирани 29 проекта 
за подобряване на българското здра-
веопазване. Изпълнението им трябва 
да приключи до 30 април 2017 г. Про-
ектите се изпълняват с финансовата 
подкрепа на Норвежкия финансов 
механизъм и Финансовия механизъм 
на Европейското икономическо прос-
транство. По проект на Националния 
център за обществено здраве и ана-
лизи се създават регистри за диабет 
и редки болести. Подобрено е качест-
вото на болничния престой в редица 
психиатрични лечебни заведения 
чрез реновиране на помещенията и 
повишаване на квалификацията на 
болничния и извънболничния пер-
сонал. Проведени са обучения на 
лични лекари, психолози и социални 

работници за разпознаване, лекуване 
и справяне с пациенти с депресивни 
и суицидни наклонности и др. Създа-
дени са центрове за семейно плани-
ране и превенция на репродуктивно-
то здраве в детско-юношеска възраст 
10 –19 години. 

СЕКЦИО ПО 
ЖЕЛАНИЕ В 

ИНТЕРНЕТ САЙТ
Предложението към бъдещи-

те родилки да родят със секцио по 
желание бе публикувана в сайта 
„OfertoMED“. Ваучерът бе с цена от 
550 лева. В публикувания текст към 
офертата на „Уни хоспитал“ пише-
ше, че „вече секцио може да бъде 
направено и по желание на жената“. 
Рекламата обаче е в нарушение на 
Закона за здравето (член 190, ал. 2: 
Медицинските специалисти, както и 
лечебните заведения, не могат да из-

ползват за своята дейност търговска 
реклама – бел. ред), както и на меди-
цинския стандарт по акушерство и 
гинекология, тъй като в България до 
момента, макар и много дискутирано, 
раждането чрез секцио по желание 
не е разрешено, тоест е незаконно. 

ВНИМАТЕЛНО С 
ВАЛПРОАТ

Лекарствата, които съдържат вал-
проат, трябва да се прилагат само 
след много внимателна преценка на 
риска при жени и момичета, които 
са бременни или в детеродна възраст. 
Причината са предупреждения на 
ЕМА от 2014 г.  за повишен риск от 
малформации и нарушения в разви-
тието на бебета, които поради лече-
ние на майката по време на бремен-
ността са били изложени на валпроат. 
Валпроат се използва у нас, както и в 
ЕС, за лечение на епилепсия, мания 
при биполярно разстройство и миг-

рена. Продава се с търговските имена 
Депакин и Конвулекс, става ясно от 
съобщение на сайта на Изпълнител-
ната агенция по лекарствата.

СПЕРМАТО-
ЗОИДИТЕ ПЛУВАТ 

ПО ФОРМУЛА
Учени разкриха по какъв начин от-

делните сперматозоиди се придвиж-
ват, напук на всичко, по пътя си към 
фалопиевите тръби. Оказва се, че 
всичко е въпрос на ритъм. Изследо-
ватели от британските университети 
в Йорк, Бирмингам и Оксфорд и уни-
верситета в Киото откриха, че движе-
нията на главичката и опашката на 
сперзматозоидите образуват харак-
терни форми, подобни на полетата, 
които се оформят около магнитите. 
Те им помагат да се изтласкат към 
яйцеклетката, като движат главичка-
та назад и настрани по координиран 

начин, съобщава Phys.org, цитирано 
от Offnews. Проучването, публи-
кувано в списание Physical Review 
Letters, извежда относително проста 
математическа формула. Изследване-
то демонстрира, че сперматозоидите 
трябва да извършат множество про-
тиворечиви движения, като например 
да се местят назад, за да се отласнат 
напред към яйцеклетката. Камшич-
ноподобната опашка има специфи-
чен ритъм, който мести главата назад 
и настрани, за да създаде подскачащ 
флуиден поток, справяйки се с интен-
зивното триене, което се създава по-
ради техните минитатюрни размери. 
Успешното оплождане зависи от това 
как сперматозоидът преминава през 
течността, но улавянето на детайли-
те на това движение е сложна задача.  
При всеки полов акт над 50 милиона 
сперматозоиди се впускат в приклю-
чението към оплождане на яйцеклет-
ката. Само около 10 от тях достигат 
финалната права, а само един е по-
бедител. „Това пътешествие е ковар-
но. Всеки път, когато някой ми каже, 
че очаква бебе, аз си мисля, че това 
е едно от най-големите чудеса, но 
никой не осъзнава това“, коментира 
авторът на изследването д-р Хермес 
Гадела (Hermes Gadelha), лектор по 
приложна математика в Универси-
тета на Йорк. „Вярно е, когато уче-
ните казват колко чудотворно е, че 
сперматозоидите изобщо достигат 
яйцеклетката, но човешкото тяло е 
сложна система, която прави въз-
можно точните клетки да се съберат 
заедно“, допълва той.  И след като 
екипът има математическа формула, 
която може да прогнозира флуидното 
движение на един сперматозоид, то 
следващата стъпка е да се използва 
този модел за прогноза на държането 
и взаимодействието на големи групи 
сперматозоиди. Според учените това 
ще има отражение върху иновации в 
лечението на безплодието.

ЗДРАВЕН ТЕСТ
Здравен тест ще трябва да минават 

хиляди работници в няколко основ-
ни сфери у нас. Причината е пред-
лаганото изменение на Наредба от 
2006 г. за здравните изисквания към 
лицата, работещи в детските заведе-
ния, специализираните институции 
за деца и възрастни, водоснабдител-
ните обекти, предприятията, които 
произвеждат или търгуват с храни, 
бръснарските, фризьорските и коз-
метичните салони. Предложените из-
менения ще позволят извършване на 
предварителни медицински прегледи 
преди постъпване на работа, както 
и на периодични прегледи, освен от 
общопрактикуващ лекар и от лекар 
специалист по вътрешни болести, 
с което се улеснява изпълнението 
на здравните изисквания от лицата, 
обект на наредбата, включително 
здравно неосигурените и тези без из-
бран личен лекар. С въвеждането на 
изискването за провеждане на пред-
варително бактериологично изслед-
ване за стафилококово носителство 
преди постъпване на работа за лица-
та, работещи в детските заведения, 
в специализираните заведения за от-
глеждане, пребиваване и възпитание 
на деца и в обектите, които произвеж-
дат и/или търгуват с храни, се цели 
да се намали броят на източниците за 
възникване на стафилококови инфек-
ции, което ще доведе до намаляване 
на броя на заразените лица и на реги-
стрираните взривове, смятат от Ми-
нистерството на здравеопазването. 
Друга промяна в наредбата са разпи-
саните изисквания за задължително 
вписване на резултатите от прове-
дените предварителни медицински 
прегледи и изследвания в личната 
здравна книжка на лицето от меди-
цинските специалисти, които са ги 
извършили, с дата, лабораторен но-
мер и печат на съответната лабора-
тория, дата на поставяне и отчитане 
на проведена проба манту и печат на 
медицинския специалист, извършил 
изследването, която е продиктувана 
от зачестили случаи на разпростра-
нение на фалшиви здравни книжки. 


