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СТР. 8

В УСЛОВИЯТА 
НА ПАЗАРНАТА 
ИКОНОМИКА

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

СТР. 14

КОГАТО 
ЗЪБОЛЕКАРИТЕ СА 
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

СТР. 5

РЕЗОЛЮЦИЯ

ПРОФИЛ НА ЗЪБОТЕХНИКА И 
НЕГОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ЛЕКАРЯ 
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

НАЦИОНАЛEН ФОРУМ  
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 

ХАСКОВО-2017
Управителният съвет на Районна колегия – Хасково, взе ре-

шение Националният форум по дентална медицина – Хасково, 
да се проведе на 8 – 10 септември 2017 г. На 9 септември ще 
бъде научната програма. Форумът ще бъде съпътстван от дет-
ски празник, подкрепен от община Хасково. За втори път На-
ционалният форум по дентална медицина ще бъде излъчван на 
живо онлайн и ще бъде достъпен от цял свят, след регистрация 
на сайта на РК на БЗС гр. Хасково на адрес: http://www.bzs-
haskovo.com. 

ЕЖЕГОДЕН СЕМИНАР  
НА РК НА БЗС – ПЛОВДИВ

На 30.09.2017г. в гр. Хисар, хотел „Аугуста”, ще се проведе 
ежегодният семинар на РК на БЗС – Пловдив. Темата на семи-
нара е: „Успехи и предизвикателства в битката с обеззъбяване-
то – имплантологични, костозаместващи процедури и надим-
плантно протезиране .“

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.

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ  
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

„ВЕРЕЯ - ДЕНТ“
Организираният от РК на БЗС-Стара Загора регионален фо-

рум ще се проведе на 7/10/2017 г. от 11:00 до 18:00 ч. в гр. Стара 
Загора.

НАЦИОНАЛНИЯТ ФОРУМ  
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

ШУМЕН – 2018 Г.
На заседание на Управителния съвет на Районна колегия 

– Шумен, проведено на 23 февруари 2017 година, се реши На-
ционалният форум по дентална медицина – 2018 година, да се 
проведе на 9 – 11 февруари 2018 година.

НАЦИОНАЛНИЯТ ФОРУМ 
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 

СЛИВЕН 2018 Г.
Управителният съвет на Българския зъболекарски съюз дава 

съгласие Националният форум – Сливен, да се проведе на 30 – 
31 март 2018 година в Сливен.

FACEBOOK СТРАНИЦА НА БЗС
От февруари 2017 г., с решение на УС на БЗС, е създадена 

Facebook страница на организацията, носеща името Български 
зъболекарски съюз.

Модератор на страницата е д-р Ивайло Методиев от СРК на 
БЗС.

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. 

СВЕТОВЕН ГОДИШЕН 
ДЕНТАЛЕН КОНГРЕС НА FDI

От 29 август до 01 септември 2017г. в гр. Мадрид, Испания ще 
се проведе Световният годишен дентален конгрес на FDI.

За председател на Управител-
ния съвет на БЗС бе избран д-р 
Николай Шарков, а за главен 

секретар – д-р Борислав Миланов. 
Конгресът избра също седем зам.-
председатели на БЗС, председател 
и членове на Контролната комисия, 
председател и членове на Комисията 
за професионална етика, представи-
тели на БЗС във Висшия медицин-
ски съвет към МЗ, представители на 
БЗС в Комисията по изготвяне и под-
писване на НРД и членове на Фонда 
за финансово подпомагане.

За председатели на постоянните 
работни комисии на БЗС бяха из-
брани от делегатите на Конгреса 
както следва: Комисия по дентална 
практика и професионална защита 
(КДППЗ) – д-р Валентин Павлов; 
Комисия по изготвяне и подписване 
на НРД по ЗЗО – д-р Георги Димов; 
Комисия по нормативните актове 
(КНА) – д-р Светослав Гачев; Коми-
сия по регистрация и членство (КРЧ) 
– д-р Донка Станчева-Забуртова; Ко-
мисия по квалификация и акредита-
ция (ККА) – д-р Силвия Димитрова; 
Комисия по информация (КИ) – доц. 
Тодор Узунов; Комисия по дентални-
те и потребителските продукти – д-р 
Тодор Кукуванов (Комисиите са из-
броени според Устава на БЗС).

Тази година бе наистина интензивна 
и изпълнена с важни събития за раз-
витието на съсловната организация 
на лекарите по дентална медицина в 
България. Само 10 дни след открива-
нето на новия офис на БЗС се проведе 
и Редовният отчетно-изборен конгрес 
на БЗС. Излъчените представители на 
професионалната общност избраха 
своето ръководство за мандат 2017 – 
2020 г.

Информацията за регистрацията 
на делегатите на Редовния отчетно-
изборен конгрес бе предоставена на 
всички, като с цел изчистване на не-
доразумения в предходни години, след 
прочитане на доклада на председате-
ля на Мандатната комисия, нямаше 
регистрация и бе прекратено получа-
ването на делегатски карти и устрой-
ствата за гласуване. Самото регистри-
ране за гласуване на делегатите на 
БЗС бе с електронните членски карти.

В началото на Конгреса бяха подне-
сени приветствени думи от д-р Б. Ми-
ланов и от името на домакините, СРК 
на БЗС, в лицето на председателя на 
столичната колегия, д-р Бисер Ботев 
и главния секретар д-р Олег Гладков. 
Именно ръководството на столичната 
колегия оказа неоценима навремен-
на помощ и съдействие за успешното 
провеждане на форума. 

ЕЛЕКТРОННО 
И СЪВРЕМЕННО

Три големи мултимедийни екрана 
позволяваха добра видимост в пълната 
с делегати зала. За оперативната работа 
на Конгреса допринесе и използването 
на безжична интерактивна система за 
гласуване, която наистина позволи да 
се спести много време и резултатите 
от гласуването да са безапелационни и 
показани веднага. 

СТРУКТУРНО

За председател на Мандатната ко-
мисия бе излъчен д-р Камен Герма-
нов от РК на БЗС – Пловдив. 

Водещи на заседанията бяха д-р В. 
Хубчева, РК на БЗС – Добрич и д-р Св. 
Николов, РК на БЗС – Кюстендил; д-р 
М. Янкова и д-р И. Методиев от СРК 
на БЗС и за втория конгресен ден д-р 
Ликьов и д-р Гаврилов от РК на БЗС – 
Ловеч. 

За членове на Комисията по пре-
брояването с делегатски карти бяха 
излъчени: д-р С. Буджева, председател 
и членове, д-р Г. Милкова, д-р В. Ста-
нева, д-р С. Йорданова, д-р Д. Христо-
ва, д-р Ст. Куклева, д-р Т. Донева.

На стр.3

ПРОВЕДЕ СЕ РЕДОВНИЯТ 
ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН 

КОНГРЕС НА БЗС

Д-р Н. Шарков представя своята кандидатура пред Кон-
греса

Комисия за гласуване чрез безжична интерактивна сис-
тема с председател д-р Габровски от СРК на БЗС

Първото заседание на новоизбрания УС на БЗС

Залата с участниците
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EDITORIAL

КЪМ СЕБЕ СИ
Марк Аврелий е един от прекрасните примери как живо-

тът, отдаден на хората, продължава отвъд физическата 
смърт. Римският император и философ пише „Към себе 

си” по време на продължителните походи срещу германските пле-
мена. Това е един удивително жив трактат за истините на нашето 
битие. Вековете, които ни делят от създаването му, не са намалили 
с нищо въздействието му върху нас. Всичко, което съвременната 
наука и философия твърдят, е прозряно още в началото на нашата 
ера от този човечен и мъдър римски император.

„Всичко, което чуваме, е мнение. Не е факт. Всичко, което виж-
даме е гледна точка, не е истина.“

„Най-доброто отмъщение е да бъдете различни от тези, които 
ви нараняват.“

„Често съм се чудил как става така, че всеки човек обича себе 
си повече от всички останали хора, но все пак отдава по-малко 
значение на собственото мнение за себе си, отколкото на мнението 
на другите.“

„Когато се събудите сутрин, помислете каква ценна привилегия 
е да сте жив – да дишате, да мислите, да се радвате, да обичате.“

„Каквито са вашите обичайни мисли, такъв ще бъде характе-
рът на вашия ум; защото душата е обагрена от мислите.“

”Нашият живот е такъв, какъвто го правят нашите мисли.“
”Изкуството да живееш прилича по-скоро на борба, отколкото 

на танц - то е да се изправиш пред нещо непредвидимо и да не му 
позволиш да те събори!“

”Никога няма да ни се случи нещо, което не можем да понесем.“
”Погледни навътре в себе си. Там е изворът на доброто. И той 

няма да пресъхне, докато не спираш да копаеш.“
”Дните ти на този свят са преброени. Разтвори широко прозор-

ците на душата си и пусни вътре слънчевите лъчи. Направи го 
веднага, защото скоро слънцето ще залезе и ти ще залезеш заедно 
с него.“

”Прави всяко нещо в живота си, сякаш това ще бъде последно-
то, което ще направиш. И не забравяй, че това, което ще напра-
виш днес ще ехти завинаги във вечността.“

”В крайна сметка всичко в живота се случва точно така, както е 
трябвало да се случи. Просто трябва внимателно да наблюдаваш, 
за да разбереш това.“

”Човек не трябва да се страхува от смъртта, а от това дали е 
започнал да живее истински.“

Марк Аврелий (121-180) е римски император и философ от динас-
тията на Антонините. Произхожда от знатен патрициански род. От 
ранна възраст той се увлича от философията, особено на стоици-
те. Живее аскетично, слави се със своето трудолюбие и скромност. 
Бъдещият римски император посвещава много време на свое-
то образование и влиза в интелектуалните среди на най-изтък-
натите философи и оратори от това време. Още съвсем млад 
той впечатлява император Адриан със своите качества. Това 
е причината Адриан (известен като поклонник на елинска-
та култура) да стане негов наставник. Марк Аврелий овладя-
ва до съвършенство елинския език. Неслучайно Марк Авре-
лий избира да напише „Към себе си“ на езика на елините. 
Периодът, през който е начело на Римската империя, продължава 
от 161 до 180 г. Марк Аврелий е възхваляван като въплъщение на 
платоновия идеал за владетел-философ.

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

Министърът на здравео-
пазването проф. Николай 
Петров и заместник-ми-

нистърът Мирослав Ненков се 
срещнаха на 13 юни с председа-
теля на Управителния съвет на 
Български зъболекарски съюз д-р 
Николай Шарков и със заместник-
председателите на организацията: 
д-р Донка Станчева-Забуртова, 
д-р Георги Димов, д-р Светослав 
Гачев, доц. д-р Тодор Узунов и д-р 
Тодор Кукуванов.

Присъстващите обсъдиха Наред-
ба 1 за специализациите, Наредба 
2 за определяне на основния пакет 
от здравни дейности, гарантиран 
от бюджета на НЗОК, застрахов-
ките професионален риск и други 
наболели проблеми и неотложни 
задачи за практиката на лекарите 
по дентална медицина.

Наредба 2 и нейното прилагане 
на практика бе първата разгледана-
та тема поради вече наближаващи-
те срокове, посочени в нея, и пред-
лаганата нова схема за дентални 
дейности и факта, че тя е в полето 
на министерството. При липса на 
финансиране от страна на НЗОК 
ще има отлагане във времето на 
изпълнението на Наредбата и въ-
веждането на плаковите протези. 
Най-реалистично е това да стане с 
бюджета на НЗОК за догодина при 
ясни критерии и лимити, смята ми-
нистър Петров.

От страна на БЗС бе посочено, 
че поради масовото обеззъбяване 
на населението над 65 години е 
възможно и възникването на много 
проблеми, включително и на спи-
сък на чакащите. БЗС е поставил 
темата и говори за необходимостта 
от такава дейност за възрастните 
пациенти още от 1999 г., припом-
ни д-р Н. Шарков. Той подчерта, 
че БЗС не може да бъде заложник 
на политически игри в здравеопаз-
ването и не желае да бъде буфер 
между законодателната и изпълни-
телната власт и пациентите.

Министър Петров бе запознат и 
със становището на УС на БЗС и 
с решението на Отчетно-изборния 
конгрес по отношение на Наредба 
2.

Специално внимание бе отде-
лено на въпроса за задължител-
ната застраховка „професиона-
лен риск“. От екипа на министър 
Петров бяха вече запознати с пис-
мото на БЗС по въпроса. В Коде-
кса за застраховането се изискват 
твърде големи застрахователни 
суми за всички лечебни заведе-
ния, като те могат да достигнат до 
2 млн. лв. Все още няма издадена 
наредба на Министерския съвет, 
която да регламентира условията, 
реда и размера на минималните за-
страхователни суми, както изисква 
законът.

По отношение на Наредба 1 
представителите на БЗС застъпи-
ха становището, че е добре да има 
отделен раздел или дори отделна 
нова наредба, касаеща лекарите по 
дентална медицина.

Д-р Н. Шарков предложи безко-
ристната помощ на БЗС, отнасяща 
се до промени в законодателство за 
здравеопазването на територията 
на Европейския съюз.

Предстоят нови срещи с ръко-
водството на Министерството на 
здравеопазването. 

ДМ

ПЪРВА СРЕЩА С 
МИНИСТЪРА НА 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДЕН НА  
ИМПЛАНТОЛОГИЯТА

Гр. Сандански, 01 юли 2017 г.
„Интерхотел Сандански“

Програма:

08:30 – 09:00 – Регистрация
09:00 – 10:30 – Лекция на д-р Ителман – общо образователна част. 

Как и защо избираме импланти. Плюсове, предимства и недостатъци. 
Бъдещето на имплантологията. Процен на успеваемост. Представяне 
на клиничен случай. Естетика на челюстта.

10:30 – 10:45 – Кафе пауза
10:45 – 12:30 Лекция на д-р Ченчев, Имедиатно натоварване на зъб-

ни импланти – предимства и недостатъци. Биологично основание за 
имедиатно натоварване. Работа с имапланти на АБ. Клинични случай 
– представяне. Очаквания на пациентите, диагностични критерии, ди-
зайн на протезата. Оперативни техники.

12:30 – 13:00 Дискусия. Въпроси и отговори.
13:00 – 14:30 Обяд – блок маса
14:30 – 17:00 – Практическа част. Д-р Ителман обяснява разрези, 

начини на зашиване на меки тъкани и периоста. Участниците ще имат 
възможност да упражнят наученото върху свински челюсти. Упражне-
ние за костна аугментация и зашиване на ламбото.

17:00 Край на практическата част 
19:00 – Коктейл - вечеря

Цена лекционна част – 30 лв.
Цена практически курс – 50 лв.
При участие в двете части – 70 лв.

Забележка: Кафе паузата, обяда и вечерята са за сметка на фирмата 
организатор.

Записвания за участие – РК на БЗС-Благоевград, тел.073/88 08 29; 
GSM 0887 09 61 09

Заплащане за участие: Банкова сметка
РК на БЗС Благоевград, Юробанк България
BG 98 BPBI 792210 445 34102 BIK: BPBIBGSF

КОЛОНКАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

СЛЕДИЗБОРНО
Д-р Николай Шарков, председател на УС на БЗС

Уважаеми  
 приятели и колеги,

Искам да изразя своите дъл-
бока благодарност и признател-
ност към ВАС за подкрепата. 
Надпреварата бе сериозна и 
напрегната и след резултата от 
изборите се надявам да работя 
успешно с всеки един от вас, за 
да преодолеем заедно предизви-
кателствата, които ни предсто-
ят!

Без да губя много време ви 
представям точките, които не 
търпят отлагане и по които ще 
се работи активно:

- срещи с отговорните инсти-
туции относно казуса с Наредба 
2, касаещ протезите за българ-
ските граждани над 65 г.;

- застраховките за професио-
нална отговорност, за които все 

още няма ясно разписано ука-
зание за адекватна стойност от 
Министъра на здравеопазване-
то;

- активни действия за про-
мяна на Наредба 1, за придо-
биването на специалност в 
денталната медицина с цел 
обособяването на самостоятел-
ни наредба, или в краен случай 
раздел, за отделяне на дентал-
ната медицина, която е специ-
фичен сектор в медицинската 
професия.

Заедно с факултетите в Со-
фия, Пловдив и Варна трябва 
да анализираме и политиките в 
производството на кадри в сфе-
рата на денталната медицина в 
България.

Като постоянна и неотменна 
задача ще продължава да бъде 
защитата правата и свободите 

на съсловието на лекарите по 
дентална медицина и качестве-
ните профилактика и лечение 
на пациентите, защото те са не-
разривно свързани.
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От стр.1
Работата на Комисията за гла-

суване чрез безжична интерак-
тивна система бе сред най-от-
говорните. За неин председател 
бе определен д-р Г. Габровски, за 
зам.-председател д-р П. Кумитски 
и членове: д-р И. Цветков; д-р Р. 
Дамянов; д-р Кр. Костов; д-р А. 
Пелтегова; д-р Н. Хаджиилиева и 
наблюдатели адвокатите Чутурков, 
Карапетров и Станев.

Комисията по предложенията 
бе в състав: д-р Р. Тодоров; д-р В. 
Сариев, д-р К. Сариева и д-р В. 
Хубчева.

С пожеланието Конгресът да 
вземе своите най-правилни реше-
ния започна същинската част от 

работата му по предложения Дне-
вен ред.

Всички делегати разполагаха с 
Регламента за гласуване на Кон-
греса за органите на БЗС – УС, КК 
и КПЕ, където детайлно бяха опи-
сани отделните стъпки при гласу-
ването.

ВИСОКО- 
ТЕХНОЛОГИЧНО

Д-р Габровски направи разяс-
нения за използването при гласу-
ването на високотехнологичната 
холандска система IVS-PF II, коя-
то е проверена и доказана дори 
съдебно. Системата дава възмож-
ност за интуитивно организиране, 

абсолютна анонимност и бързо 
отчитане на резултатите на екран 
в залата.

ОТЧЕТ НА ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯ НА КОН-

ТРОЛНАТА КОМИ-
СИЯ НА БЗС

Д-р К. Даков, председател на КК 
на БЗС, представи пред делегати-
те от цялата страна отчета на КК, 
като подчерта, че организацията е 
преминала през тежък финансов 
период, който е успешно преодо-
лян. Той уточни, че финансовата 
ревизия е до 30 април т.г. и финан-
совият резултат е отличен. Извър-

шени са редица проверки от страна 
на КК. Всичко това говори за добра 
работа на ръководството на БЗС и 
РК на БЗС. КК и занапред ще уп-
ражнява стриктен контрол. Д-р Да-
ков подчерта и извършената работа 
във връзка с промените в Устава и 
синхронизирането със законите и 
нормативните изисквания.

Конгресът прие отчетите на УС 
на КК и на КПЕ и гласува освобож-
даване от отговорност на председа-
теля на УС, на зам.-председатели-
те, главния секретар и членовете 
на УС на БЗС; на председателя и 
членовете на КК, на председателя 
на КПЕ; представителите на БЗС 
във Висшия медицински съвет и 
членовете на Съвета на Фонда за 
финансово подпомагане на редов-
ни членове на БЗС със здравослов-
ни проблеми, както и на членовете 
на УС на БЗС.

Изборът за членове на УС на 
БЗС бе само с положителен вот.

ИЗБОРЪТ

Казват, че седем било числото на 
успеха и на добрия избор. По точка 
7 от дневния ред се състояха избо-
рите за председател, зам.-предсе-
датели, главен секретар и членове 
на УС на БЗС, председател и чле-
нове на КК, председател и членове 
на КПЕ, представители във Вис-
шия медицински съвет, членове на 
Съвета на Фонда.

Номинираните кандидати бяха 
представени кратко от предлага-
щите ги пред делегатите и заявиха, 
че няма законови пречки да бъдат 
избрани на съответния пост.

Лотарийно определяне на жре-
бия за презентиране на кандида-
турите

Също като при теглене на жре-

бия за световната купа по футбол, 
бе извършено лотарийно теглене за 
реда на презентиране на кандида-
тите за отделните позиции, защото 
имаше повече от една кандидатура. 

ПО ДВАМА КАНДИДАТИ ЗА 
КЛЮЧОВИТЕ ПОСТОВЕ

За поста председател на УС на 
БЗС се кандидатираха д-р Нелия 
Михайлова, РК на БЗС – Пловдив 
и д-р Николай Шарков, СРК, а за 
поста главен секретар – д-р Бо-
рислав Миланов и д-р Илия Хри-
стов, и двамата от СРК на БЗС.

Д-р Румен Тодоров изтегли пър-
во името на д-р Михайлова, която 
направи своята презентация с емо-
ционален заряд, като акцентира на 
екипния подход в работата и пред-
ложи в новия офис на БЗС да бъдат 
свиквани пресконференции, за да 
бъде запозната обществеността с 
работата на организацията.

Да се говори втори е трудно, но 
представлява и предизвикателство, 
спомена д-р Шарков и направи 
своята презентация от няколко 
конкретни точки. Изработване на 
тригодишен план за действие е 
сред основните му приоритети. 
Той говори за свръхпроизводство-
то на кадри и недопускането на 
нови ФДМ на територията на стра-
ната, за Наредба 1, за предстояща-
та работа за разширяване на пакета 
за възрастни по ЗЗО, използването 
на позитивен ПР и включването на 
младите лдм в структурите на БЗС.

Д-Р НИКОЛАЙ ШАРКОВ БЕ 
ИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА УС НА БЗС от второ гласу-
ване, защото при първото не събра 
50 плюс 1 от гласовете, въпреки 
по-големия брой гласували за него.                    

На стр.4

ПРОВЕДЕ СЕ РЕДОВНИЯТ 
ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН 

КОНГРЕС НА БЗС

По тази първа точка от дневния ред докладва д-р 
Б. Миланов. В самото начало на отчета си той 
подчерта, че всичко в работата е обмислено и 

планирано, за да има позитивни резултати. „Дали това 
е така ще кажат делегатите. Ще засегна само въпроси, 
за които нося пряка отговорност и приемам изцяло от-
четите на отделните зам.-председатели“, подчерта д-р 
Миланов. 

В богато онагледената си презентация той показа об-
разно тежкия период за организацията, настъпил три 
седмици след предишния Отчетно-изборен конгрес с 
фалита на КТБ. Д-р Миланов подчерта, че темата КТБ 
отново е открита с разсекретяването на стенограмите 
за банката. 

„Въпреки кризата не сме имали затруднения и още 
от 2015 г. финансовият резултат е положителен, като в 
края на 2017 г. БЗС е с резултат, който няма аналог в 
цялата работа на съюза“.

Все още около казуса КТБ стоят много въпроси. 
Точни параметри бяха изнесени още на Извънредния 
конгрес на БЗС през 2014 г. Този тежък период бе прео-
долян и д-р Миланов благодари на колегите си за оказа-
ното доверие и подкрепа. Наистина бе доказано, че БЗС 
е кауза за присъстващите в тази зала и това пролича 
най-вече в кризисни моменти, подчерта той.

НОВ ОФИС НА БЗС
За придобиване на нов офис на БЗС се полагат уси-

лия още от 2005 г., но в този мандат това стана факт и 
бяха създадени отлични условия за провеждане на засе-
данията на УС на БЗС. Ремонтът на офиса бе подкрепен 
от отделните РК на БЗС, като ¼ от общата сума е тяхна 
заслуга. За реализирането на така желания и необхо-
дим проект за нов офис е редно да изброим имената 
на: проф. Д. Зия, д-р О. Делибозов,  д-р В. Павлов, д-р 
Б. Миланов, д-р Шарков, д-р Олег Гладков, д-р Бисер 
Ботев, д-р Г. Сойтариев, д-р Н. Михайлова и членовете 
на Контролната комисия на БЗС, д-р Х. Папазян и д-р 
Р. Таков. 

По време на Извънредните конгреси, освен НРД, 
бяха приети и промени в Устава, което е от изключи-
телна важност за работата на организацията. 

Научният конгрес (НК) на БЗС успя да отправи пос-
лания не само към професионалната общност, но и към 
обществеността и да наложи нови стандарти. 

Като нова успешна форма на продължаващото обуче-
ние бяха наложени националните форуми по дентална 
медицина в Плевен, Хасково, Банско, Шумен и Сливен, 
както и редица регионални.

Продължава успешното сътрудничество с ФДМ в Со-
фия, Пловдив и Варна, за което съм длъжен да изкажа 
благодарност на академичните среди и деканите, каза 
д-р Миланов.

Продължава и интензивната работа с Народното съ-
брание и по-специално с Комисията по здравеопазва-
нето. 

Въведена е трета дейност по НРД. Благодарение на 
съвместната работа с НС бе защитена професията от 
навлизане на хора с недостатъчна квалификация (в слу-
чая от Испания), които да работят на равни нога с бъл-
гарските зъболекари. По настояване на БЗС бяха напра-
вени промени за размера на праговете на застраховките 
професионален риск.

Необходимо е всичко, което се прави по отношение 
на работата с институциите, да достига до РК на БЗС 
и това е моето послание към следващите председатели 
на РК. 

Продължава съвместната работа с Министерството 
на здравеопазването, както по отношение на нови ме-
дицински стандарти, така и по отношение на Наредба 1 
и открехването на вратата за специализацията.

В момента тече активен диалог с НЗОК във връзка 
с промените в Наредба 2, предвид опита лдм да бъдат 
натоварени с чужди отговорности. Тук трябва да бъде 
изказана безусловна благодарност на всички участници 
в Комисията по НРД.

БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА РАБОТА

По време на последния мандат продължи и благотво-
рителната дейност и като добри примери могат да бъ-
дат посочени благотворителната работа в Света гора, в 
Мизия, Широка лъка, ежемесечната помощ за студент-
ка по дентална медицина и дъщеря на двама наши заги-
нали колеги, помощта след пожар в Дряново. 

Фондът за финансово подпомагане е едно от дос-
тиженията на БЗС и независимо че практически не е 
възможно да бъдат удовлетворени всички искания и 
има различни мнения по отделните случаи, той рабо-
ти успешно, като максималната сума за подпомагане е 
увеличена. Трябва да подчертаем, че мнозина колеги 
правят лични дарения за Фонда и тук трябва да спомена 
даренията на д-р Ив. Моллов, както и от отделни пред-
седатели на РК и лектори на различните научни форуми 
на БЗС, които са дарявали своите хонорари.

Колегите са написали и множество благодарствени 
писма за отпуснатите помощи.

Д-р Миланов персонално благодари на всички ре-
сорни зам.-председатели. Той подчерта, че България 
вече може да бъде поставена в топ 3 по отношение на 
продължаващото обучение в Европа. Благодарение на 
дейността на КНА са направени всички промени в Ус-
тава и Правилника; КИ има своя нова визия и пътна 
карта чрез структурно-функционалната схема, а новият 
Кодекс за професионална етика е обнародван.

МИНУТА НА ОТКРОВЕНИЕ

Д-р Миланов в своята минута на откровение се обър-
на с емоционални думи към колегите си, като каза: „Без 
БЗС ние не можем да съществуваме нито като профе-
сионалисти, нито като личности. Ключът към успеха са 
постоянството, търпението, баланса и погледа в една 
посока“.

БЗС КАТО КАУЗА
Отчет на УС на БЗС от председателя на УС за мандат 2014 – 2017 г.

Д-р Бисер Ботев, председател на СРК
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При втория вот резултатът 
бе отново в негова полза 
и той спечели. 

Д-Р БОРИСЛАВ 
МИЛАНОВ СПЕЧЕЛИ ИЗБО-
РА ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 
БЗС.

За председателското място в 
Комисия по дентална практика и 
професионална защита (КДППЗ) 
кандидатите бяха двама: д-р Ирена 
Божидарова, която направи отлична 
и конкретна презентация като бивш 
председател на КДППЗ, и д-р Ва-
лентин Павлов. Вотът бе спечелен 
с 14 гласа от д-р Валентин Пав-
лов.

Д-р Георги Димов бе преизбран 
за председател на КРД по ЗЗО.

Неговата номинация бе направена 
от д-р Бисер Ботев, председател на 
СРК. Д-р Димов познава тънкости-
те на преговорите с НЗОК, подчерта 
той. 

Д-р Георги Димов: КРД е по-
особена комисия, това е бизнесът на 
БЗС и този бизнес се защитава с по-
литически средства. Резултатите от 
работата на тази Комисия най-добре 
се изразяват в цифри. Бюджетът е 
три пъти по-голям, при 120% увели-
чение на цените. 

Работата на Комисията е утвър-
дена, прозрачна и коректна, което 
позволява да определяме целите, а 
именно по-висок бюджет до 2020 г., 
като се използва и въвеждането на 
новата дейност.

Пакетът трябва да бъде разширя-
ван, като следваща стъпка е изграж-

дане и привличане на експерти, да 
има възможност за преговори с дру-
ги фондове, които ще се появят на 
пазара, и евентуално преструктури-
ране на НЗОК.

Необходима е последователност 
и приемственост в работата на тази 
Комисия, за да има ефект в нейната 
работа.

Д-р Светослав Гачев бе беза-
пелационно преизбран при висока 
оценка за качеството на неговата ра-
бота като председател на КНА. За-
слуга на д-р Гачев е изработването 
на ключови документи за организа-
цията и активната работа на предсе-
дателстваната от него КНА. С него-
во активно съдействие е изработена 
и новата структурно функционална 
схема на КИ. 

При избора на председател на 
КРЧ имаше две кандидатури – на 
д-р Донка Станчева-Забуртова, пре-
дишен председател на комисията, и 
на д-р Станимир Банчев.

Д-р Станчева в своята кратка 
презентация подчерта, че регистъ-
рът на БЗС е виртуалният капитал 
на организацията. Независимо, че 
се работи във виртуалното прос-
транство той е и една реалност, ис-
тория с всички факти и настояще, 
свързани със статуса на колегите и 
бъдещето с възможността за лесна-
та идентификация на лдм при сво-
бодното движение на специалисти-
те в страната и чужбина. Така може 
да се подпомогне ръководството 
на Съюза да гради устойчива стра-
тегия. Като прерогатив в бъдещата 
работата ще бъде отчитането на кре-
дитните точки от продължаващото 

обучение на лдм.
Д-р Станчева припомни и думите: 

„Дайте малко за съсловието си и за 
народа си, за да получите всичко. 
Бъдете соль земли“.

Д-р Банчев си направи самоотвод.  
Двама кандидати имаше и при пред-
седателското място за Комисията по 
квалификация и акредитация. Това 
бяха д-р Силвия Димитрова и проф. 

Стефан Пеев.
Отсъствието на проф. Пеев в за-

лата породи процедурни спорове 
има ли право да бъде избиран, или 
не. След дебата адвокатът на БЗС 
Лъчезар Чутурков поясни, че съ-
гласно Устава само членовете на 
Висшия медицински съвет могат да 
не присъстват в залата при избира-
нето им.

В своето представяне д-р Дими-
трова припомни, че преди три го-
дини, когато й бе гласувано дове-
рие, е обещала да работи в дух на 
приемственост, новаторство и кре-
ативност. ККА е стъпила върху по-
стигнатото през годините и работи 
активно с всички, които имат отно-
шение към процеса на продължа-
ващото обучение. Надградена е 
нормативната база и продължава 
утвърждаването на традициите с 
ясна визия и стратегия за бъдещето 
за постигане на реално, работещо, 
модерно, достъпно продължаващо 
следдипломно медицинско обуче-
ние.

„Моя мисия е всеки лдм в Бъл-
гария да приема продължаващото 
и следдипломното обучение като 
естествен стремеж за личностно 
развитие, квaлификация и проспе-
ритет“, каза в заключение д-р Ди-
митрова.

Доц. Тодор Узунов бе номиниран 
за председател на Комисията по ин-
формация от д-р Бисер Ботев, пред-
седател на СРК, с думите: „Той е 
най-доброто попадение“. Доц. Узу-
нов е и член на УС на СРК.

В своето представяне той постави 
акцент върху екипността и ясния и 

прецизен диалог с колегите. Липса-
та на информация за това, което се 
върши, като дейност в БЗС, трябва 
да се преодолее, смята той. Доц. 
Узунов специално акцентира върху 
съвременните средства за комуни-
кация и необходимостта електрон-
ните ресурси на БЗС да се развиват 
и усъвършенстват. Създаването на 
официална фейсбук страница на 
БЗС е добро начало и доц. Узунов 
призова колегите си да я харесат.

В заключение той благодари на 
колегите си от Комисията по ин-
формация за съвместната работа до 
момента.

Последна по списък, но не и по 
значение е Комисия по денталните 
и потребителските продукти. Из-
вадката за привлечените средства 
във финансовия отчет говори сама 
по себе си, каза д-р Ботев, номи-
нирайки за председател д-р Тодор 
Кукуванов. В тази комисия се ра-
боти активно и броят на обхвана-
тите фирми е респектиращ. На своя 
рожден ден д-р Кукуванов бе еди-
нодушно избран за председател на 
КДПП и зам.-председател на БЗС.

Изборите продължиха с преизби-
рането на д-р К. Даков на отговор-
ния пост председател на Контрол-
ната комисия на БЗС. Д-р Даков 
беше за засилване на контрола при 
спазване на всички законови изиск-
вания за дейността на УС.

За членове на КК имаше издиг-
нати 16 кандидатури, но място в 
комисията спечелиха: д-р Георги 
Сойтариев, д-р Хайк Папазян, 
д-р Радослав Таков, д-р Виолета 
Михова, д-р Йордан Хаджигаев, 
д-р Камен Германов, д-р Иван 
Моллов и д-р Александър Гъбев.

За председател на една от най-
трудните комисии, Комисия по 
професионална етика (КПЕ), бе 
преизбрана д-р Боряна Нецова за 
втори мандат. 

Членове на комисията са: Доц. 
Мариана Димитрова-Харуил; Д-р 
Цветанка Доганова; Д-р Велико 
Великов; Д-р Румяна Даскалова; 
Д-р Нина Мусурлиева; Д-р Добри 

Нешев; Д-р Живко Маджаров; Д-р 
Лозина Узунова.

Тримата представители във 
Висшия медицински съвет към 
МЗ, избрани да представляват 
БЗС, са: д-р Н. Шарков, д-р Б. 
Миланов и д-р Св. Гачев.

Членове на Съвета на фонда за 
финансово подпомагане избрани 
от Конгреса са: проф. В. Крумо-
ва, доц. Ив. Кулеков, д-р В. Хри-
стамян, д-р И. Обрешкова, д-р Г. 
Милкова.

Бе утвърден и съставът на Коми-
сията по изготвяне и приемане 
на НРД по ЗЗО в състав: д-р Н. 
Шарков, д-р Св. Гачев, д-р Б. Ми-
ланов, д-р Бисер Ботев, д-р Донка 
Станчева, д-р Нелия Михайлова, 
д-р В. Павлов, д-р Т. Кукуванов и 
експерт – д-р Х. Папазян.

ВТОРИЯТ КОНГРЕ-
СЕН ДЕН – НРД 2017 Г. 

И НАРЕДБА 2

Вторият конгресен ден бе изцяло 
посветен на НРД 2017 г. и Наредба 
2 за определяне на основния пакет 
от здравни дейности, гарантирани 
от бюджета на НЗОК и преговори-

те, които се водят в момента.
Д-р Г. Димов, като основен 

докладчик по темата, предиз-
викала пространна дискусия в 
залата,подчерта, че Конгресът 
трябва да даде своята санкция КРД 
да подпише договор с Касата.Той 
уточни,че договор би бил подпи-
сан само при изключително добри 
параметри за изпълнителите на 
дентална помощ. Необходимо е да 
бъдат получени отговори от инсти-
туциите във връзка с Наредбата и 
да се възстановят преговорите, за-
щото има прекъсване, добави д-р 
Димов. БЗС иска да се разшири 
пакетът, но в никакъв случай няма 
да се върви към ниски стойности за 
изпълнителите на дентална помощ. 
Ако не постигнем високи стойно-
сти, няма да се отиде към такова 
решение.

Въпросът за промените в Наред-
ба 2 ще бъдат и тема на разговор 
при предстоящата среща със здрав-
ния министър (бел. ред.тази сре-
ща е вече факт и бе проведена на 
13.06.2017 г. в МЗ). Наредбата бе 
приета и обнародвана в последните 
дни на служебното правителство и 

прехвърлена на редовния кабинет.
Въвеждането на нова дейност би 

увеличила и възможността за доп-
лащане.

По принцип един от възможните 
варианти за осигуряване на финан-
сиране за плаковите протези е па-
рите да се освободят от резерва на 
Касата с решение на Надзорния съ-
вет. Другият вариант е Народното 
събрание да гласува актуализация 
на бюджета на НЗОК и да осигури 
допълнителни средства за протези-
те.

БЗС, и в частност КРД, работи 
за това да се разшири пакетът за 
възрастни и след много работа бе 
издействано увеличение на обема, 
като целта е разширяване на паке-
та. Не се съмнявам, че ще отстоим 
нашите параметри, подчерта д-р 
Димов. Няма да се върви към ниски 
стойности. Наредба 2 е политика в 
здравеопазването. Ролята на прего-
варящите е да се прецени, ако има 
финансиране дали тази дейност ще 
става.

В момента зад текста на Наред-
бата няма реални средства.

Необходимо е да се продължат 
тежките преговори с НЗОК, с МЗ 
за приложение на Наредбата за до-
пълнение на Наредба 2. 

Конгресът прие решение, пред-
ложено от д-р Н. Шарков: „Кон-
гресът на БЗС подкрепя Наредба 
за допълнение на Наредба № 2 от 
2016 г. за определяне на основния 
пакет от здравни дейности, га-
рантиран от бюджета на Нацио-
налната здравноосигурителна 
каса, обнародвана в ДВ, брой: 37, 
от дата 09.5.2017 г., Официален 
раздел/Министерства и други ве-
домства. 

Конгресът на БЗС упълномо-
щава Комисията за изготвяне и 
приемане на Националния рам-
ков договор по задължителното 
здравно осигуряване да продъл-
жи преговорите с институциите, 
от които зависи прилагането на 
Наредбата.”

ДМ

ЗА ЕТИКАТА НА  
HOMO FABER, 

РАБОТЕЩИЯ ЧОВЕК
В точка три от дневния ред бе 

изслушан отчетът на председа-
теля на КПЕ, д-р Б. Нецова.

Д-р Нецова каза, че броят 
на жалбите се е увеличил два 
пъти, като обемът им също е 
нараснал. Като куриози тя по-
сочи, че има подадена жалба от 
100 стр., както и жалба на диск 
от 200 стр.

ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ

Тя формулира основните 
проблеми, които пациентите 
посочват: оплаквания от лошо-
то отношение на лдм към тях; 
неиздаване на касов бон или 

финансов документ; размина-
вания в очаквания и крайния 
резултат; неетично отношение 
между самите лдм, защото в 
жалбите лесно се вижда кога 
е участвал колега; коментар 
на работа на друг колега; ком-
промиси в лечебната работа 
поради финансови причини; 
липса на декларация за ин-
формирано съгласие (образец 
е качен на сайта на БЗС), кое-
то се приема за нарушаване на 
правата на пациента; липса на 
ценоразпис; непредставяне на 
медицинска документация; не-
спазване на правила за добра 
медицинска практика; работа 

на зъботехници в уста на паци-
ент; неспазване на стандарти; 
оплаквания дали даден колега 
е вписан в регистъра и др.

Най-много жалби има в Со-
фия, 28, в Стара Загора са 20, 
във Велико Търново – 14.

Има и жалби за нелоялна 
конкуренция и агресивна ре-
клама. Четири РК са се обър-
нали с искане за становище от 
КПЕ.

В заключение д-р Нецова 
подчерта, че балансът между 
комерсиалното и денталното 
лечение е труден, но етичното 
поведение поражда удовлетво-
рение от лечебната работа.

Залата с участниците

Д-р Сойтариев и д-р Кукуванов, старият и новият председател на 
КДПП са доволни от постигнатото от комисията

Доц. Тодор Узунов - зам. председател на БЗС
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В рамките на изминалата 
учебна година 2016/2017, 
група студенти от четвър-

ти и шести курс на ФДМ-София, 
участваха в кръжок по ендодонтия 
под ръководството на доц. д-р Елка 
Радева, дм, ас. д-р Десислава Ца-
нова и ас. д-р Александър Бончев. 
Темата на кръжока беше свързана 
с измерване на температурните 
промени по външната коренова 
повърхност на зъбите по време на 
препарация на кореновия канал 
за радикуларни щифтове (in vitro 
проучване). Измерванията бяха 
направени на разстояние 4mm и 
8mm от коронарната част  на зъба, 
при различни обороти на инстру-
ментите за препариране: 2800rpm 
и 4700rpm. 

За целите на кръжока, в Ин-
ститута по електроника към БАН 
беше подготвена опитна постанов-
ка, включваща 2 електронни тер-
мометъра, както и устройство за 
стабилизиране на зъба по време на 
препарацията на канала. Термод-
войките измерваха промените по 
външната коренова повърхност по 
време на препарацията на 10, 20 и 
30 секунда. 

След обработка на данните и 
статистически анализ резултати-
те показаха, че температурата по 
външната коренова повърхност 
значително се повишава при 4700 
об./мин., но в границата на норма-
та - до 3,2ºС. Ако това повишаване 
достигне критичните 10ºС, може 
да се стигне до термо-механични 
увреждания на зъбните структури 
и заобикалящите ги тъкани.

В рамките на International 
Congress of Medical Science 2017, 

беше представена научна разра-
ботка на тема „ Температурни 
промени по външната коренова 
повърхност при препариране на 
кореновия канал за радикуларни 
щифтове“. 

В събота 13.05.2017г, студентите 
представиха своята изследовател-
ска работа и участваха с орална 
презентация. Научният труд беше 
презентиран от студентката Ната-
ли Цветанова (VI курс) и предиз-
вика голям интерес у аудиторията. 
В проекта взеха участие студенти-
те Айсел Фариева, Цветелина Да-
мянова, Соня Георгиева и Илиян 
Стоянов (IV курс).

Останалите участници в конгре-
са представиха презентации, зася-
гащи актуални теми и интересни 
проучвания във всички сфери на 
денталната медицина. Български 
и чуждестранни студенти и млади 

дентални лекари споделиха своята 
научна работа, опит и интереси, за 
да бъдат в помощ на своите колеги 
и развитието им като професиона-
листи. 

Участието в научен кръжок не-
съмнено дава на студентите зна-
ния и безценен опит. Нашите пре-
подаватели ни дадоха възможност 
да участваме във всички етапи на 
едно научно проучване – от ана-
лиза на литературата по изследва-
ния проблем, през реализирането 
на методиката, дискутирането на 
получените резултати и участието 
на научен форум. По този начин 
ние виждаме пряката връзка меж-
ду клиничната и научна работа и 
това би подпомогнало вземането 
на клинични решения в бъдещата 
ни професионална дейност.

Натали Цветанова– студент 
VI курс, ФДМ-София

МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС 
ПО МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ЗА 

СТУДЕНТИ И МЛАДИ ЛЕКАРИ, 
11-14 МАЙ 2017, СОФИЯ

 	 V	НАЦИОНАЛЕН	ФОРУМ	
	 	 ПО	ДЕНТАЛНА	МЕДИЦИНА
	 	 град	Хасково

	 8	септември	 2017
	 10:00-11:00	часа	 Детски	празник	„Зъбки	бели	като	гъбки”
	 	 площад	„Свобода“
	 13:00	-	18:00	часа	 Практически	курс	„Индиректно-директни	композитни	фасети“
	 	 лектор	д-р	Росен	Венелинов
	 	 Малка	зала	хотел	„Ретро“
  ТАКСА	ЗА	УЧАСТИЕ:	200	лв.	Максимален	брой	участници	15

	 9	септември	 2017
	 09:00	-	09:15	часа	 Откриване
	 09:15	-	09:30	часа	 Търговска	презентация
	 09:30	-	11:00	часа	 „Индиректно-директни	композитни	фасети“
	 	 лектор	д-р	Росен	Венелинов
	 11:15	-	11:30	часа	 Търговска	презентация
	 11:30	-	13:00	часа	 „Да	стоиш	зад	думата	си	-	силата	на	езика“	
	 	 лектор	доцент	д.	ик.	н.	Даниела	Колева
	 13:00	-	14:00	часа	 Обедна	почивка	-	кетъринг	
	 14:00	-	14:15	часа	 Търговска	презентация
	 14:15	-	15:45	часа	 Предвидими	процедури	за	автогенно	костозаместване	
	 	 и	запазване	на	алвеоларния	гребен
	 	 лектор	професор	Ицхак	Биндерман
	 15:45	-	16:00	часа	 Търговска	презентация
	 16:00	-	17:30	часа	 Практическа	демонстрация	„Автогенно	костозаместване	
	 	 след	екстракция	и	поставяне	на	дентален	имплантат“
	 	 лектор	д-р	Пламен	Бързашки
	 20:00	часа	 Официална	вечеря	ресторант	„Орфей“	-		куверт	40	лв.

	10	септември	 2017
	 	 Отпътуване
	 	 -----------------	 	
	 	 Научната	част	на	Национален	форум	по	Дентална	медицина	
	 	 ще	бъде	излъчвана	на	живо	в	интернет	на	адрес:	
 	 WWW.BZS-HASKOVO.COM

	 	 ТАКСА	ЗА	УЧАСТИЕ:
	 	 Участие	в	научната	програма	-	50	лв.
	 	 За	членове	на	РК	на	БЗС		гр.	Хасково	-	30	лв.
	 	 Онлайн	предаване	на	живо	на	научната	програма	-	50	лв.

	 	 *Организаторите	запазват	правото	си	за	промени	в	програмата!
	 	 Регистрация	на	www.bzs-haskovo.com	или	в	офиса	на	вашата	районна	колегия

ВЪВЕДЕНИЕ

Научното и технологичното 
развитие води до промени в ден-
талната медицина, денталните 
материали и технологиите, напр. 
дигитален работен поток, между-
народна търговия със денталните 
лабораторни продукти и отно-
шения на сътрудничество, които 
налагат да се подчертае връзката 
между зъботехника и лекаря по 
дентална медицина.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Зъботехник**: Член на по-ши-
рокия зъболекарски екип, дори 
ако зъботехникът не е част от 
практикуващия персонал на зъ-
болекарския екип. Зъботехникът 
изработва и ремонтира правените 
по поръчка денталните апарати 
като инлеи, онлеи, коронки, фасе-
ти, мостове, тотални или частич-
ни зъбни протези, местопазители, 
фиксатори и лабиални и лингвал-
ни брекети, без пряка или непряка 
връзка с пациента и единствено 
съгласно указанията и предписа-
нията на лекаря по дентална ме-
дицина.

ПОЛИТИКА

Общи отговорности
1. Денталната медицина е слож-

на медицинска наука с професио-

нални стандарти, която включва 
профилактика, диагностика и 
рехабилитация на заболявания и 
малформации на твърдите и ме-
ките тъкани на устата, челюстите 
и околните тъкани, включително 
лечението на лезиите на зъбите и 
замяната на липсващи зъби, за да 
се възстанови функционалното 
орално здраве.

2. Доказателствата показват, 
че оралното здраве е интегрира-
на част от общото здраве. Всяко 
лечение, включващо медицинско 
изделие, което се поставя в устата 
на пациента, е медицински акт, по-
ради което трябва да се извършва 
единствено от лекар по дентална 
медицина.

3. Зъботехникът е отговорен 
пред лекаря по дентална медицина 
за правените по поръчка изделия 
съгласно спецификациите, описа-
ни в указанията и предписанията, 
дадени от лекаря по дентална ме-
дицина.

Поради което Европейската ре-
гионална организация на Светов-
ната дентална федерация:
l се противопоставя на всякакъв 

вид диагноза, планиране или лече-
ние на пациенти от зъботехници;
l се противопоставя на всяка-

къв вид санитарни профили, про-
грами за университетско и след-
дипломно обучение или програми 
за академично висше образование, 
които твърдят, че предоставят на 
зъботехника правото и/или ста-

тута на квалифициран независим 
доставчик на здравни услуги;
l предупреждава властите във 

всички страни за потенциалните 
вредни последици за здравето на 
населението и безопасността на 
пациентите, ако на зъботехници-
те бъде дадено правото да лекуват 
пациенти.

 
РАБОТНИ  

ОТНОШЕНИЯ
 
За да осигури възможно най-до-

брото орално здраве на население-
то, лекарят по дентална медицина 
трябва да използва услугите на 
надлежно квалифициран зъботех-
ник.

 
Лекарят по дентална медици-

на:
l спазва всички правни и етични 

отговорности при изпълнението 
на всички клинични процедури;
l е единствено отговорен както 

за диагностицирането, така и за 
последващите действия, като по 
този начин осигурява постоянната 
грижа за пациента;
l поема правните отговорности 

по отношение на пациента както 
за клиничните лечения, така и за 

изделията, предписани на зъботех-
ника;
l дава възможност на зъботех-

ника да предостави най-високо 
качество на услугата като му пре-
достави най-добрата информация 
(отливки, модели, снимки, данни) 
и писмени конкретни указания и 
спецификации;
l получава и съхранява серти-

фиката за съответствие на напра-
веното по поръчка изделие;
l защитава всички данни във 

връзка с медицинското състояние 
и лечението на пациента.

ЗЪБОТЕХНИКЪТ 
ТРЯБВА ДА:

l практикува в рамките на об-
хвата на своята работа, определен 
от законите и наредбите;
l преминава през непрекъснато 

професионално обучение през це-
лия живот;
l приема и следва указанията, 

инструкциите и спецификациите 
на материалите, предоставени от 
лекаря по дентална медицина;
l гарантира използването един-

ствено на сертифицирани проду-
кти и методи за висококачествено 
обслужване;

l предоставя сертификата за съ-
ответствие на лекаря по дентална 
медицина, включително на въз-
ложената на външен изпълнител 
част на изделието;
l спазва инструкциите, указа-

нията и съветите, предоставени от 
производителите на материалите, 
използвани при производството на 
денталните изделия;
l поема правната отговорност за 

работата в рамките на лаборатори-
ята, както е посочено в законите и 
наредбите на държавата, щата и/
или правителствените органи;
l защитава всички данни, вклю-

чително личната информация на 
пациента и неговите денталните 
изделия.

*Политическа резолюция при-
ета единодушно от участниците 
в Пленарната сесия на Европей-
ската регионална организация на 
Световната дентална федерация 
(ERO FDI), 21 – 22 април 2017, 
Женева, Швейцария

**Това лице (зъботехникът) 
може да има различни названия в 
различните страни, напр. техно-
лог.

Д-р Н. Шарков

ПРОФИЛ НА ЗЪБОТЕХНИКА И 
НЕГОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ЛЕКАРЯ 

ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Политическа резолюция на Европейската регионална  
организация на Световната дентална федерация (ERO FDI)*



БРОЙ 6, ЮНИ 20176 Д Е Н Т А Л Е Н  М А ГА З И Н

ÒÅÌÀ 1: Èìïëàíòàòíà åñòåòèêà: îò î÷àêâàíèÿòà äî ðåàëíîñòòà - êðèòè÷-

íè ôàêòîðè çà óñïåõ è ïðåäñêàçóåìè äúëãîñðî÷íè ðåçóëòàòè.

ÒÅÌÀ 2: Åñòåòè÷íè óñëîæíåíèÿ â èìïëàíòîëîãèÿòà: ïðè÷èíè, ïðåâåíöèÿ

è ëå÷åáíè ïîäõîäè.

ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

14:00- 18:00 ÃÎËÔ ÒÓÐÍÈÐ / “ÃÎËÔ ÊËÈÍÈÊÀ” (ãðóïîâ ãîëô óðîê ñ ïðîôå-

ñèîíàëåí èíñòðóêòîð è ñúñòåçàíèå ñ íàãðàäè), ñ ïðåäâàðèòåëíà

çàÿâêà çà ó÷àñòèå è äîïúëíèòåëíî çàïëàùàíå)

19:00 STRAUMANN ROAD SHOW

20:30 Êîêòåéë

ÎÔÈÖÈÀËÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Ìîäåðíà

èìïëàíòîëîãèÿ - åñòåòèêà

è äèãèòàëíè ðåøåíèÿ

23.09.

ÌßÑÒÎ: RIU PRAVETS GOLF AND SPA RESORT.

ÇÀÏÈÑÂÀÍÅ: Äî 30.06.2017 (ðàííî çàïèñâàíå) -

230 ëâ. áåç ÄÄÑ. Ñëåä 30.06.2017 - 270 ëâ. áåç ÄÄÑ.

Òåë.: 02/9 533 557, 0878 108 346, 0878 108 416.

Àäðåñ: ãð. Ñîôèÿ  óë. “Êíÿç Áîðèñ I” No 10, ïàðòåð.

Ó÷àñòíèöèòå ìîãàò äà ñå âúçïîëçâàò è îò ïðåôåðåí-

öèàëíè öåíè çà íàñòàíÿâàíå äî 30.06.2017 ã.

ÒÅÌÀ 4: Åäèíè÷íè èìïëàíòàòè â åñòåòè÷íàòà çîíà.

Õèðóðãè÷íè è ïðîòåòè÷íè àñïåêòè.

Dr David Furze, UK

ÒÅÌÀ 3: Äèãèòàëíî ïëàíèðàíå è õèðóðãè÷íè òåõíèêè ïðè òðóäíè

ó÷àñòúöè çà èìïëàíòèðàíå.

Prof. Kai-Hendrik Bormann, Germany

Prof. Urs Belser, Switzerland

22.09.

Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð :

Ñ Ï Î Í Ñ Î Ð :

22 - 23 ñåïòåìâðè 2017

Prof. Urs Belser

Американски висококачествени четки 
за зъби с импрегнирана паста!

Prepasted toothbrushes
Отлично качество – сертифицирани 
от Американската Стоматологична 
Асоциация (ADA)

Изработени от напълно заоблени меки 
влакна (в 47 снопчета)

Удобен, чист дизайн и няколко 
класически цвята

Изключителна цена 

За употреба в кабинета, на път, за 
образователни цели.

след първата употреба, може да се 
използва отново, като обикновена 
четка за зъби

* цена при мин.количество 25бр.

ул. Дойран 15, 1680 София тел: 02 / 8583272
e-mail: office@placaid.bg   www.oralcare.bg
www.placaid.bgПродукти за орална хигиена

0.94лв.

с ДДС/бр.

НОВО! 
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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
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Красимир Цв. Цоков

Във връзка с промяната на 
социално-икономически-
те и политически условия 

в страната и преминаването от 
планова към пазарна икономика 
неминуемо настъпват промени 
във всички области на живота в Р. 
България, в това число в сферата 
на денталната медицина. 

Конкуренцията, свободния из-
бор, пазарното ценообразуване са 
само част от предизвикателствата. 
Новите възможности за реализа-
ция на професионална дейност и 
променената социално-икономи-
ческа среда пораждат и по-високи 
изисквания както към подготов-
ката на лекарите по дентална ме-
дицина, така и към всичко онова, 
което се изисква за добра работа в 
един съвременен частен дентален 
кабинет – собственост, оборудва-

не и работа с помощен персонал. 
Целта на настоящето изложение 

е да разгледам в подробности пъл-
ната характеристика на визирани-
те по-горе въпроси свързани със 
собствеността на кабинетите, тях-
ното оборудване и работа в екип. 
Данните получени общо за стра-
ната ще конкретизираме в състоя-
нието на съответните региони. 

В отговор на поставената цел 
се проведе научно изследване 
под формата на пряка анонимна 
анкета в периода 2011-2013 г. От 
раздадени 1900 анкетни карти1, 
1331 бяха надлежно попълнени и 
върнати. Това съставлява 16,15% 
от общия брой ЛДМ, с ниво на 
респондентност 70,10%. 

Генералната съвкупност, от коя-
то беше формирана представи-
телната извадка, включва всички 
ЛДМ в България, регистрирани в 
28-те районни колегии на БЗС към 

31.12.2011 г. По официални данни 
броят им към тази дата възлиза на 
8242 души.

Тъй като ще разглеждаме про-
блема и по региони представяме 
различни виждания за територи-
алното разделение на страната. 

Географски Р.Българирия е раз-
положена на Европейският конти-
нент, от своето създаване. Член на 
ЕС е от 2007 година (Фиг.1).

Административно територията 
на България е разделена на 28 об-
ласти (Фиг.2).

Институтът за политическа ико-
номика в партньорство с Microstat 
Analytics правят групиране на об-
ластите и в зависимост от техните 
специфични особености опреде-
лят през 2012г. Девет типа групи 
от области с подобни регионални 
профили – Клъстери(Фиг.3) .

За целта на настоящето изло-
жение ще използваме фрагмен-
тирането на страната на база на 
анализи на ЕВРОСТАТ, където тя 
е разделена на 6 големи района – 
Северозападен, Северен центра-
лен, Североизточен, Югоизточен, 
Югозападен, Южен Централен 
(Фиг.4) (EUROSTAT (NUTS).

Резултатите от получените ан-
кетни карти при проведеното на-
ционално проучване ще изложа 
последователно.  

На територията на страната ра-
ботят 8242 /2011г./. При сравне-
ние със статистическите данни и 
за другите европейски страни мо-
жем да заключим, че тези лекари 
са достатъчни за населението на 
страната. Тяхното разпределение 
по региони, обаче е крайно нерав-
номерно и неадекватно за нужди-
те на населението. От таблица 1 се 
вижда, че значително преобладава 
броя на регистрираните лекари 
по дентална медицина в РК на 
БЗС София-град, Пловдив, Варна 
и Бургас. Интересен е фактът, че 
регистрираните зъболекари са на 
територията на самите градове, 
а не в областите като цяло (Бъл-
гарски зъболекарски съюз. 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, Kаtrova L. (2009)). Финансо-
вата обвързаност на работата на 
денталните лекари с числеността 
и компактността на обслужваното 
население, както и финансовите 
възможности на същото са довели 
до струпване на кадрите в големи-
те градове. (Таблица1)  

Факторите, обуславящи разви-

тието на денталната практика, са: 
собствеността на кабинетите, сте-
пента на тяхното оборудване и ра-
ботата с помощен персонал.  

Собствеността на кабинетите 
е определяща за развитието на 
денталните практики в новите па-
зарни условия. Тя е в основата на 
тенденциите за обновяването на 
материалната база и развитието на 
денталния екип.  

Данните безспорно показват 
тенденцията всеки зъболекар да 
работи в собствен кабинет. Регис-
трират се и частни центрове из-
вършващи разнообразна по форма 
и съдържание дентална дейност с 
по-голям брой зъболекари, между 
които съществуват различни фи-

нансови взаимоотношения (от съ-
трудничество, през различна фор-
ма на колективна отговорност, до 
наемане на външни кадри) (Фиг.5) 
. Тенденцията за работа в собст-
вен кабинет се потвърждава във 
всички области /най - много са те 
в Район Югоизточен – 89,3%, най 
- много на заплата работят в Район 
Югозападен – 12,0% , а най - мно-
го отдават под наем в Район Севе-
розападен – 9,2% (фиг.6 и 7). 

Променени са и условията за 
реда на оборудването на каби-
нетите с апаратура и материали. 
Предишното планово държавно 
изграждане на кабинетите е заме-
нено с частна инициатива, което 
води до значителното му подобря-
ване.

Осъвременяването на машин-
ния парк в денталните кабинети е 
важна и неделима част от тяхно-
то развитие, и би трябвало да е в 
съответствие с предлаганото на 
пазара и непрекъснатите постиже-
ния в областта на денталната тех-
ника (Фиг.8).  

Установената статистически 
значима връзка между обновява-
нето на машинния парк и възрас-
товата група на титуляра на прак-
тиката. Този факт се свързва със 
стремежа за подобряване качест-
вото на денталната помощ сред 
младите колеги (Табл.2).  

Денталната практика в условията на пазарна икономика

САМ В СОБСТВЕН КАБИНЕТ

1 пропорционално във всички области на страната, на присъстващите на  
 следдипломните семинари на РК на БЗС

РК на БЗС
Брой  
анкетирани  
ЛДМ

Брой ЛДМ според 
 регистрите  
на РК на БЗС за 
2011 г.

Процентно  
отношение

1 2 3 4
1. Благоевград 20 297 6,73 %
2. Бургас 66 383 17,23 %
3. Варна 40 486 8,23 %
4. В. Търново 54 209 25,84 %
5. Видин 85 109 77,98 %
6. Враца 31 132 23,48 %
7. Габрово 28 125 22,40 %
8. Добрич 38 132 28,79 %
9. Кърджали 38 137 27,74 %
10. Кюстендил 61 158 38,61 %
11. Ловеч 2 119 1,68 %
12. Монтана 11 103 10,68 %
13. Пазарджик 44 263 16,73 %
14. Перник 31 137 22,63 %
15. Плевен 65 184 35,33 %
16. Пловдив 113 1226 9,22 %
17. Разград 25 71 35,21 %
18. Русе 55 198 27,78 %
19. Силистра 24 74 32,43%
20. Сливен 41 153 26,80 %
21. Смолян 45 125 36,00 %
22. София-град 225 2400 9,38 %
23. София-област 41 150 27,33 %
24. Стара Загора 45 344 13,08 %
25. Търговище 5 68 7,35 %
26. Хасково 22 239 9,21 %
27. Шумен 45 115 39,13 %
28. Ямбол 31 105 29,52 %
Общо 1331 8242 16,15 %

Възрастова  
група

 
Година на  
производство
 на денталните юнити..
(В.9 от анк.карта)

≤ 30 
n (%)

31 ÷ 40 
n (%)

41 ÷ 50 
n (%)

51 ÷ 60 
n (%)

> 60 
n (%)

Общо 
 n (%)

< 1980 1  
(1,19)

8  
(4,35)

9  
(2,95)

30  
(8,45)

16  
(15,69)

64 
(6,21)

1981-1990 14  
(16,67)

13  
(7,07)

41  
(13,44)

65  
(18,31)

17  
(16,67)

150  
(14,56)

1991-2000 8 
(9,52)

37  
(20,11)

80  
(26,23)

127  
(35,77)

40  
(39,22)

292  
(28,35)

> 2001 61 
(72,62)

126  
(68,48))

175  
(57,38)

133  
(37,46)

29  
(28,43))

524  
(50,87)

Общо 84  
(100,00)

184  
(100,00)

305  
(100,00)

355  
(100,00)

102  
(100,00)

1030  
(100,00)

Табл. 1 Разпределение на ЛДМ по РК на БЗС – регистрирани/анке-
тирани

Таблица 2 Зависимост между възрастовата група и годината на производство на денталният юнит

Фиг.1 Географско разположение на Р.България на европейския кон-
тинет

Фиг.2 Административно деление на Р.България по области

Фиг.3 Групиране на областите в Клъстери

Фиг.4 Териториално деление на Р.България по ЕВРОСТАТ
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От 528 ЛДМ работещи с юни-
ти с дата на производство след 
2000г, взели участие в анкетното 
проучване, най-много са в Юго-
западен район следвани от Южен 
централен, а почти по – равно са 
на  Югоизток и в северна Бълга-
рия (фиг.9).

Допълнителна апаратура се из-
ползва във всички региони.Това е 
в унисон с тенденцията за непре-
къснато обновяване на денталната 
практика, което е в основата на 
нейното развитие и удовлетворя-
ване на нуждите на пациентите 
(фиг.10).  

Най-много дентални кабинети 
са закупени в Район Североизто-
чен - 25,9%, срещу само 7,3% Ра-
йон Северен Централен. Дентални 
юнити най-много са закупени в 
Район Североизточен - 31%, а най-
малко са новозакупените в Район 
Северозападен - 12,8% (фиг.11). 

Качеството на денталните ус-
луги зависи и от наличието и ра-
ботата с помощен персонал( Ца-
рибашев Кр. (1989), World Bank 
(1999)). Въпреки това над поло-
вината – 51, 50% от анкетираните 
работят без помощен персонал. 
С помощен персонал най-широко 
се работи в Район Североизточен 
- 61,7%, а най-много без, се рабо-
ти в Район Югоизточен – 63,9% 
(фиг.12) .

От данните на проучването се 
вижда, че в услуга на лечебната 
практика на лекарите по дентална 
медицина в кабинетите работят 
476 медицински сестри. Като 407 
(84,43%) от тях са дипломирани, а 
69 (15,56%) са без диплома, обу-
чени за дентални асистенти от 
денталния лекар, при когото рабо-
тят. Разпределението по области 
показва: най-много дипломиран 
помощен персонал е в Район Се-
верен централен 94,37%, срещу 
78,43% на Югозапад (фиг.13). 

ОБСЪЖДАНЕ

Значително преобладаващи-
ят брой на зъболекарите в голе-
мите градове като София-град, 
Пловдив, Варна, Бургас, не про-
тиворечи на пазарния принцип 
на разпределение на лекарите по 
дентална медицина, но противоре-
чи на съвременния стремеж за по-
добряване на достъпа до дентална 
помощ. На практика това струпва-
не на кадрите в големите градове  
означава, че по-малките населени 
места са лишени от близко дос-
тъпна дентална помощ. Всичко 
това води до намаляване на из-
ползваемостта на денталната по-
мощ, парадоксално на непрекъс-
нато увеличаващият се брой ЛДМ 
(Katrova L. Tzv. Katrova (2004)).

Установява се, че едновремен-
но с нарастване на броя на реги-
стрираните практики в по-големи-
те градове се повишава и нивото 
на техническото им оборудване. 
(Катрова Л., Кр. Цоков, Цв. Кат-
рова (2002)). Подобряването на 
синхрона между повишеното тех-
нологично оборудване и следди-
пломното обучение би довело до 
повишаване на професионалната 
квалификация на денталните ле-
кари. 

Собствениците на дентални 
практики не са склонни да наемат 
помощен персонал. Причините 
ще търсим в трудният подбор и 
икономическата ангажираност на 
работодателя с помощния персо-
нал (Eaton K. A., E. Widström, L. 
Katrova (2009)). Друга причина 
можем да търсим и в недостатъч-
ното кадрово обезпечаване на па-
зара с подготвен дентален помо-
щен персонал.

 Данните за отделните региони 
показват,че в Район Южен Цен-
трален е най-голям делът от зъ-
болекари работещи на дентални 
юнити българско производство.

В Район Югозападен има най-
много закупени нови дентални 
юнити производство след 2000 
година и допълнителна апарату-
ра през „последните три години“, 
най-нисък е процентът на квали-

Фиг.5 Разпределение на ЛДМ по начин на практикуване Фиг.6 Регионално разпределение на ЛДМ по начин на практикуване

Фиг.7 Регионално разпределение на ЛДМ по собственост на кабине-
тите

Фиг.8 Разпределение на ЛДМ, в зависимост от годината на произ-
водство на юнита, с който работят

Фиг.9 Регионално разпределение на закупени дентални юнити след 
2000г

Фиг.10 Регионално разпределение на използваната допълнителна 
дентална апаратура

Фиг.11 Регионално разпределение на закупеното през последните 
три години Фиг.12 Регионално разпределение на работещите и неработещите с 

помощен персонал 

Фиг.13 Регионално разпределение на квалифициран/неквалифици-
ран помощен персонал използван в денталната практика

фицираният помощен персонал. 
На Североизток най-много ЛДМ 

са закупили кабинети и юнити 
през „последните три години“; 
най-много работят с помощен пер-
сонал.

Най-много без помощен персо-
нал работят Лекарите по Дентална 
Медицина на Югоизток, където 
най-много са денталните лекари 
собственици на кабинетите рабо-
тещи „Сам в собствен кабинет“. 

Район Северозападен се харак-
теризира с най-малко закупени 
нови юнити, най-голям дял от ден-
талните лекари отдават под наем 
кабинетите си.

Северен централен регион се 
определя като региона с най-го-
лям е дял на квалифицираният 
помощен персонал, най-много са 
закупените „през последните три 
години“ дентална апаратура и 
вносни дентални юнити.

От голямо значение за разви-
тието на денталната практика, за 
нейното осъвременяване и работа 
както и за нейната конкурентнос-
пособност са и нивото на обу-
чение на денталните кадри в ви-
сшите училища, следдипломната 
квалификация и специализация на 
денталните кадри, повишаването 
на квалификацията на помощния 
персонал, нивото на използваем-
ост на денталните услуги, част от 
което е и договора на денталните 
практики с НЗОК и степента на 
участие на пациентите при за-
плащането на денталните услуги. 
Това са все проблеми и предизви-
кателства пред съвременния лекар 

по дентална медицина тема на 
друга дискусия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лекарите по дентална ме-
дицина са неравномерно раз-
пределени по територията на 
страната. В основата на това 
разпределение днес е пазарно-
икономическият фактор. Това 
е в противовес на предишно-
то централно разпределение 
на новозавършващите кадри и 
тяхното назначаване на щатни 
длъжности срещу фиксирано 
възнаграждение.

Частната инициатива и поро-
дената от нея заинтересованост 
на лекарите по дентална меди-
цина за изграждането на една 
конкурентно-способна практи-
ка повишава взискателността 
на титулярите към оборудването 
и материалите, с които работят.

Финансовата независимост 
на лекарите по дентална меди-
цина не доведе до увеличаване 
процента на дентални лекари 
работещи с помощен персонал, 
а дори напротив. За сметка на 
това използваният помощен 
персонал, почти целият, е ква-
лифициран.

Технологичното оборудване 
- закупуване на нова дентал-
на и допълнителна апаратура, 
работата с помощен персонал, 
собствеността са в основата на 
осигуряването на съвременно, 
качествено отговарящо на очак-
ванията на пациентите лечение.
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Върнете Вашата стара турбина или наконечник и вземете нов 
инструмент Alegra без светлина на промоционална цена:
> 20% отстъпка при връщане на W&H инструмент
> 15% отстъпка при връщане на различен от W&H инструмент
Промоцията важи при връщане на турбина и покупка на 
турбина, при връщане на наконечник и покупка на наконечник.

Патентована система
на хигиенната глава
Предотвратява 
засмукването на аерозолни 
частици в главата на 
турбината при инерционното 
затихване на ротора.

Сменяем воден филтър
Предотвратява навлизането
на замърсявания в турбината.

Турбини Alegra
TE-95 RM / TE-95 BC
> без светлина
> 16 W
> единичен спрей
> хигиенна глава
> воден филтър
> за RM и BC куплиране
> гаранция: 1 година

Цените са с включен ДДС след приспадната отстъпка.
Офертата важи за периода от 15 юни до 31 август 2017 г.

W&H Bulgaria Ltd.

91 Pirin Str., Office Nr. 6

1680 Sofia, Bulgaria

t +359 2 854 95 65

f +359 2 854 95 90

office.bg@wh.com wh.com

Certificate №SOF0368441

ИАЛ рег. № IV-P-T I МИ-157 I  

03.12.2007

Смяна на  
роторен пакет: 
TE-95: 208 лв. / WE-56: 163 лв.

6 месеца гаранция на всички  
отремонтирани инструменти.

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

Старо 
за ново

при връщане на  
W&H инструмент

280 лв.

при връщане на 
различен от W&H 

инструмент297 лв.

Редовна цена ТЕ-95: 530 лв. / Редовна цена WE-56: 350 лв.

при връщане на 
W&H инструмент

424 лв.

при връщане на 
различен от W&H 

инструмент
450 лв.

20170612_AD_Bulgarien_260x190mm_new.indd   1 12.06.2017   16:30:51



БРОЙ 6, ЮНИ 201712 Д Е Н Т А Л Е Н  М А ГА З И Н



БРОЙ 06, ЮНИ 2017 13Д Е Н Т А Л Е Н  М А ГА З И Н

Ñúâðåìåííè êëèíè÷íè ïîäõîäè ïðè

âúçñòàíîâÿâàíå íà åíäîäîíòñêè

ëåêóâàíè çúáè, äèðåêòíè è èíäèðåêòíè

åñòåòè÷íè âúçñòàíîâÿâàíèÿ

UNIVERSAL BOND

Óíèâåðñàëåí àäõåçèâ ñ îïòèìàëíà õèìè÷íà

âðúçêà êúì âñè÷êè ìàòåðèàëè è ïîâúðõíîñòè.

Êîìïëåêò (10 ml)           Âúâåæäàùà öåíà: 159 ëâ.

ÏÐÎÌ
ÎÖÈß

ESTELITE ASTERIA

Óíèâåðñàëåí âèñîêî åñòåòè÷åí

íàíî-õèáðèäåí êîìïîçèò

A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, B3B,

BL, NE, WE, YE, TE, OcE (ïî èçáîð)

2 øïðèöè + ÷åòêà çà êîìïîçèò -  249 ëâ.

5 øïðèöè + EE-BOND mini kit 1 ml - 589 ëâ.

ESSENTIAL KIT (A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, NE,

OcE) + ÎÐÃÀÍÀÉÇÅÐ ÇÀ ØÏÐÈÖÈ - 815 ëâ.

STYLE FLOW Kit

Êîìïëåêò òå÷íè êîìïîçèòè

çà åñòåòè÷íè âúçñòàíîâÿâàíèÿ

5 øïðèöè - 419 ëâ.

ESTELITE BULK FILL FLOW

Òå÷åí âúçñòàíîâèòåëåí íàíî-

êîìïîçèò çà BULK òåõíèêà

A2, A3, B1, Universal

2 øïðèöè - 156 ëâ.

ESTELITE FLOW QUICK HIGH FLOW

Òå÷ëèâ êîìïîçèò çà åñòå-

òè÷íè âúçñòàíîâÿâàíèÿ

A1, A2, A3, OPA2 (ïî èçáîð)

2 øïðèöè - 169 ëâ.

BOND FORCE II REFILL

Åäíîêîìïîíåíòåí àäõåçèâ

Áóòèëêà 5 ml - 175,00 ëâ.

SHIELD FORCE PLUS

Äåñåíçèòàéçåð çà ëå÷åíèå íà

õèïåð ÷óâñòâèòåëåí äåíòèí

áóòèëêà 3 ìë - 179 ëâ.

ESTELITE FLOW QUICK

Ïîëóòå÷ëèâ êîìïîçèò çà

åñòåòè÷íè âúçñòàíîâÿâàíèÿ

Inc, A1, A2, A3, A3.5, OA1,

OA2, OA3, BW (ïî èçáîð)

2 øïðèöè - 114 ëâ.

ETCHING GEL HV              2 øïðèöè - 64 ëâ.

ESTELITE SIGMA QUICK

Âèñîêî åñòåòè÷åí

âúçñòàíîâèòåëåí

êîìïîçèò

A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B1, B2, B3, B4, C1, C2,

C3, CE, WE, BW, OA1, OA2, OA3, OPA2 (ïî èçáîð)

2 øïðèöè + ÷åòêà çà êîìïîçèò - 178 ëâ.

4 øïðèöè + EE-BOND mini kit 1 ml - 339 ëâ.

Êîìïëåêò: Estelite Sigma Quick: 6 øïðèöè; Estelite

Flow Quick: 3 øïðèöè; Bond Force II Kit - 719 ëâ.

ESTECEM Kit

Óíèâåðñàëåí êîìïîçèòåí

öèìåíò çà öèìåíòèðàíå -  454 ëâ.

TOKUPOST

Ôèáðî-êâàðö ùèôòîâå

TRIAL - 179 ëâ. (15R/0.75 - 5 áð.,

18S/0.75 - 5 áð.), äðèë, êàëèáðàòîð)

REFILL - 279 ëâ.

(20 áð. îò åäèí ðàçìåð, äðèë, êàëèáðàòîð)

Í
Î
Â
Î
!

Âñè÷êè öåíè ñà ñ ÄÄÑ. Âàëèäíîñò íà ïðîìîöèèòå: äî 30.06.2017 èëè äî èç÷åðïâàíå íà ïðîìî-

öèîíàëíèòå êîëè÷åñòâà. Çà ïîðú÷êè: òåë. 02 9533 557, GSM 0878 102 198, www.ultradental.net

Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð : Î Ô È Ö È À Ë Å Í  Ñ Ï Î Í Ñ Î Ð :

Âîäåùè:

Prof. Simone Grandini

Dr. Giulio Pavolucci

ÇÀÏÈÑÂÀÍÅ

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

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

1 äåêåìâðè: ëåêöèîííà ÷àñò

2 äåêåìâðè: ïðàêòè÷åñêè êóðñîâå
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- Как функционалната терапия постига преместване на зъбите
   и промяна на оклузията?
- Какви функционални грижи са ефективни по време на лечението?
- Диагностициране и дългосрочна стабилност –  какво трябва 
  да се има предвид?

 

Миофункционална терапия, съчетана с Дисциплината „Алекзандър“ 
- ключът към дългосрочна стабилност на резултатите

www.usmivki.com

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

Записване и
информация:  
0889 41 04 42
ivang@usmivki.com

Дата:   21-22 ноември 2017 г. от 9 ч.

Цена:  980 лв. с ДДС до 14.11.17 г.
            1100 лв. с ДДС след 14.11.17 г.

Място:  гр. Пловдив, хотел Империал

Теоретичен курс организиран от д-р Иван Горялов

Преди След 9 г. След

Лектор: 
Д-р Михо Иямамура,

Япония 

- Член на Японски 
изследователски клуб „Алекзандър“ 
(Президент за 2012-2013)
- Сертифициран член на борда 
на Японската асоциация 
по ортодонтия
- Дългогодишен член на борда на 
Японската асоциация по 
миофункционална терапия

Д-р Милев, бихте 
ли се представи-
ли, къде сте учили, 

насока и организация на 
практиката, професио-
нални интереси, хобита и 
умения.

Родом съм от Велинград, 
в курортния град съм завър-
шил средно образование,  
гимназия "Васил Левски" 
през 1987г. През 1996г. за-
върших стоматологичния 
факултет на ВМИ "Ив. П. 
Павлов". От същата година 
имам частна зъболекарска 
практика. Семеен съм с две 
момчета на 20 и 12 години. 
Професионалните ми инте-
реси са свързани най-вече 
с видимите резултати /като 
при всеки художник/ в про-
фесията - естетична дентал-

на медицина и протетика. 
Във Велинград направих и 
самостоятелна изложба.

Импресионисти ли са 
зъболекарите, д-р Милев? 

Зъболекарите сме по мал-

ко от всичко. Импресионис-
ти сме, безспорно, защото 
се стремим да използваме 
научните открития, а пред-
мет на нашата работа са 
обикновените хора. В от-
ношенията си с касата сме 
трогателни абстракционис-

ти в абсурдния си стремеж 
да постигнем съвършенство 
между цветове и форми. Но 
когато стане въпрос за за-
плащане на нашия труд, сме 
отчаяни реалисти с лек ню-
анс на сюрреализъм.

Каква е вашата връзка с 
рисуването?

Не зная, така се получи 
някак спонтанно, без да по-
сещавам уроци по рисуване. 
Понякога /може би и вина-
ги/ изкуството живее в нас 
и чака подходящ момент 
и форма, за да се прояви. 
Дори когато по много часо-
ве на ден работим не особе-
но творческа работа. 

Помага ли Ви то в про-
фесията на зъболекаря?

Както всяко хоби, така и 
рисуването помага - дава ми 
възможност да се откъсна 
от ежедневните грижи за 
пациентите, да преосмисля 
представите си за живота. 
Творчеството не е излишно 
в никакъв случай в нашата 
професия. След една завър-
шена картина и работата с 
пациентите върви по-леко и 
приятно. Изкуството леку-
ва, нали знаете. 

Вие имате участия в из-
ложби, но бихте ли разка-
зали за предстоящата от 
5 до 10 юни в гр. Бургас? 
Ще имате благотворител-

но участие и ще дарите 
картините. 

Изложбата "Изкуството в 
подкрепа на живота"е част 
от ежегодното събитие Ден 
на репродуктивното здраве, 
което ще се проведе на 10 
юни в Бургас в зала „Геор-
ги Баев“ в Морското казино. 
То се организира от сдру-
жение "Зачатие" - първата и 
най-голяма неправителстве-
на организация в страната, 
която защитава интересите 

на хората с репродуктивни 
проблеми. Целта на излож-
бата е с изкуството да по-
дадем ръка на онези хора, 
които нямат деца и имат 
нужда от лечение, а то чес-
то е доста скъпо. Затова с 
удоволствие се включвам 
и ще се радвам да дам своя 
малък принос към тази го-
ляма идея. 

Въпрос, който не е зада-
ден, но е важен за Вас.

Драги пациенти (и ти, 
Тео) (д-р Милев има пред-
вид героя от книгата на Уди 
Алън „Ако импресионисти-

те бяха зъболекари“), оби-
чайте зъболекаря си, както 
той ви обича и не забравяй-
те да си миете зъбите и да 
се грижите за здравето си. 
Ваш Винсент. 

Д-р Милев, благодаря за 
отделеното време.

Бел ред.: Заглавието е вза-
имствано от книгата на Уди 
Алън „Ако импресионисти-
те бяха зъболекари“, но с 
игра на думи

Въпросите зададе: 
Е. Караянева

КОГАТО ЗЪБОЛЕКАРИТЕ 
СА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ 

И ИМПРЕСИОНИСТИ

На 10 юни 2017 от 11:00 ч. в зала „Георги Баев" на Културен център „Мор-
ско казино" в град Бургас се състоя 12-тото поредно издание на Деня на 
репродуктивното здраве, организиран от сдружение „Зачатие" в различни 

градове в страната и е в полза на хората с репродуктивни проблеми. 
Съпътстващо събитие на Деня на репродуктивното здраве е и изложбата от 

творби на д-р Ангел Милев, лекар по дентална медицина, „Изкуството в подкрепа 
на живота". Експозицията можеше да бъде разгледана от 5 до 10 юни в зала „Геор-
ги Баев" на Културен център „Морско казино". Авторът дарява сумата от първи-
те 12 откупени картини за подпомагане на лечението на двойките със стерилитет. 
Всеки шести човек среща трудности при зачеването на дете. В Бъл-
гария двойките с репродуктивни проблеми са над 145 хиляди. Сдру-
жение „Зачатие" е първата организация на хората с репродуктивни  
проблеми в България, която вече почти 15 години работи активно за информира-
нето, подпомагането и защитата на правата на пациентите с репродуктивни про-
блеми. Мотото на тазгодишния форум е „Нови хоризонти към мечтаното дете", а 
основната тема е за новите подходи в медицината, които могат да скъсят пътя до 
желаното дете. 

По време на изложбата бяха продадени пет картини, като шеста е под въпрос. 
Парите от петте картини са разпределени по равно на две нуждаещи се двойки с 
репродуктивни проблеми.

ЩРИХ
В ПОДКРЕПА НА 

БЛАГОРОДНА КАУЗА

И З В Ъ Н  К А Б И Н Е Т А
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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 оборудван стоматологичен 
кабинет в гр. София, район „Красна поля-
на“, стоматологична машина и стол Медия 
7М, в много добро състояние. Цена по до-
говаряне, тел. 02/889-96-90, вечер след 19 ч.

Продавам стоматологичен стол Planet 
2005 г., чисто нова тапицерия, компресор 
с обезшумителна кутия, столче за стомато-
лога, чисто нов монитор Samsung - 2500лв. 
Тел.: 0898352310, Бургас, д-р Сашева

Продавам или давам под наем оборуд-
ван стоматологичен кабинет в центъра на 
град Бургас. За контакти: 0885 625 718 

Продавам или отдавам под наем пер-
фектен, чисто нов кабинет в Благоевград 
.Д-р Георгиев, GSM: 0887003868

Предлагам за продажба отлично об-
заведен стоматологичен кабинет с всичко 
необходимо (автоклав, лазер, микромо-
тори). Стоматологичен кабинет „Knight“, 
САЩ - стол за пациента; рефлектор; йонит 
с табуретка; микромотор и наконечници; 
компресор; турбини 2 броя. Телефон за 
връзка; Д-р Пенев: 0888410022 Домашен: 
02/8661697 Адрес: улица „Крум Попов“ 76, 
вход Б, партер.

Продава се нов микрo-мотор на W$H 
със дисплей и шлаух. Тел. 0898 26 20 20

Продавам два броя стоматологични ма-
шини ЮС 7 Медиа в много добро състоя-
ние, с нова тапицерия и окабеляване.Цена 
500 лева броя. За контакти: тел. 0885852789

Продавам стомат. стол Анвита, наконе-
чник, турбина с светлина, ултразвук и карт 
цена - 1150 тел. 0897402742

Продавам работещ зъболекарски ка-
бинет в гр. Ямбол - в центъра на града, 
подходящ е за работа и живеене, тъй като 
се намира в жилищен блок и апартамен-
та е 70 квадр.метра. Практиката същест-
вува от 1994 год.Кабинета е оборудван с 
всичко необходимо (ултразвук, фотопо-
лимерна лампа, амалгамобъркачка) вклю-
чително и с дребен инструментариум и 
консумативи,както го изисква добрата ден-
тална практика. Може да се започне работа 
веднага. Цената за апартамента с дентална-
та практика,с всичко гореспоменато е 32000 
Евро - тел.0895683896

Продавам малко използван стоматоло-
гичен юнит „Анвита“ с компресор. Ръкох-
ватка: въздух-вода, микромотор, турбина 
W&H,слюносмукател, пиезоелектричен 
скалер, 2 бр. прави + 2 бр. обратни нако-
нечници, допълнителен извод за втора тур-
бина. Тел. за връзка:0898658807 - Лиляна 
Янева.

Продавам УЗ скалер NSK Varios 350 и 5 
бр. функционални оригинални накрайници. 
Нужно е да се купи нова ръкохватка. Цена 
скалер и накрайници 400 лв., За контакти: 
0884 23 94 60

Продавам зъболекарски юнит „Ритер“ 
със скриваща се в корпуса и масичката 
периферия, огледалце със светлина, бор-
мотор, микромотор, турбина, стол „СС-7“, 
компресор, амалгамобъркачка, шкаф, ин-
струменти. Цена общо - 1500 лв. телефон: 
0885905381

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 машина Медия ЮС- 5 заедно 
със сух стерилизатор. Напълно рециклира-
на с претапициран стол за пациента. Цена 
по договаряне. Тел.:0877729309

Продавам мобилен кабинет, регистри-
ран, узаконен,работещ и със НЗОК. Напъл-
но независим от ток и вода. Практически 
ново оборудване. На базата на Ивеко-ками-
он, кара се с С-категория. Подробности по 
телефона. Цена 30000лв. Д-р Д. Димов

Продавам стоматологичен кабинет в 
гр.София близо до Военна болница! Площ 
44 кв. м. продава се с оборудването (работ-
но помещение,чакалня, санитарен възел 
и стерилизационна); намира си на кота 0. 
Цена по договаряне тел: 0884224321

Д-р Пенева от София продава спешно 
стоматологичен стол от Китай за 500 лева; 
За контакт: GSM: 0878 800 841 

Продавам RVG- сензор APIXIA. Раз-
мер 1 -38,2mm x28.2mm x6.3mm. . Нов, 
неизползван. За повече информация: www.
apixia.net. Цена 3600 лв. тел. 0895796614

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

Продавам зъболекарска машина Гюней, 
модел Прогрес. Машината е с вграден ул-
тразвуков скалер, въздушен микромотор 
NSK ,турбинен шлаух със светлина, три-
функционална ръкохватка. Цена 1500 лв. 
тел. 0888 43 34 48 д-р Веселинова, София

Продава стомат оборудване: нит фото-
полимерна лампа, амалгамобъркачка и др. 
в Бургас - 0898716708

Продавам цялостно оборудване за сто-
матологичен кабинет. Помещението на ка-
бинета е под наем и е узаконена действаща 
стоматологична практика от 15 год. на бул. 

„Евлоги Георгиев“, гр. София (до Консерва-
торията) и може да се наеме с оборудването 
вътре. Оборудването включва: стоматоло-
гична машина Anvita, с монтиран ултраз-
вуков италиански скалер, фотополимерна 
лампа, Каво, наконечници, амалгамобър-
качка на капсули, ер флу, работни масички и 
шкафове, едър и дребен инструментариум 
и хирургически инструменти. При наемане 
на същото помещение може да се започне 
веднага работа. Тел. За контакт: д-р Алеко-
ва, тел. 0888242593.

Продавам - давам под наем обзаве-
ден стоматологичен кабинет в центъра на 
гр.Бургас. Тел. 0885625718

Продавам пълно зъболекарско оборуд-
ване. За информация: 0888/ 34 77 49

Продавам два броя машини ЮС 7 ме-
дия. За информация: 0887/ 532 736 – Д-р 
Раянлиев, Пловдив

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

Продавам стом. машина Медиа в отлич-
но състояние с компресор, стол за пациен-
та с подвижна тетиера, мощен рефлектор, 
стол за стоматолога, турбинен наконечник, 
наконечници и резервни такива – цена по 
договаряне 0878 671036 

Разпродавам инструментариум и мате-
риали: фото лампа, арсен, опалова аптечка, 
амалгама ,борчета, гумички, канални ин-
струменти и други. 0878 671036 

ДАВАМ ПОД НАЕМ

ДАВА ПОД НАЕМ смяна в разработен 
кабинет, в гр. Варна център, до Катедрала-
та. За контакт: 0896044266, д-р Симеонова

Давам под наем помещение за зъбо-
лекарски кабинет гр. Враца - 100 лв. 0878 
671036 

Давам смяна под наем в разработен 
стоматологичен кабинет ,намиращ се в зъ-
ботехническа лаборатория. Кабинетът и ла-
бораторията се намират до МОЛ София. За 
контакти - 0899 10 44 12, Славчо Гълъбов

Давам под наем смяна в зъболекарски 
кабинет в гр. Пловдив, ул.”Върховръх” № 
2. За информация: 032/ 25 24 32

Дава се под наем оборудван дентален 
кабинет, работещ от 2003г., с пълен ин-
струментариум, автоклав, ултразвукова 
вана, ултразвук, лазер. Кабинетът е с площ 
33 кв.м., в кв.”Кючук Париж” – Пловдив, 
с електрифицирана охранителна ролетка, 
разположен на нивото на улицата. Наем по 
споразумение. За контакти: Д-р Румен Ге-
оргиев – 0899/ 10 53 48, 0878/ 672 391

Отдава се смяна под наем в денонощен 
спешен кабинет по дентална медицина в гр. 
Пловдив. За информация: Д-р Атанасов – 
0885/ 88 00 43 или д-р Славова – 0885/ 84 
48 42

Давам под наем оборудван дентален ка-
бинет в гр. Пловдив – 0898/ 740 145

Давам под наем напълно оборудван 
стоматологичен кабинет в гр. София. На-
мира се в кв. Лагера работещ от 12 годи-
ни със всички разрешителни. За контакт: 
0887450326

Давам под наем необзаведен стомато-
логичен кабинет 308Д в гр. Варна, меди-
цински комплекс „Младост“. Цена: 150 лв./
месец+разходите за поддръжка на общите 
части и консумирани вода и ток. Тел. 0889 
530589

Дентален център 2 гр. София /сградата 
на ДКЦ 7 до Централна гара/, дава дент.
смяна под наем в оборудван кабинет с 
всички разрешителни, на общински наем. 
02/8033951, сутрин

Давам действащ стоматологичен 
кабинет,напълно обзаведен ЮЗ-7М, 
инструментариум, София, център,190 
лв. за смяна, Любомир Димитров, тел. 
0896629104

Давам смяна под наем в перфектен,чисто 
нов кабинет в гр. Благоевград. Д-р Георгиев 
0887003868

ДАВА ПОД НАЕМ смяна в разработен 
кабинет, в гр. Варна център, до Катедрала-
та. За контакт: 0896044266, д-р Симеонова

Дава се под наем самостоятелен, разра-
ботен, дентален кабинет. Кабинетът се на-
мира в кв. „Кючук Париж“, близо до мага-
зин „Била“.За информация: 0886 / 35 81 27

ТЪРСИ

Търси лекар по дентална медицина за 
работа на процент в разработен кабинет 
в ж.к. Люлин център. За контакт - 0888 
925378

Търся стоматолог за работа в сто-
матологичен кабинет на процент в Со-
фия. 0888933808. Д-р Салех .

Фирма изкупува отработена амалгама 
на цена-100 лева за килограм. Тел. 0899 948 
166.

Уважаеми колеги,
тази година се навършват 20 години от дипло-

мирането на випуск 1997г на ФДМ - Пловдив. По 
повод организиране на празнуването на годиш-
нината през октомври месец 2017г., моля жела-
ещите да присъстват на празничното събитие да 
се свържат с д-р Иван Ченчев до края на август 
(31.08.2017г). 

За контакти: тел: 0888 722 321, 0879 530 196
email: ivan_chenchev@yahoo.com
viber: 0879 530 196
facebook: Ivan Chenchev
д-р Иван Ченчев, дм - Главен асистент Кате-

дра Орална хирургия ФДМ - Пловдив

ЮБИЛЕЙ
РК на БЗС – Пловдив 

поздравява проф. д-р Пе-
тър Кавлаков по случай не-
говия 80-годишен юбилей. 
Пожелаваме му крепко 
здраве, дълги години дръз-
новение и любов от благо-
дарните му ученици!

РК на БЗС – Пловдив

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ
УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръглите 
годишнини на д-р Атанас Панчев, д-р Илиана 
Канелова, д-р Мехмед Цер и д-р Ибраим Мусов, 
като им пожелава здраве, много късмет, лично 
щастие, истински хора до тях , чудесни мигове и 
много лични и професионални успехи.

УС на РК на БЗС-Благоевград
Д-р Александра Драгостинова

СРЕЩА НА ВИПУСКА 
на завършилите ФДМ - София през 1987 г.

Във връзка с организиране на среща на випуска, 
моля за вашето съдействие, за да може да се изди-
рим. Бихте ли ми изпратили имена на завършилите 
ФДМ - София през 1987 г. или съобщение до коле-
гите от вашите колегии, завършилите в София през 
1987 г. да се обадят на телефони:

088 832 4647 д-р Ели Георгиева, 089 864 0509 д-р 
Петя Павлова, 089 452 8082 д-р Калинка Иванова 
или 088 777 8778 д-р Костадин Георгиев

д-р Петя Павлова
РК Силистра

Музеят по история на медицината във Варна за 
първи път се включи в Европейската нощ на 
музеите.

За първи път тази година Музейят по история на ме-
дицината се включи в инициативата „Европейска нощ 
на музеите и галериите“, като на 20 май точно в 18:00 
ч. посрещне посетителите с богата образователна и 
развлекателна програма.

Медицински университет-Варна има амбицията да 
превърне музея в един работещ институт за изслед-
ване, развитие и популяризиране на историята на 
медицината. За жителите и гостите на Варна музеят 
предлага богата здравно-образователна програма със 
събития през годината, а през ваканцията ще работи 
летен музей за децата.

Още от 20 май посетителите могат да видят ренови-
раната сбирка от лечебни растения в градинката пред 
музея, която е изградена и ще бъде поддържана от се-
мейството на един от видните варненски лекари - д-р 
Никола Сираков.

Музеят по история на медицината се помещава в 
сграда, която е първата дарителска болница по нашите 
земи, построена през 1869 г. със средства от завеща-
нието на варненеца Параскева Николау. Обявена е за 
паметник на културата с национално значение. Експо-
зицията е подредена в три зали, в които се проследява 
развитието на медицината като практика, изкуство и 

МУЗЕЯТ ЗА ИСТОРИЯ НА 
МЕДИЦИНАТА ВЪВ ВАРНА

наука от най-дълбока древност до наши дни.
Адресът на Музея по история на медицината във 

Варна е ул. „Параскева Николау“ №7.
Събитието „Европейска нощ на музеите и галерии-

те“ води своето начало от Франция и само за няколко 
години се е превърнало в традиционно мероприятие в 
страните от цяла Европа. Желаещите да се запознаят 
с културното и историческото ни наследство могат да 
го направят в почти всички музеи на територията на 
страната, които посрещнат хиляди посетители с без-
платен вход.
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АКЦЕНТИАКТУАЛНО

С ГРИЖА ЗА  
МИТКО И ЛИЛИ

На Общото събрание на 
СРК, проведено на 29 Април 
т.г. д-р Виктор Петров за-
позна делегатите със случая 
„Митко и Лили“: две деца с 
болни родители от с. Вълчан 
Дол, Смолянско. По време на 
форума бяха събрани 841 лв. 
от делегатите, а УС на СРК 
взе решение да добави сума-
та до 1 000 лв. Д-р Петров и 
д-р Ботев направиха проуч-
ване на случая и се свързаха 
с РК Смолян за съдействие. 
С тяхна помощ беше уста-
новена връзка с г-жа Едита 
Текьова, Кмет на с. Вълчан 
дол и бе уточнено сумата да 
се изпрати с протокол за да-
рение до нея.

ПО СЛЕДИТЕ 
НА ТАНЮ ВОЙВОДА

От 22 години д-р Анатолий 
Кънев, лекар по дентална 
медицина организира поход 
по следите на Таню Войво-
да. Маршрутът включва 28 
населени места и завършва 
с лобното място на славния 
ни герой. В по-големите гра-
дове по пътя, зъболекарят 
организира и историческа 
възстановка на събитията, за 
да могат участниците, много 
от които са деца, да усетят по 
най-истинския начин силата 
и значението на станалото.

АНУЛИРАНИ ЗДРАВНО-
ОСИГУРИТЕЛНИ 

КНИЖКИ

Поради зачестили случаи 
на отчетени дентални дей-
ности на ЗОЛ с вписани в 
амбулаторния лист номер на 
анулирана здравноосигури-
телна книжка или вписани 
дентални дейности в анули-
рани книжки припомняме. 
Изпълнителите на дентална 
помощ могат да се възполз-
ват от предоставената им 
възможност с чл.86, ал.5 от 
НРД за дентални дейности за 
2016 г. , както и в НРД за ден-
тални дейности за 2017 г. и 
да проверяват чрез предоста-
вената електронна услуга от 
НЗОК номера на актуалната 
здравноосигурителна книж-
ка на ЗОЛ и извършените и 
отчетени в НЗОК дентални 
дейности на същото ЗОЛ за 
текущата календарна годи-
на! Непотърсените здрав-
ноосигурителни книжки от 
ЗОЛ следва да бъдат върна-
ти в РЗОК, тъй като голяма 
част от тях са анулирани! 
Проверка на актуалната 
здравноосигурителна книж-
ка на ЗОЛ и извършените и 
отчетени в НЗОК дентални 
дейности на ЗОЛ за текущата 
календарна година може да 
направите на: https://pis.nhif.
bg/main

3D ПРИНТИРАНЕТО  
В ДЕНТАЛНАТА 

ПРАКТИКА 

Модерните технологии, 
свързани с 3D принтиране-
то бяха сред акцентите на 
съпътстващата програма на 
приключилото изложение 
„Булмедика Булдунтал“. 
Лекторът Ева Бергхаус за-
позна публиката с възмож-
ностите на 3D принтирането 
в денталната медицина, как-
то и с материалите, които се 
разработват за тази техноло-
гия. Като част от програма-
та „Моларис Дентал“ бяха 
показани възможностите на 
EXOCAD 2017 в 3D – дизай-
на. Презентиран бе и софту-
ерът за компютърно проек-
тиране exocad Dental CAD. 

РОБОТИЗИРАНА 
ХИРУРГИЯ

Годишно над 400 000 души се 
разболяват от рак на простатата в 
Европа, като се очаква  през 2030 
г. заболелите да достигнат близо 
520 000. В България, по данни на 
Националния раков регистър, през 
2013 г. са регистрирани 2 825 нови 
случая на заболяването. Това беле-
жи ръст от 60% за последните 10 
години. В България съществува и 
възможност за роботизираната хи-
рургия за пациентите с простатен 
карцином. Роботът Да Винчи има 
редица предимства пред стандарт-
ната отворена операция - минимал-
но инвазивен метод, който води до 
бързо връщане към нормален живот 
след операция и намаляване на ри-
ска от еректилна дисфункция и ин-
континенция (изпускане на урина). 
Роботът Да Винчи e бил секретна 
разработка на военните, предназ-
начен първоначално за целите на 
военно-полевата хирургия, но ско-
ро след това той бързо намира свое-
то място в цивилните институти и 
болници. В момента това е най-съ-
временният оперативен подход при 
рак на простатата и в държави като 
САЩ това да е стандартна проце-
дура. В България вече пета година 
също се извършват роботизирани 
операции при пациенти с проста-
тен карцином. Ракът на простатата 
е второто по честота онкологично 
заболяване сред мъжете след рака 
на белия дроб. Статистиката сочи, 
че годишно над 1 млн. мъже по 
света получават диагнозата рак на 
простата, което е около 8% от всич-
ки новорегистрирани онкологични 
заболявания и над 15% от ракови-
те заболявания при мъжете. Бяха 
изнесени данни и за болестите на 
долните пикочни пътища и по спе-
циално за патологичното състоя-
ние свръхактивен пикочен мехур 
(СПМ). От СПМ са засегнати над 
100 млн. жени и мъже по света, 22 
млн. от които са в Европа. По своя-
та честота (12-17%) СПМ е пред та-
кива социалнозначими заболявания 
като диабета и астмата. Свръхактив-
ният пикочен мехур (СПМ) може да 
бъде хронично и прогресивно със-
тояние, водещо до сериозни физио-
логични и психологични разстрой-
ства за пациентите. Симптомите на 
СПМ (и в частност изпускането на 
урина) прогресират с времето и в 
крайна сметка влошават значително 
качеството на живота на пациенти-
те. Основното лечение на симпто-
мите на СПМ е медикаментозно-
то, като антимускарините (AМs) и 
ßЗ-адренорецепторните агонисти 
са двата основни класа на лекар-
ствена терапия. В повечето случаи 
симптомите на СПМ рецидивират 
след преустановяване на лечението, 
затова е особено важно пациентите 
да са постоянни в прилагането на 
предписаната им терапия.

ВНИМАТЕЛНО С 
FACEBOOK

По-дългото използване на 
Facebook намалява както психиче-
ското здраве, така и щастието. Това 
показват резултатите от мащабно 
проучване, проведено от учени в 
университетите в Йейл и Кали-
форния, съобщава The Wall Street 
Journal, цитиран от Pixelmedia. Про-
учването е проследило навиците на 
над 5000 души, чието здраве е било 
проверявано три пъти в продълже-
ние на две години. 5208 възрастни 
са се съгласили да участват в на-
ционалните проучвания, събрани от 
Gallup между 2013 и 2015 година и 
през това време са обменяли инфор-
мация с учените за своето здраве, 
социален живот и използването на 
Facebook. От своя страна, учените 
са обърнали специално внимание 
на темите в социалната мрежа, чес-
тотата на харесването им, публи-
куването на статуси и кликванията 

върху чужди такива и са установи-
ли, че потребителите съобщават за 
5-8% по-ниска удовлетвореност от 
живота. В рамките на това изслед-
ване специалистите имат пряк дос-
тъп до данните на Facebook за пери-
од от две години и възможността да 
наблюдават динамичната картина 
и развитието на участниците през 
това време, за да забележат дали 
някой от тях е тъжен, или в лошо 
здраве, след като е използвал соци-
алната мрежа по-често и дали симп-
томите са се появили, или влошили 
в съчетание с онлайн дейността му. 
Съавторът и директор на лаборато-
рията за човешка природа в универ-
ситета в Йейл Николас Христакис 
обобщава, че ключът към удовлет-
ворението от живота и психичното 
здраве е да се гарантира, че онлайн 
взаимодействието с приятели само 
допълва, а не замества контактите 
лице в лице.

СТРИКТНОСТ 
И БЕЗКОМ-

ПРОМИСНОСТ
На среща с директорите на 28-

те РЗИ в страната министър проф. 
Николай Петров, заместник-ми-
нистрите на здравеопазването д-р 
Мирослав Ненков, маг.-фарм. Ли-
дия Нейчева, Светлана Йорданова 
и Главният държавен здравен ин-
спектор д-р Ангел Кунчев очертаха 
какви са задачите на регионалните 
структури в краткосрочен план. 
Във връзка със стартиращия летен 
сезон от РЗИ се очаква засилване-
то на контрола на водите (питейни 
и за къпане), на храните и на шума, 
както и мониторинг на персонала 
на обектите с обществено предназ-
начение, като при въпроси от съв-
местна компетентност здравните 
инспекции трябва да работят в до-
бра колаборация с другите отговор-
ни институции. От вас искаме вне-
запни проверки, контрол, контрол 
и пак контрол, подчерта министър 
Петров. В дългосрочен план МЗ 
ще направи анализ на дейността на 
всяка регионална инспекция, като 
очаква от директора ѝ да мотивира 
всеки разходен лев, каза още ми-
нистърът. Предстоят и засилени 
проверки на договорните партньо-
ри.

НЗОК ОТНОВО Е С 
ПРЕРАЗХОД

Националната здравноосигури-
телна каса е на червено с 400 млн. 
лева. На толкова възлиза дефици-
тът й, заради който тя е затънала в 
дългове не само към наши, но и към 
чуждестранни болници. Касата не 
е изплатила надлимитната дейност 
на болниците у нас от април 2016 
до април 2017 г., тя им дължи 34 
млн. лева. Други 52 млн. лв. тя не 
е изплатила за 2015-а. Като се те-
гли чертата, се оказва, че НЗОК е 
длъжник на лечебните завадения с 
85 млн. лева. Освен това, около 215 
млн. лв. дължи тя на чуждестранни 
здравноосигурителни фондове, рес-
пективно на болници за лечение на 
сънародници зад граница. От БЛС 
настояват бюджетът на НЗОК да 
бъде актуализиран с 250 млн. лева. 

СИНЬО ЛЯТО
Независимо, че по българското 

Черноморие няма акули убийци, 
нито баракуди, някои от обитате-
лите на крайбрежието могат да ни 
докарат сериозни проблеми. Риба-
та, наречена морски дракон, е най-
опасна от тях. На външен вид тя не 
е никак респектираща, наподобява 
попче, но е най-отровната по на-
шите географски ширини. Тя има 
опасен шип на хрилното капаче и 
убождането е доста болезнено. Чрез 
него тя впръсква в жертвата редица 
токсични вещества. Морският дра-
кон не е агресивна риба и никога 

не напада сама, но ако човек върви 
по дъното с голи крака и я настъпи, 
тя отговаря с отровните си шипове. 
Най-уязвими обаче са рибарите, ко-
гато вадят улова, оприличават я на 
попче и когато я хванат в ръце, вече 
е късно. От нея не са застраховани 
и туристите. Само през миналото 
лято 7 души са посетили токсико-
логията във Варна. При убождане 
от морски дракон болката е остра, а 
мястото бързо се подува. |При някои 
алергични хора избива пяна на ус-
тата и равновесието им се наруша-
ва. Макар и ужилването от морски 
дракон да не е смъртоносно, лека-
рите съветват веднага да се потърси 
лекарска помощ, за да не се забавя 
лечението. Обикновено то трае око-
ло два-три месеца, а при най-теж-
ките случаи може да се стигне до 
нарушаване на функция на пръсти-
те на крайника за около година. Ри-
бите скорпид и звездоброец живеят 
по каменистите дъна, но в българ-
ски води се срещат рядко. Те също 
са с отровни шипове. Подобно на 
морския дракон не са смъртоносни, 
но могат да доведат до продължи-
телно изтръпване или парализа на 
убодения крайник. Затова е необхо-
дима противоалергична инжекция в 
близките два часа.

ЧОВЕШКИЯТ 
МОЗЪК E НАЙ-
СИЛЕН СЛЕД 60 

ГОДИНИ
Американски учени откриха, че 

след 60-годишна възраст човешкият 
мозък заработва на пълни обороти. 
Учените от Калифорнийския уни-
верситет открили, че с напредване 
на възрастта човек става по-умен, 
тъй като неговият мозък започва да 
работи с пълна сила. При това, вре-
мето на интелектуалната активност 
е между 50-70 годишна възраст. 
До скоро се смяташе, че с времето 
умствената деятелност постепенно 
изчезва, тъй като невроните посте-
пенно умират, и към края на живота 
си човек губи до 30% от невроните.

ВНИМАТЕЛНО С 
НАЗДРАВИЦИТЕ

Популярна здравна препоръка 
е да се ограничава алкохолът, но е 
популярно също и убеждението, че 
в умерени количества не вреди тол-
кова, а даже е полезен. Изследване 
на „Оксфорд“ и University College 
London, проведено в последните 30 
години обаче, опроверга всякакви 
надежди за здравни ползи от пиене-
то, като доказа, че дори една чаша 
на ден или през ден, оставя следа 
върху структурата и функциите на 
мозъка, пише „Ройтерс“. В съвмест-
ното проучване на двата престижни 
университета преди 30 години са се 
включили 550 доброволци на средна 
възраст. Те са категоризирани в три 
групи - чести и спорадични потре-
бители на алкохол, и въздържатели. 
През цялото време редовно били 
проверявани с тестове за памет, а 
в края на периода били подложени 
на ядрено магнитен резонанс. Ана-
лизът на състоянието на мозъците 
им три десетилетия по-късно ясно 
показал, че хората, които пият по-
вече са в по-голям риск от атрофия 
на хипокампа, т.е. са застрашени от 
нарушения в центъра на паметта и 
ориентацията. Хората, консумира-
щи около и над 300 мл чист алкохол 
на седмица са в най-голяма опас-
ност, но дори и при тези, които пият 
умерено и в рамките на препоръки-
те на здравните служби - между 150 
и 200 мл - увреждането на мозъка 
е много по-често, отколкото при 
въздържателите, показало изслед-
ването. В една бира има около 20 
мл чист алкохол, колкото са и в 50 
мл твърдо питие, а в бутилка вино 
чистият алкохол е около 90 мл. Уче-
ните изрично подчертават, че не са 
открили никакви доказателства за 
ползите от умерената консумация, 

както се твърди в немалко други 
теории и проучвания, включително 
и изследването на „Нешънъл джи-
ографик“ в петте зони с най-много 
столетници в света. Една от общите 
черти между тези дълголетни общ-
ностти е именно редовната и уме-
рена консумация на леки алкохоли 
като вино, само че от „Оксфорд“ и 
Лондонския юнивърсити колидж не 
могат да си обяснят защо.

ИЗКУШЕНИЕТО 
СОЦИАЛНИ 

МРЕЖИ

Ако сте от хората, които не мо-
гат да устоят на изкушението да 
влязат в акаунта си във Facebook 
или Instagram в работно вре-
ме, или се чувствате нервни, ко-
гато не можете да използвате 
смартфона си, може би се нуж-
даете от професионална помощ. 
В последните години се появи-
ха различни видове помощ за 
потребителите, които не успя-
ват да се отдалечат от устрой-
ствата си, въпреки че го желаят. 
Има терапевти, които предлагат 
съвети, треньори по „пълно вни-
мание“, организиращи детоксика-
ция от социалните мрежи, както и 
стартъп компании, които стимули-
рат корпоративното щастие, за да 
може денят ви да премине добре, 
без постоянно да сърфирате им-
пулсивно в интернет, пише ВВС. 
„Хората се учат как да шофират или 
плуват, но когато става въпрос за 
смартфони, всички просто получа-
ват един телефон и започват да го 
използват“, казва Памела Рътълдж, 
директор на Центъра за психоло-
гически изследвания на медиите в 
Нюпорт Бийч, САЩ. „Необходими 
са умения, за да сърфирате в опре-
делено социално пространство“, 
допълва тя. Натан Дрискел, тера-
певт от Хюстън, казва, че в по-
следните години броят на хората, 
които търсят помощ за лекуване 
на пристрастяване към социалните 
мрежи, се е увеличил с 20% и сега 
тези случаи съставляват 20% от па-
циентите му. В същото време леко е 
намалял броят на клиентите, които 
търсят лечение на зависимостта си 
към компютърни игри.

РАЗУМЕН СПОРТ 
Високоинтензивните интервални 

тренировки (HIIT) влияят благо-
приятно на глюкозния метаболизъм 
и инсулиновата чувствителност при 
диабетиците, сочи ново изследване, 
публикувано в Скандинавския жур-
нал по медицина и спортна наука. 
Изводите са на учени от универ-
ситета в Турку, Финландия, които 
са решили да изследват ефекта на 
HIIT-тренировките върху здраво-
словното състояние на пациенти с 
диабет тип 2 и на здрави хора. За 
целта участниците в експеримента 
са практикували не само високоин-
тензивна интервална тренировъч-
на дейност, но и такава с умерено 
натоварване. Резултати са показа-
ли, че при двата вида спортуване 
диабетиците отчитат забързване 
на глюкозния метаболизъм и пови-
шаване на инсулиновата чувстви-
телност, които биха спомогнали за 
лечението им. Чрез HIIT-трениров-
ките, обаче постигнатите резултати 
са били двойно по-добри и то за 
по-кратко време. HIIT представля-
ва високоинтензивна интервална 
кардиоваскуларна тренировка. Ме-
тодиката при изпълнението й се 
състои в серия от интензивни физи-
чески упражнения, които се редуват 
с такива с по-малък интензитет. По 
този начин се подобрява и аеробна-
та и анаеробната издръжливост на 
човека, т.е да се ангажират и двете 
енергоосигуряващи системи без да 
се претоварва сърдечно-съдовата 
система и ставите.


