
БРОЙ 7   ГОДИНА XV   ЮЛИ 2017 ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ WWW.BZS.BGРЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

СТР. 4

ЕЛЕКТРОННОТО 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
НАВЛИЗА ВЪВ 
ВСЕКИДНЕВИЕТО

МОДЕРНИ ВРЕМЕНА

СТР. 11

ИЗПЪЛНИТЕЛНА 
АГЕНЦИЯ 
МЕДИЦИНСКИ 
ОДИТ

ИНСТИТУЦИИ

 

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.

НАЦИОНАЛEН 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.

НАЦИОНАЛEН 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.

НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС – 2018
Управителният съвет на БЗС гласува датите за провеждане 

на следващия Научен конгрес на БЗС в гр. Бургас – 7, 8 и 9 юни 
2018 г. 

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. 

Най-голямото научно събитие, 
организирано от БЗС, се про-
веде за седемнадесета поредна 

година в обновяващия се град Бургас. 
На конгрес като на конгрес, но с още 
добавени територии в полето на позна-
нието и практиката.

Паралелно с научните прояви течеше 
и активна съсловна работа, като тази 
година се проведе заседание на Упра-
вителния съвет на БЗС с представяне 
на темата за електронното здравеопаз-
ване от д-р Пирет Вали, вицепрезидент 
на Съвета на европейските зъболекари. 
Темата за електронното здравеопазва-
не и електронното пациентско досие 
излезе на преден план с поставянето 
на задачата пред Европейската коми-
сия електронните здравни досиета на 
пациентите да са достъпни на тери-
торията на целия Европейски съюз до 
2020 година. Това бе потвърдено и от 
българския еврокомисар Мария Габри-
ел с ресор „Цифрова икономика и об-
щество“.

Така за пореден път съсловната ор-
ганизация на лекарите по дентална ме-
дицина в България е една крачка пред 
събитията. Дигиталният свят, елек-
тронният контрол и повсеместната ци-
фровизация са на дневен ред и никой 
не може да ги избегне.

Класическата лекционна програма 
на конгреса бе разнообразна и засегна 
широк кръг от денталното познание. 
Извън строго професионалните теми 
имаше лекции, свързани с контрола на 
инфекциите в денталната практика, съ-
отнесени към основните мерки за пре-

венция, както и тема за управлението 
на риска в практиките.

На силен интерес се радваха теми-
те за приложението на флуор в ден-
талната практика на проф. Куклева, 
панела на Асоциация „София дентал 
мийтинг“, лекцията на проф. Златица 
Петрова от Изпълнителна агенция ме-
дицински одит.

Денталното изложение за поредна 
година бе изключително силно и за-
стъпваше целия спектър от техноло-
гии, консумативи и медикаменти.

Най-любознателните участници в 
първия конгресен ден бяха посрещна-
ти от изпълненията на оркестър пред 
залата на Държавната опера в Бургас.

Откриването на конгреса бе тради-
ционно на сцена „Охлюва“ в морската 
градина, където наистина лекари по 
дентална медицина, граждани и гос-
ти на града се сляха в един прекрасен 
празник. Подгряващата група на този 
дентален празник бе „Горещ вятър“, 
въпреки че вятърът, който идваше от 
морето по време на откриването, съв-
сем не бе горещ. Изпълнителите от 
фолклорен ансамбъл „Странджа“ оба-
че успяха да стоплят атмосферата със 
своите изпълнения на български на-
родни песни и танци.

За втора поредна година водещи на 
тържеството бяха не професионални 
актьори, а лекарите по дентална ме-
дицина д-р Силвия Димитрова, зам.-
председател на БЗС и председател на 
Комисията по квалификация и акре-
дитация, и д-р Богдан Димитров, като 
представител на домакините от РК на 

БЗС – Бургас.
След приветствените думи от инсти-

туции и партньори на БЗС бе връчена 
награда, благодарствена грамота и 
почетен знак на БЗС на д-р Валентин 
Павлов, бивш депутат в Народното съ-
брание за принос и съпричастност към 
съсловната работа.

Приветствени думи от името на Ко-
мисията по здравеопазване и от свое 
име поднесе д-р Юлиан Папашимов, 
депутат в НС и лекар по дентална ме-
дицина от РК на БЗС – Ямбол.

Традиционно всички участници, лек-
тори и гости можаха да се насладят на 
една вечер край морето на коктейл за 
добре дошли. Спонсорите от „Арома“ 
бяха направили и малка изненада, коя-
то допълни празничното настроение и 
разчупи атмосферата.

След официалното откриване кон-
гресът продължи своята научна част, 
която включваше освен лекционна 
програма от целия спектър на дентал-
нато познание, лекция с практическа 
демонстрация, така и постерна секция, 
уъркшоп прояви, както и дискусионни 
панели.

По време на Научния конгрес на БЗС 
Комисията по информация проведе 
анонимна анкета, включваща 4 въпро-
са, за да се получи обратна връзка и 
да се разбере мнението и нагласите на 
част от колегите участници в Конгреса. 
Отговорите на въпросите бяха обобще-
ни от доц. Елка Радева, председател на 
редакционната колегия на в. „Дента-
Медика“. Въпросите бяха:

На стр. 8

XVII НАУЧЕН 
КОНГРЕС НА БЗС

СТР. 3

ЗЪБОЛЕКАРИТЕ, 
НА  
КОИТО ВЯРВАМЕ

СЪСЛОВНИ

Момент от откриването 

Отчитането на тригодишните периоди за събиране на кредити от всеки член 
на БЗС започва от Отчетно-изборния конгрес на БЗС през 2017 г.
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EDITORIAL

КАЖЕ НЕЩО - 
УМНО Е, НАПРАВИ 
НЕЩО - ХУБАВО Е

Да успокоим ума и душите с по няколко реда от Йордан Йовков. 
Ако думите ви звучат ниско, приглушено, но силно, като доб-

руджански танц не сте загубили своята емоционална сетивност. 
Лятото е време за презареждане, за светлина, море и отмора. При-
ятно четене!

„Шибил започна да брои, за да види колко години ще живее, 
но после се замисли за възрастта си и му се стори, че е вече стар. 
Спомни си Рада и се усмихна: "Каква чудновата бърканица - ми-
слеше си той - от жена, дете и дявол! И как всичко и прилича; 
каже нещо - умно е, направи нещо - хубаво е!" И той я виждаше 
тъй, както беше я видял, когато държеше иглата с конеца в устата 
си, гледаше го и се усмихваше. "Не игла - помисли си пак Шибил 
и въздъхна. - Нож може да държи тъй в устата си, и от тоя нож 
човек на драго сърце би умрял!" - из"Шибил"

"Жената, момче, е рай, жената е вечна мъка. Жената е рибя 
кост. Като ти заседне в гърлото, ще се задавиш" – из "Албена"

"А Албена беше вече близо. Тя вървеше напред, а след нея два-
мата стражари. Нямаше човек, който да не познаваше Албена, но 
като я видяха, пак отблизо, всички затаиха дъх. Албена си беше 
същата Албена, само че не се смееше, очите и не играеха, както 
по-рано, а наведени под тънките вежди гледаха надолу. Носеше 
син сукман и къса скуртейка с лисици. Ръцете си държеше сми-
рено отпред, като че отиваше на черква. Но когато тя се намери 
между двете стени от хора и дигна очи, тоя поглед, който позна-
ваше всеки мъж и който сега беше още по-хубав, защото беше на-
тегнал от мъка, и тия тънки вежди, и това бяло лице — от нея 
сякаш полъхна магия, която укротяваше и обвързваше. Грешна 
беше тая жена, но беше хубава. Жените, които се канеха да я хулят, 
тъй си и мълчаха, а патерицата на дяда Влася не се и помръдна.

И в тая тишина, в тия няколко мига стана чудо, обърнаха се и 
най-коравите сърца, жалост и доброта светна в очите на мъже и 
на жени.

- Мари, Албено, мари, дъще - проплака женски глас, - какво на-
прави, Албено!

- Ах, Албено, Албено!
Албена се спира.
- Лельо Димке - вика тя, - прощавай! - После, като се обърна 

на другата страна: - Люцо, Тудорки, Савке, прощавайте! Сбогом, 
сбогом ви на всички!

Мнозина вече плачеха. А Албена вървеше все тъй спокойно 
скръбна, все тъй хубава.

- Прощавайте! - извика тя на всички. - Млада съм, сгреших. 
Прощавайте!

Захълцаха хора и се стълпиха към нея. Жените наваляха най-
много към нея, а стражарите ги връщаха. Тогава нейде отзад, гне-
вен и разтреперан, се чу гласът на дяда Влася:

- Момчета, дръжте, не я давайте. Какво е селото без Албена!" – 
из "Албена"

"Той дълго стоя на шосето и гледа подир каруцата. Гледаше 
майката с черния й чумбер, момичето легнало до нея, високият 
селянин, който крачеше прегърбен и водеше малкото конче, а 
над тях, между всеки два телеграфни стълба лястовичките се раз-
хвърчаваха, после пак се връщаха и кацаха на жицата.

Замислен, Моканина се върна при овцете си и се залови отно-
во за цървулите, които правеше от нещавена волска кожа. Бяла 
лястовичка - мислеше си той. - Има ли я! Но нещо го подпираше в 
гърдите, мъчеше го. И като пусна шилото и погледна към небето, 
той извика

- Боже, колко мъка има по тоя свят, боже!" - И пак се загледа 
подир каруцата." - из "По жицата"

"Мъдрец наистина беше Сали Яшар, много нещо беше видял, 
много нещо беше преживял, но едно беше ясно за него: с мъки, с 
нещастия е пълен тоя свят, но все пак има нещо, което е хубаво, 
което стои над всичко друго - любовта между хората." - из "Песен-
та на колелетата"

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

ЕДНО КЪМ ЕДНО

КОЛОНКАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА НА 
ПРОЕКТА ЗА НАРЕДБА 
ЗА ПРИДОБИВАНЕТО 
НА СПЕЦИАЛНОСТ

На 23 юни приключи послед-
ното заседание на времен-
ната работна комисия на 

БЗС, която прие окончателните тек-
стове на проекта за Наредба, касае-
ща придобиването на специалност 
от лекарите по дентална медицина. 
Деканите на трите факултета по 
дентална медицина - проф. Фил-
чев, проф. Тодоров, проф. Тончев 

и зам.-деканът - проф. Рашкова и 
отговорните представители на БЗС 
единодушно дадоха зелена светли-
на проектът да бъде внесен в Ми-
нистерството на здравеопазването 
(МЗ).

Той бе внесен в МЗ на 03.07 2017 
г. Очакваме адекватна и бърза ре-
акция от отговорните лица в Ми-
нистерството.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) 
е изпратила въпросници за самооценка на 

администратори на лични данни (АЛД), получе-
ни от някои от лекарите по дентална медицина. 
Общият брой на анкетираните е 240.

Срокът за подаване на отговорите първона-
чално бе до 30.06.2017 г. След проведената сре-
ща в КЗЛД, на която присъстваха д-р Николай  
Шарков, председател на УС на БЗС и д-р Ва-
лентин Павлов, председател на Комисията по 
дентална практика и професионална защита на 

БЗС, бе постигнато споразумение за удължаване 
срока до 30.09.2017 г. 

На срещата бяха обсъдени всички проблеми, 
свързани с въпросника и със защитата на лич-
ните данни на пациентите.

Предстои уточняване на методологията за по-
пълване на въпросниците и актуализация на 
данните на администраторите на лични данни, 
за което УС на БЗС ще ви информира своевре-
менно. 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ 
НА АДМИНИСТРАТОРИ НА 
ЛИЧНИ ДАННИ ОТ СЕКТОР 

„ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ ОТ 
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА 

ЛИЧНИТЕ ДАННИ

По време на последното 
заседание на Управител-
ния съвет на БЗС, прове-

дено на 14 и 15 юни 2017 г., зала 
„Компас“, гр. Бургас, бе опреде-
лен броя и състава на комисиите 
на БЗС. Поместваме извадка от 
стенографския протокол, за да 
може при необходимост да имате 
контакт с колегите по проблем, 
който е възникнал, за информа-
ция, идеи и предложения.

Управителният съвет на БЗС 
взема решение, след проведена 
дискусия, броя на членовете на 
постоянните работни комисии да 
бъде по предложение на зам.-пред-
седателите на Съюза и председате-
ли на съответните работни коми-
сии, избрани от Конгреса на БЗС.

Управителният съвет на БЗС 
взема решение членовете на коми-
сиите да бъдат гласувани анблок 
по предложение на председатели-
те на постоянните работни коми-
сии и зам.-председатели на УС на 
БЗС.

Управителният съвет на БЗС 
определя за членове на Комиси-
ята по дентална практика и про-
фесионална защита:

Д-р Нелия Михайлова – Плов-
див, д-р Олег Гладков – София, 
д-р Росица Илева – Русе, д-р Бо-
рислав Михов – Сливен, д-р Нева 
Читалова – Варна, д-р Петранка 
Белчева – Благоевград, д-р Диана 
Бушкалова – Стара Загора и д-р 
Валентин Дуков – Русе

Управителният съвет на БЗС, 
по предложение на д-р Георги 

Димов, определя за експерти 
към Комисията за изготвяне и 
приемане на Националния рам-
ков договор по задължителното 
здравно осигуряване д-р Хайк 
Папазян, д-р Георги Сойтариев и 
д-р Румен Тодоров.

Управителният съвет на БЗС 
определя за членове на Комиси-
ята по нормативните актове: д-р 
Пламен Петров - Кюстендил, д-р 
Бисер Ботев - София, д-р Георги 
Габровски – София, д-р Виктория 
Жекова - София, д-р Йордан До-
нев - Бургас и д-р Пламен Дойков 
- Пловдив.

Управителният съвет на БЗС 
определя експерти към комиси-
ята: д-р Поля Петева – Плевен, 
д-р Румен Гаврилов – Ловеч и д-р 
Светослав Николов – Кюстендил.

Управителният съвет на БЗС 
определя за членове на Комиси-
ята по регистрация и членство: 
д-р Елена Костова – Пловдив, д-р 
Станислав Ненов – София, д-р Ге-
орги Ликьов – Ловеч, д-р Михаил 
Михалев – Кърджали, д-р Емил 
Минчев – Варна и д-р Емил Дав-
чев от Добрич.

Управителният съвет на БЗС 
определя за експерти към Ко-
мисията по регистрация и член-
ство: д-р Атанас Маринов – Стара 
Загора, д-р Иван Терзиев – Благо-
евград, д-р Мариета Базитова-Зла-
тева от Варна, д-р Чавдар Тодоров 
- Пловдив и д-р Радостина Щерева 
– Пловдив.

Управителният съвет на БЗС 
определя за членове на Комиси-
ята по квалификация и акреди-
тация: проф. д-р Георги Тодоров 
- Пловдив, проф. д-р Цветан Тон-
чев - Варна, проф. д-р Снежанка 
Топалова-Пиринска - София, доц. 
д-р Веселина Кондева - Пловдив, 
доц. д-р Димитър Филчев - София 
и д-р Венета Павлова - Перник. 

Управителният съвет на БЗС 
определя експерти към Комиси-
ята по квалификация и акредита-
ция: доц. д-р Мирослава Динкова 
- София, доц. д-р Илияна Стоева 
- Пловдив и адвокат Станислав 
Станев.

Управителният съвет на БЗС 
определя членове на Комиси-
ята по информация: доц. Елка 
Радева - София, доц. Ани Белчева 
- Пловдив, д-р Юра Пандушева - 
Пловдив, д-р Ивайло Методиев 
- София, д-р Йордан Йорданов - 
София и д-р Александър Петрунов 
- София.

Управителният съвет на БЗС 

определя членове на редакцион-
ната колегия на в „ДентаМеди-
ка“: доц. Елка Радева - София, д-р 
Юра Пандушева - Пловдив, проф. 
Владимир Панов - София и д-р 
Йоанна Йонкова - София. Главен 
редактор - г-жа Емилия Караянева. 
Д-р Тодор Кукуванов - отговорен 
за рекламата на в. „ДентаМедика“, 
който  поема ангажимента дока-
то обучи или предаде опита си на 
член на своята комисия.

Управителният съвет на БЗС 
определя за членове на редак-
ционната колегия на On-line 
Списанието на БЗС:  доц. Ани 
Белчева - Пловдив, доц. Наталия 
Гатева - София, доц. Веселина 
Кондева - Пловдив, доц. Цветели-
на Борисова – Варна. 

Управителният съвет на БЗС 
определя членовете на Комисия-
та по дентални и потребителски 
продукти: д-р Румен Илиев - Со-
фия, д-р Илияна Петрова - София, 
д-р Красимир Илиев - София, д-р 
Ивелина Попова - Пловдив, д-р 
Любомир Димитров – Стара Заго-
ра и д-р Никола Тотев - Габрово.

Управителният съвет на БЗС 
определя експерти към Комиси-
ята по дентални и потребител-
ски продукти:  проф. Радосве-
та Василева - София и д-р Димо 
Даскалов - Варна. 

Управителният съвет на БЗС 
приема за информация реше-
ние на Контролната комисия на 
БЗС, докладвано от председате-
ля й, д-р Константин Даков, за 
разпределение на членовете на 
Контролната комисия, които ще 
наблюдават работата на посто-
янните работни комисии на БЗС 
и на Съвета на Фонда, както 
следва:

Комисия по регистрация и член-
ство – д-р Иван Моллов

Комисия по рамково договаряне 
– д-р Хайк Папазян

Комисия по дентални и потре-
бителски продукти – д-р Георги 
Сойтариев

Комисия по квалификация и ак-
редитация – д-р Йордан Хаджига-
ев

Комисия по дентална практика 
и професионална защита – д-р Ра-
дослав Таков

Комисия по информация – д-р 
Виолета Михова

Комисия но нормативни актове 
– д-р Камен Германов

Съвет на Фонда за финансово 
подпомагане – д-р Иван Моллов

Заседание на Управителния съ-
вет на БЗС, проведено на 14 и 15 
юни 2017 г., зала „Компас“, гр. 
Бургас

ЧЛЕНОВЕ И ЕКСПЕРТИ  
КЪМ ПОСТОЯННИТЕ 

РАБОТНИ КОМИСИИ НА БЗС
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Сред отличените в ежегод-
ната класация „Лекарите, 
на които вярваме“ бяха и 

председателят на УС на БЗС, д-р 
Н. Шарков и зам.-председателят на 
УС, д-р Светослав Гачев

За първи път в ежегодната класа-
ция „Лекарите, на които вярваме“ 
участват лекари по дентална меди-
цина.

Парламентът отвори централния 
си вход и пленарната зала за офи-
циалната церемония по награжда-
ването. Тази година 409 са награде-
ните лекари и лекари по дентална 
медицина. Най-възрастният сред 
отличените бе 95-годишният мик-
робиолог от гр. Нова Загора д-р 
Йордан Тенев. Той бе посрещнат 
сърдечно и аплодиран дълго от ко-
легите си и гостите в залата. 

„Лекарите, на които вярваме“ е 
инициатива, която се провежда за 
седма поредна година от всекидне-
вника „24 часа“. Шест от награди-
те, връчени на лекари, спечелили 
признанието и благодарността на 
своите пациенти лично от предсе-
дателя на Народното събрание, г-н 
Димитър Главчев.

На церемонията присъстваха 
още председателят на Комисията 
по здравеопазване д-р Д. Дарит-
кова, зам.-председателят на парла-
мента д-р Н. Джафер, министърът 
на здравеопазването д-р Петров, 
множество депутати, мениджъри 
на лечебни заведения, представи-
тели на фармацевтичния бизнес 
и журналисти. В пленарната зала 
присъства и гл. секретар на БЗС, 
д-р Б. Миланов.

Състоя се и кратък дебат по ак-
туални теми на българското здра-
веопазване, определени от анке-
та на вестника. Министърът на 
здравеопазването обяви, че до две 
години трябва да бъде въведено 
електронно здравеопазване в Бъл-
гария. В елегантното си слово той 
говори и за доверието между лекар 
и пациент, което е важна част от 
успешното лечение.

Ето благородната класация на 
пациентите за лекарите по дентал-
на медицина, редовни членове на 
БЗС по азбучен ред: д-р Анатоли 
Кънев, проф. Андон Филчев, 
проф. Божидар Йорданов, д-р Де-
ница Пенева – Велико Търново; 
доц. Димитър Филчев, д-р Елена Йончева, д-р Елица Русева, д-р 

Златимира Борисова – Кърджа-
ли, д-р Йорданка Димитрова – 
Силистра, д-р Калин Василев, 
д-р Люси Бохосян – Бургас, д-р 
Николай Маринов, д-р Николай 
Шарков, д-р Пламен Бързашки, 
д-р Румен Пернишки, д-р Свето-
слав Гачев, д-р Сейед Нури, д-р 
Силвия Найденова, д-р Снежана 
Милушева, д-р Станимира Ве-
ликова – Бургас, проф. Милена 
Пенева, д-р Петър Пенев – Вели-
ко Търново, проф. Стефан Пеев 
– Варна, д-р Стоян Маринов, 
д-р Тонка Владиславова – Ста-
ра Загора, д-р Хазем Ал Шехуан, 
д-р Хриздана Хаджиева, проф. 
Юлия Каменова, д-р Явор Ни-
колов. (всички неотбелязани с 
населено място са от гр. София)

ДМ

ЗЪБОЛЕКАРИТЕ, 
НА КОИТО ВЯРВАМЕ

Наградените в пленарната зала на Народното събрание

Д-р Св. Гачев, д-р Н. Шарков и проф. Б. Йорданов Алманахът

Д-р Трифон Антонов, 
председател на 
РК на БЗС – Пловдив

Д-р Антонов, бихте 
ли се представили 
на кратко? Каква 

е насоката на практиката 
Ви?

От 1994 г. работя само на 
частна практика, като през 
2007 г. придобих специал-
ност по протетечна дентал-
на медицина.

Израснах в семейство на 
здравни специалисти. Моят 
баща е зъболекар с много-
годишна практика, бил е и 
дълги години председател 
на РК на БЗС – Кърджали. 
Майка ми е фармацевт.

Още като студент във 
ФДМ – Пловдив през 1993 
г. се свързах с колеги, с кои-
то бяхме съмишленици и 
учредихме студентско дру-
жество към Съюза. По това 
време за БЗС активно рабо-
теха д-р Антикаджиев, д-р 
Бакърджиев, д-р Куманов и 

те намериха начин да спон-
сорират българско участие в 
Първия световен конгрес за 
студенти по дентална меди-
цина в Амстердам, Холан-
дия. Това бе и едно много 
силно преживяване за мен 
като студент.

Вече като председател 
на втората по големина 
колегия в България, как-
во бихте казали за район-
ната колегия? 

В момента се извършва 
смяна на поколенията. Сами 
виждате колко много млади 
колеги се включват със съ-
словните прояви. Пловдив е 
университетски град и мно-
го от завършилите дентална 
медицина остават в града. 
Наблюдава се насищане с 
кадри, което би трябвало да 
засили конкуренцията, а от-
там и качеството на лечеб-
ната работа. 

Идеята ми като председа-
тел е да работя за привлича-
нето на тези млади колеги, 
така че в съсловния живот 

да се включват все повече 
от тях, като им се покаже, че 
това не е задължение. Наша-
та професия е и призвание, 
както е и призвание да ра-
ботиш за съсловието, което 
невинаги е лесно.

Какво се променя в дей-
ността на БЗС?

Променя се статуквото по 
отношение на ПСОЛДМ и 
въвеждането на кредитната 
система. Все по-достъпна и 
добра става и възможността 
за практическо обучение.

В тази връзка РК на БЗС 
– Пловдив е в тесен контакт 
с проф. Г. Тодоров, декан на 
ФДМ – Пловдив по отноше-
ние на това продължаващо-
то обучение да има и прак-
тическа насоченост, да има 
клинично-практически кур-
сове, а не продължаващото 
обучение да запазва само 
сухия лекционен модел. 
Освен да чуят теоретичната 
част, необходимо е и коле-
гите да могат и да пипнат с 
ръцете си.

В тази връзка на 20 и 21 
април 2018 г. в Пловдив 
заедно с Факултета ще ор-
ганизираме съвместно ме-
роприятие, в което да са 
застъпят наука и практика, 
ръка за ръка. Различните ка-
тедри ще имат практически 
курсове, разбира се обога-
тени с богата научна и лек-
ционна програма. Идеята е 
събитието да се проведе по 
време на вече утвърдилите 
се „Дни на науката“ в МУ – 
Пловдив.

Има и млади колеги от 
Пловдив, които не са препо-
даватели във Факултета, но 
те самите има какво да спо-
делят с колегите си.

Например в SDM те имат 
своето участие и са с кон-
такти с международните 
лектори. Тук мога да посоча 
имената на д-р Станков, д-р 
Горялов, д-р Николов.

Смятам, че по-голямата 
практическа насоченост на 
продължаващото обучение 
е нещо, което е желано от 
колегите.

ПРИЗВАНИЕ Е ДА
 РАБОТИШ ЗА СЪСЛОВИЕТО
Бих искал като председател да работя за привличането на младите колеги към съсловния живот
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Вторият Управителен съвет 
на Българския зъболекарски 
съюз се състоя на 15.06.2017 

г. На него специални гости бяха д-р 
Пирет Вали, вицепрезидент на Съ-
вета на европейските зъболекари 
(CED) и д-р В. Донеус, бивш пре-
зидент на CED.

Д-р Пирет Вали изнесе изклю-
чително интересна лекция на тема 
електронно здравеопазване. Как в 
действителност то въздейства вър-
ху практикуващите зъболечение в 
нейната страна, Естония? Мина-
лата година в Амстердам се про-
веде и „Седмица на електронното 
здравеопазване“ с участието на д-р 
Вали, която бе сред основните лек-
тори.

В Естония промените към ди-
гиталния свят се осъществяват 
сравнително лесно. Страната 
има население от 1,3 млн. души 
и неслучайно я наричат „петата 
скандинавска държава“. Естония 
е разположена между Финландия 
и Швеция и си е спечелила името 
„балтийския тигър“. Страната е 
сред водещите в Европа по елек-
тронно управление. Гражданите 
имат електронна лична карта, а 
ако сте чужденец, получавате вре-
менна smart ID card, с която имате 
достъп до множество електронни 
услуги, включително и до това да 
регистрирате фирма за няколко ми-
нути. Да не забравяме, все пак, че 

в Естония е изобретен Skype. Там 
електронното правителство наис-
тина работи в услуга на граждани-
те и държавата.

От шест години д-р Вали и д-р 
Олег Гладков работят рамо до рамо 
в работната група за електронно 
здравеопазване. Тя подчерта, че е 
изключително важно страната ни 
да има свои представители, за да 
има информация какво точно се 
решава на европейско ниво и как 
то трябва да бъде приложено.

Дигиталният пазар на услуги-
те касае и дигиталната медицина 
и е сериозно предизвикателство 
пред Европейската комисия, като 
до 2021 г. трябва да има решение 
по въпроса. 13 от 22 страни в ЕС 
споделят събрана информация със 
здравните професионалисти.

E-HEALTH 
И MOBILE HEALTH

Как се съчетават електронното 
и мобилното здравеопазване? В 
момента има над 300 000 прило-
жения, сред които и приложния за 
проследяване на здравния статус. 
Въпросът е как да бъдат създадени 
диагностични приложения в меди-
цината с единен протокол, който 
да бъде свързан и с медицинското 
оборудване. Европейската комисия 
работи върху създаването на нещо 

обобщено и не би желала разра-
ботки на части. Все още липсва 
взаимовръзка между държавите за 
единна здравна мрежа. Как елек-
тронното здравеопазване би могло 
да доведе до по-добро здравеопаз-
ване за пациентите е сред основни-
те въпроси.

Дигитализацията често е трудна 
за разбиране по принцип, но за ви-
зуализация и изработване на лече-
бен план е най-доброто решение. 

Електронното здравеопазване 
за професионалисти позволява 
да се споделя огромен набор от 
информация, като тя би могла да 
бъде споделяна и с пациентите до 
определено ниво. 52% от пациен-
тите са заинтересувани от това. 
Тук възникват редица проблеми, 
като този дали при тежки дифе-
ренциални диагнози пациентът да 
вижда тази информация. Напълно 
възможно е в здравните досиета да 
има бележки, които не се виждат и 
не са достъпни за пациента. Колко 
здравна информация да споделяме 
на практика?

Възниква и въпросът за киберси-
гурността. При последните атаки с 
вируса Won`a cry пострада голяма 
болница във Великобритания и ра-
ботата й бе затруднена за няколко 
дни.

Следващият въпрос е кой ще по-
крие разходите за въвеждането на 
електронното здравеопазване.

В Естония електронното здраве-
опазване се покрива от държавата 
и има реимбурсиране на професи-
ите, които го използват.

Сред основните проблеми е ле-
карите по дентална медицина да не 
отделят повече време за дигитал-
ното, отколкото за лечебната рабо-
та, т.е. да не се „краде“ от времето 
им. Ние бяхме обвинени дори, че 
бавим дигитализацията.

В Естония 99% от банковите 
трансфери са по електронен път и 
98% от рецептите са електронни.

В началото на въвеждането на 
електронните рецепти имаше про-
блем, който беше разрешен в рам-
ките на една седмица.

Имаме 100% използване на елек-
тронен дневник и електронен ар-
хив, като се поддържа електронен 
снимков архив от 2005 г.

Системата за реимбурсиране е 
електронна. От 2008 г. съществува 
електронен архив на пациентските 
досиета.

Общо 99% от обществените ус-
луги са online и са свързани по-
между си.

ИНТЕРНЕТ  
МАГИСТРАЛА

При раждане на всеки в Есто-
ния се създава електронно здрав-
но досие. Всеки може да влезе 
посредством личната си карта в 
системата, която започва работа от 
2005 г. Министерството на здра-
веопазването е дало 1,6 млн. евро 
за въвеждането на електронното 
здравеопазване. 250 000 евро стру-
ва системата за въвеждането на 
електронните рецепти.

Електронна линейка е въведена 
от 2015 г.

Всички здравни професионали-
сти при кандидатстване за лиценз 
за работа подават молба за достъп 
до системата. 

Пациентите от своя страна могат 
да решат да блокират своя здравна 
информация, като това се означава 
ясно в здравното досие.

Пациентският портал е с достъп 
от различни лдм и държавни орга-
низации, но само за статистиката. 
Цената на лечението остава тайна.

В Естония има две нива на сис-
темите за електронно здравеопаз-
ване – държавен портал, който е 
безплатен, и платена част.

Чрез портала лдм може да про-
вери дали пациентът е здравно 
осигурен, дали идва редовно, дали 
спазва часа за посещение, да раз-
гледа библиотека с рентгенови 
снимки, диагностичната история, 
отделните манипулации, бележки-
те в полето.

Електронната рецепта се из-
писва автоматично от системата, 
като също автоматично се нанасят 
манипулациите. Рецепта може да 
бъде издадена и извън кабинета от 
лдм.

Цената, заплащана на месец за 
достъп до националната система, е 
22 евро, включително и за получе-
ните ъпдейти.

Електронното здравеопазване 

позволява планирането и използ-
ването на дигитални диагностич-
ни решения, които са бързи, но не 
всички имат нужда от това.

Кога и как да използваме дигита-
лизацията рационално?

ЕК смята, че всички решения се 
взимат от лекуващия и не трябва 
да се отнема тази роля, като лека-
рите и зъболекарите се превърнат 
в администратори, пък било то и 
електронно базирани.

България ще има своята роля в 
дигитализацията на ЕС чрез своя 
еврокомисар Мария Габриел.

При трансграничното здравео-
пазване на може да се мине без из-
ползването на електронното здра-
веопазване. 

Предстои създаването на евро-
пейско ниво на специална органи-
зация, която да следи кой гледа ин-
формацията от здравните досиета.

Дигитализацията е и стимул за 
икономиката, като специални ре-
сурси се отделят за киберсигур-
ността. Световната организация 
по киберсигурност е базирана в 
Естония. 

В страната работят 1400 зъбо-
лекари, които са част от електрон-
ното здравеопазване. Ние имаме 
стандарт за пакета информация, 
който трябва да въведем. Ако иска-
те да практикувате зъболечение, то 
се включвате в електронната сис-
тема. Контролът над зъболекарите 
се извършва обаче и физически 
чрез т.нар. таен пациент.

Електронното здравеопазване 
ще заема съществена част от живо-
та и на зъболекари, и на пациенти. 
А до пълното му въвеждане вни-
мавайте в дигиталния свят, защото 
след криптовируса „котешки очи“ 
последва „уона край“, а в момента 
се иска откуп в биткойни, непро-
следимата виртуална валута, за 
вируса „неПетя“, който също може 
да превърне битието ви в дигита-
лен ад.              Емилия Караянева

ЕЛЕКТРОННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
НАВЛИЗА ВЪВ ВСЕКИДНЕВИЕТО

Преди повече от десетилетие в Естония са въведени електронни здравни картони

Д-р Пирет Вали, вицепрезидент на Съвета на европейските зъболекари (CED) и д-р В. Донеус по време 
на тържественото откриване на Научния конгрес

ЩРИХ
96% от естонците подават данъчните си декларации онлайн. 

Гражданите имат право да попълват данните и на хартия, но 
фирмите могат да общуват с администрацията само по електро-
нен път. Като резултат от това Естония има най-добра данъчна 
събираемост в света и 50 пъти по-добра полиция от общопри-
етото, сочат данни на естонското министерство на икономиката.

В страната 85% от училищата са дигитализирани, а от преди 
повече от десетилетие са въведени електронни здравни картони.

Естония е първата страна в света, която през 2005 г. въвежда 
електронното гласуване, достъпно от 116 държави, което прави 
изборите с 2,5 пъти по-евтини.

Сред малкото услуги, недостъпни онлайн, са сключването на 
брак и изповядването на имотна сделка. Те обаче са изключени 
от електронното управление от съображения за сигурност.

Естония пое през юни 2017 г. председателството на Съвета на 
ЕС за шест месеца. 

Електронните здравни доисета на пациентите да са достъпни 
на територията на целия Европейски съюз (ЕС). Тази задача 
си е поставила за следващите 2 години Европейската комисия. 
Новината бе обявена от новия български еврокомисар с ресор 
„Цифрова икономика и общество“ Мария Габриел. Така при не-
обходимост от лечение в друга страна от Евросъюза ще се избяг-
ват едни и същи прегледи. По думите на Мария Габриел целта 
на тази мярка е да се повиши достъпът до информация и про-
зрачността, така че всеки пациент да прецени къде би могъл да 
получи най-доброто лечение.

Д-р Пирет Вали
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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

 	 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

НАГРАДА „ПРОФ. МУТАФЧИЕВ“
Резултати от конкурс 2017 г.

ТЕМА: "РАННО ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ. 
ЗА И ПРОТИВ. ПОКАЗАНИЯ И ПРОБЛЕМИ."

Жури в състав: проф. Лаура Андреева – ФДМ – София; доц. Светлана Йорданова – 
ФДМ – Пловдив; д-р Христина Арнаутска – ФДМ-Варна; след анонимно оценяване на 
постъпилите разработки определи носителя на наградата :

Стефани Янкова – ФДМ, гр. Пловдив
Тя получава наградата от 1000 лв.. Разработката ще бъде публикувана в списание 

„Ортодонтски преглед”.
На второ място с еднакъв брой точки са класирани разработките на:
Мартина Аврамова – ФДМ, гр. Пловдив
Мария Първанова, ФДМ гр. София
Конкурсът за наградата "Проф. Мутафчиев" се осъществява със съдействието на 

БОО.
Класираните на първите три места в конкурса получават безплатно участие в Нацио-

налната среща по ортодонтия на 16 септември 2017 г., осигурено от БОО с председател 
проф. Лаура Андреева

Наградите ще бъдат връчени от проф. Мутафчиев на 16 септември 2017 г. в . в хотел 
Шератон по време на Националната среща на българските ортодонти.

След седем години град Со-
лун отново приюти Два-
десет и втория конгрес на 

Балканската стоматологична асо-
циация (BaSS) от 4 до 06 май 2017 
година. 

Място на събитието беше ембле-
матичният Macedonia Palace Hotel, 
разположен на прекрасната край-
брежна улица. Градът, приютил 
за четвърти път Научния конгрес, 
може да бъде обрисуван само със 
суперлативи поради своето уни-
кално местоположение, богата 
култура, над 2500-годишна исто-
рия и интензивен университетски 
живот. Топлото пролетно време и 

цъфналите портокалови дървета 
само допълваха прекрасната об-
становка.

Темата на конгреса, определе-
на от организаторите, беше: „Съ-
временни предизвикателства в 
денталната медицина“. Конгресът 
беше открит с приветствие на prof. 
Lampros Zouloumis – президент на 
Организационния комитет, който 
фокусира вниманието на аудито-
рията върху значението на послед-

ните иновации в денталните тех-
нологии и материали, които водят 
професията до преломна точка в 
нейното развитие. В тази насока 
22-ят конгрес предлага идеална 
възможност за обучение, обмя-
на на научни идеи и споделяне на 
практически опит и умения.

Със задоволство може да се по-
сочи, че организацията на събити-
ето беше на висота. Организато-
рите оказаха пълно съдействие за 
бързата регистрация на участни-
ците и за упътване в конгресното 
разписание. Залите на хотела раз-
полагаха с всички условия за ус-
пешно изнасяне на лекции, устни 

доклади и постерни презентации.  
Научните прояви се допълваха от 
търговско изложение, разположено 
непосредствено пред лекционните 
зали. 

Научният форум се проведе, като 
всеки ден освен основните лекции 
се организираха кръгли маси по 
конкретни проблеми, изнасяха се 
устни доклади и постерни презен-
тации. В организационен план за 
представители на България в ръ-

ководството на Балканската стома-
тологична асоциация бяха избрани 
д-р Николай Шарков и д-р Ивайло 
Методиев.

Гост лектор от българска страна 
беше доц. Тодор Узунов от ФДМ 
– София, който изнесе лекция на 
тема: „Дигитални отпечатъци и 
триизмерно принтиране – прило-
жение в денталната медицина“. 
Лекцията представи съвременната 
постановка за планиране в проте-
тичната дентална медицина, която 
се базира на триизмерно разрабо-
тване на проекта на бъдещата про-
тезна конструкция. Това е възмож-
но благодарение на методите за 
дигитализация на информацията 
от устата на пациента или заме-
нянето на стандартния отпечатък 
с оптично триизмерно заснемане. 
Лекторът посочи, че този подход 
позволява преди стартиране на 
същинското протетично лечение 
реално да бъде  създаден дизайн 
на протезна конструкция в трииз-
мерното пространство, която може 
да бъде превърната във физически 
прототип с помощта на 3D прин-
тер.

Огромният брой постерни пре-
зентации – 423 на брой, се пред-
ставиха последователно, обеди-
нени по специалности, като всеки 
участник трябваше да обясни в 
рамките на три минути същността 
на научната разработка пред коми-
сия от съответните специалисти. 
Тази практика превръщаше сеси-
ята в един своеобразен колегиум, 
провокиращ полезна дискусия. 
Дигиталното представяне на пос-
терните презентации на специално 
предвидени екрани изключително 
улесни и облекчи колегите. Освен 
това тази „зелена“ идея спести 

голям хартиен ресурс и заедно с 
дигитализирането на книжка-ре-
зюмета под формата на флаш-па-
мет с право определи Конгреса 
на BASS  като екологична проява. 
Българските делегати представи-
ха постери основно в областта на 
консервативното зъболечение и 
ендодонтия, орална и лицево-че-
люстна хирургия, протетична и 
детска дентална медицина. 

Една от основните цели на Науч-
ния конгрес на BaSS е да послужи 
като ориентир за обема и качест-
вото на научната дейност и нивото 
на развитие на денталното обра-
зование в страните от балканския 
регион. Един значим показател е 

броят на участниците с постерни 
презентации от всяка страна, която 
е член на BaSS. На кое място е бъл-
гарското участие? По отношение 
на постерните доклади България 
е на трето място след първенците 
Турция и Сърбия.

Ако перифразираме приветстви-
ето на prof. Lampros Zouloumis, 
денталната медицина може да се 
развива интензивно и многостран-
но само в резултат на непрекъсната 
обмяна на знания и опит, провоки-
рани от съвместни инициативи и 
сътрудничество. 

Мястото за това е именно Науч-
ният конгрес.

Доц. Тодор Узунов

22-ЯТ КОНГРЕС НА BASS

Бялата кула вечер
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КАЛЕЙДОСКОП

ПО ДВЕ 
САМОУБИЙСТВА 

НА ДЕН

В България през 2014 го-
дина са се самоубили общо 
731 души, което прави сред-
но по 2 самоубийства на ден, 
показват данни от анализ на 
европейската статистическа 
агенция Евростат за само-
убийствата сред жителите 
на страните в Еевропейския 
съюз (ЕС), съобщава БТА. 
Самоубийствата на мъже в 
България са били близо трой-
но повече, отколкото при же-
ните - 554 срещу 174 случая. 
Пикът на самоубийствата у 
нас е бил през 2011 и 2012 
г., когато са се самоубили 
съответно 800 и 811 души, 
отчитат експерти от Нацио-
налния център по опазване 
на общественото здраве и 
анализи (НЦОЗА). Анализът 
отбелязва, че съотношение-
то на опитите към реализи-
раните самоубийства е било 
4:1. Това означава, че през 
2014 г. у нас е имало близо 
3000 опита, т.е. средно на 
ден 7-8 българи са опитвали 
да сложат край на живота си. 
Най-кризисни са месеците 
април, юни и август. Тогава 
се реализира най-високи-
ят процент самоубийства.  
Изследването на Евростат 
отчита още, че през 2014 г. 
в България са реализирани 
средно по около 10 самоубий-
ства на 100 хил. души, близо 
до средното за ЕС. Този пока-
зател е най-висок в Литва - 32 
случая на 100 хил. души от 
населението. В ЕС равнище-
то на самоубийствата е сред-
но 11 смъртни случая на 100 
000 жители през анализира-
ния период.

БИСФЕНОЛ А 
ВЛИЯЕ ВЪРХУ 

ЗДРАВЕТО

Употребата на химикала 
бисфенолът А (BPA) вероят-
но скоро ще бъде ограничена 
след като преди броени дни 
Европейският съюз реши, 
че химикалът представлява 
заплаха за човешкото здра-
ве заради влиянието, кое-
то оказва върху хормоните. 
Бисфенол А се съдържа в 
много пластмасови продукти 
като бутилки за вода, ком-
пактдискове, DVD и чайни-
ци. Европейската агенция за 
химикалите (Echa) гласува 
единодушно, че бисфенолът 
А (BPA) е "разрушава ен-
докринната система", което 
го свързва с редица здраво-
словни последици свързани 
с хормоните, включително 
рак, затруднения в ученето 
и диабет. Химикалът вече 
е идентифициран и заради 
токсичността му, която вли-
яе на човешката възпроизво-
дителна система. В края на 
миналата седмица комитетът 
на държавите-членки в ЕС 
подкрепи френското пред-
ложение за определяне на 
бисфенол А като "вещество, 
пораждащо сериозно без-
покойство" заради това, че 
разрушава ендокринната сис-
тема и с това причинява се-
риозни последици за човеш-
кото здраве. С това решение 
химикалът ще влезе в списък 
с опасни вещества до края на 
юни. От природозащитната 
група ClientEarth, която води 
близо 20-годишната кампа-
ния срещу BPA коментират, 
цитирани от "Гардиън", че 
решението е "историческо" и 
призова за бързо действие от 
страна на властите. Фирми-

те вероятно ще бъдат правно 
задължени с ограничение на 
тези вещества след публи-
куването на актуализирания 
списък до края на месеца. От 
неправителствения сектор 
обаче се опасяват, че бизне-
сът с пластмасови продукти 
ще осуети тези "спешни мер-
ки". BPA е един от най-про-
даваните химикали в света . 
През 2006 г. са произведени 
3.8 млн. тона, една трета от 
които се продават в Европа. 
Първоначално химикалът е 
разработен като синтетична 
имитация на женския полов 
хормон естроген. Предлага се 
на пазара като индустриален 
химикал и през 1957 г. С него 
започва пластмасова револю-
ция, след като е полимеризи-
рана с фосген, за да произве-
де това, което днес е известно 
като поликарбонат. Над 90% 
от населението на света има 

BPA в урината си, показват 
епидемиологични проучва-
ния. Според доклад на Гер-
манската федералната аген-
ция по околна среда следи 
в урината на 591 са открити 
от 599 изследвани деца. През 
последните години притесне-
нията сред здравните специа-
листи се увеличават заради 
нарастващ набор от проучва-
ния, свързващи химикалът с 
повишен риск от рак, клетъч-
ни тумори, спонтанни аборти 
и вродени дефекти.

БИОЛОГИЧНИЯТ 
ЧАСОВНИК НА 
МЪЖА СЪЩО 

ТИКТАКА

Широко известен факт е, 
че шансът на една жена да за-
чене дете започва да намаля-
ва рязко около 35-ата година, 

както е известно и, че мъжете 
не бързат с бащинството, за-
щото техният капацитет уж 
не намалява. Изследванията 
за плодовитостта са толкова 
концентрирани върху же-
ните, че са пропуснали да 
предупредят другия пол, че 
също има биологичен часов-
ник, който може да се окаже 
спънка, когато най-после се 
решат на семейство, пише 
„Гардиън“.

Ново проучване на учени 
от Медицинския институт на 
Харвард доказва, че способ-
ността на двойката да съз-
даде нов живот е обвързана 
както с възрастта на жената, 
така и с тази на мъжа. До-
сега твърдо се вярваше, че 
водещият фактор е само въз-
растта на жената, но нека не 
ви заблуждават житейските 
истории на множество рок 
звезди, защото и възрастта на 

мъжа трябва да се има пред-
вид, казва ръководителят на 
изследването Лора Додж.

Додж и екипът й анализи-
рали медицинските данни за 
над 19 хиляди ин витро про-
цедури в клиниките в Бостън 
за периода от 2000 до 2014 г. 
Поделили и жените и мъжете 
в четири групи - под 30, от 30 
до 35, от 35 до 40 и от 40 до 
42, като за мъжете добавили 
и пета група - над 42. Голяма 
част от двойките преминали 
през няколко процедури, ня-
кои и по шест.

Съпоставката между гру-
пите и различните възрастови 
комбинации между тях пока-
зали няколко отчетливи зако-
номерности - на първо място, 
това че при жените над 40 го-
дини успехът на процедурата 
бил най-малък независимо от 
възрастта на партньора. Но в 
останалите случаи тя имала 

значение.
При жените под 30 и до 35 

е измерен 73% успех за заче-
ване и раждане на дете, но 
не и ако бащата е над 40. За 
същите групи на млади жени 
с добри шансове, успехът на 
ин витро процедурите бил с 
почти една трета по-малък - 
46%, ако партньорът им по-
пада в групата от 40-42 и над 
42 години.

Друг извод показал, че въз-
растта на партньора няма зна-
чение, когато е същата като 
на жената, обаче пък с по-
млад мъж успеваемостта на 
изкуственото оплождане се 
оказала по-висока. Малко над 
половината (54%) от жените 
от 35 до 40 години с партньор 
във възрастта между 30 и 35 
родили бебета, докато ако мъ-
жете били под 30, шансовете 
на същата група жени скочи-
ли на 70%.
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..на София Дентал Мийтинг ще ни представи поглед към различни протоколи за механична обработка на корено каналната
система, ролята на финалната иригация за крайния успех на eндодонтското лечение и кога да изберем конвенционален или хирургичен

подход. На последно място в ендо-панела, но само във времето, не и катo значимост ще бъде лекцията на Д-р Кафелов, която ще
ни сблъска с несполуките в ендодонтията и това, което трябва да направим в такива случаи. Клиничната демонстрация от Д-р Иван
Йовчев, Д-р Адриана Йовчевa и Д-р Божидар Кафелов ще ни дадевъзможност да наблюдаваме комплексно ендодонтско

лечение - от ендодонтията до финалното възстановяване.

..ще представят лекциите включени в този панел. Директните композитни възстановявания ни дават възможност да бъдем
минимално инвазивни, да възстановим и поддържаме функционалната анатомия на зъбите. Те са доказали своя успех и при цялостна

рехабилитация при атрицио, абразио и ерозио на зъбите. Ще бъдем запознати с детайлите на клиничните протоколи и тяхното
практическо приложение. Кога да изберем директен и кога индиректен подход? И на много още въпроси ще намерим отговор в представените

от групата Стиле Италиано лекции. Практическите курсове включват демонтриране на практика на директни композитни
възстановявания във фронталния и дистален сегмент на зъбната редица. Оставаме в очакване.

Проф. Фабио
Горни

Д-р Рикардо
Тонини

Проф. Хани
Унси

Д-р Бертран
Кхаят

Проф. Джанлука
Гамбарини

Д-р Божидар
Кафелов

Д-р Валтер
Девото

Проф. Анджело
Путиняно

Д-р Ивайло
Рибагин

Д-р Иван
Райчев

Д-р Галит
Талмор

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА

ОСНОВНА КОНГРЕСНА
ТАКСА

САМО ЗА 325 лв. 
ДО 10ти 

СЕПТЕМВРИ

12ти - 15тиоктомври 2017
Хотел Рамада

София, България

..при цялостно протетично възстановяване на дъвкателния
апарат е ключов момент когато предприемаме едно голямо

дентално лечение. Зъболекари с изключително богат
клиничен опит, Д-р М. Фрадеани, Д-р Г. Гюрел, Д-р Павел Панов,

Д-р М. Ямазаки  и др.,ще споделят стъпка по стъпка подхода,
които следват за постигане на естетични, функционални и
дълготрайни резултати. Ролята и успешното прилагане на

дигиталния протокол през погледа на Д-р Назарий
Микхайлюк представен в лекция и демонстрация.

Изготвянето
на лечебен план.. За първи път..

..на София Дентал Мийтинг гостуват лектори от Япония
Д-р Масао Ямазаки, Д-р Мазаюки Окава, Д-р Масана Сузуки.

Mинимално инвазивно възстановяване в цялата устна кухина -
индиректен метод, Микрохирургична мекотъканна аугментация
около импланти, са областите, в които ще видим достиженията

на японската дентална школа.

Възстановяване на зъбите
с порцеланови фасети -
традиционен и дигитализиран протокол. Клинична

демонстрация водена от Проф. Н.Бичачо и Д-р М. Ферару
в два дни. Всички детайли от клиничния протокол,

отговори на много въпроси

детскаденталнамедицина

зъботехника

ортодонтия
пАРОДОНТОЛОГИЯ

Достиженията на материали,
технологии и клинични протоколи..

Ендодонтската
сесия в програмата..

протетика и

имплантология и

Ендодонтия
консервативнозъболечение

ПЪЛНАТА ПРОГРАМА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА САЙТА НИ

РЕГИСТРАЦИЯ:
+359 884 27 8483 | WWW.SDM.BG

Д Е Н Т А Л Е Н  М А ГА З И Н



БРОЙ 7, ЮЛИ 20178

От стр.1
1. От колко години практикувате 

професията на лдм?
2. За коя поредна година посеща-

вате научния конгрес в гр. Бургас?
3. Каква е причината да посетите 

конгреса:
научната програма;
социалната програма;
заради изложението за контакти 

с колеги;
други причини.
4. Защо, според Вас, са празни 

някои от залите по време на лек-
ционната програма?

Бяха попълнени и върнати 65 
анкети от участници в конгреса, 
избрани на произволен принцип 
и съгласили се да попълнят анке-
тата. 

За участниците в изложението 
също имаше кратък въпросник, 
който фирмите партньори на БЗС 
попълниха с удоволствие. Преоб-
ладаващото мнение сред тях е, че 
на Научния конгрес в Бургас има 
възможност за много повече кон-
такти и общуване и че предложе-
ната лекционна програма рефлек-
тира върху тяхното презентиране и 
реализирани продажби.

Най-малко е участието в Науч-
ния конгрес на лекари по дентал-
на медицина с трудов стаж до 10 
години.

Относно професионалния стаж 
най-много са участниците с про-
фесионален опит между 30 – 40 
години (21) и 20 – 30 години (19) 
– почти приблизително еднакъв 
брой. Участниците с професиона-
лен опит между 10 – 20 г. са 17 на 
брой и най-малко е представянето 

на лекари по дентална медицина с 
трудов стаж до 10 години.

Отговорилите участници на вто-
рия въпрос от анкетата са от це-
лия диапазон и съвпадат с броя на 
проведените конгреси – от 1 до 17 
години. 

По отношение на причината за 
посещение на конгреса, най-го-
лям брой от участниците посочват 
на първо място контакта с колеги 
(56), на второ място научната про-
грама (54), на трето място (31) – 
изложението, и на четвърто място 
– социалната програма (29).

На четвъртия въпрос отговори-
те са разнообразни. Най-често се 

повтаряха следните мнения:
Част от лекциите не са актуални 

и иновативни.
Необходими са лекции, съобра-

зени с високото ниво на колегията.
Припокриване на лекции от дру-

ги форуми.
Съвпадение на интересни лек-

ции в двете зали.
Бяха посочени и други мнения 

като: 
Лош превод на някои от лекци-

ите. Топло е в залите. Ранен час 
на лекциите. Различни интереси. 
Някои от участниците наблягат на 
забавлението, морето и плажа, на 
изложението, хубавото време, на 

XVII НАУЧЕН 
КОНГРЕС НА БЗС

Отчитането на тригодишните периоди за събиране на кредити от всеки член на  
БЗС започва от Отчетно-изборния конгрес на БЗС през 2017 г.

Д-р Папашимов, лекар по дентална медицина и депутат 
от НС

Д-р София Буджева, председател на УС на РК на БЗС-
Бургас

Проф. д-р Златица Петрова, изпълнителен директор 
на ИАМО

Д-р В. Павлов: Няма нищо по-хубаво, от това да получиш признанието от съсловната организация, в 
която членуваш, за свършената работа като народен представител, макар и за половин мандат! Бла-
годаря на УС на БЗС, на ръководството, с което съм работил в този момент, в лицето на д-р Борислав 
Миланов, на д-р Николай Шарков, на цялата РК на БЗС - Перник и, разбира се, на моето семейство. 
Това отличие означава, че времето в Парламента не е пропиляно! Благодаря ви уважаеми приятели 
и колеги!

Момент от награждаването
на д-р В. Павлов

Екипът от РК на БЗС-Бургас 
при регистрацията на конгреса

Oткриването с участието на ансамбъл “Странджа“
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разговори с колегите и др.
Трябва да подчертаем, че въ-

просникът няма претенция за ста-
тистическа достоверност, а е само 
моментна снимка на мненията, це-
ляща оптимизиране на работата по 
следващия Научен конгрес. 

Необходимостта от средищно 
място за повишаване на квалифи-
кацията и обмяна на опит и общу-
ване с колеги е факт. Конгресът е 
научен и се търси пресечната точ-
ка между наука и практика.

Социалната програма на кон-
греса също не трябва да бъде про-
пусната. Тази година оперно-опе-
ретният концерт от шедьоври на 
класиката бе елегантно поднесен 
с особено вдъхновение и внима-

ние от страна на изпълнителите от 
Държавна опера Бургас. 

А новото място за провежда-
не на гала вечерята и усилията 
на домакините, ръководството на 
БЗС и спонсорите за закриване на 
конгреса бяха предпоставка за ве-
ликолепния завършек на форума. 
Създаденото настроение и купо-
нът бяха вълнуващи и ще се пом-
нят дълго. Кратката добре избрана 
програма беше само прелюд към 
вечерта. Участниците показаха 
завидни танцувални умения, като 
дори превзеха сцената на ресто-
рант „Амая“.

На конгрес като на конгрес, но 
при научните конгреси на БЗС 
винаги има нещо в повече. Дори 

отделна дума или показан случай 
може да помогне на всеки заинте-
ресуван да разреши свой клиничен 
случай, или да вземе правилното 
решение за лечебната работа. Кон-
тактите и общуването с колеги при 
строго индивидуалната професия 
е залог за точно сверяване на ча-
совника.

Новото при продължаващото 

следдипломно обучение на зъбо-
лекарите е освен в разнообразието 
на форматите и формите, така и в 
отчитането на кредитните точки, 
получавани за участието в тях. 

Отчитането на тригодиш-
ните периоди за събиране 
на кредити от всеки член на  
БЗС започва от Отчетно-изборния 
конгрес на БЗС през 2017 г.

Получените квалификационни 
кредити се отразяват чрез член-
ските карти в уеб базираната сис-
тема на регионалния регистър на 
БЗС. Получените кредити се суми-
рат за период от три години и не 
важат за предишен или следващ 
период. Минималният брой креди-
ти за тригодишния период е 30.

 ДМ

Залата с участниците

Във времето, когато съм била в състава на УС, 
като зам.-председател и председател на ККА, 
съм чувствала задължение към Конгреса.

Имало е различни времена. Смятам, че на Науч-
ния конгрес, ако има разнообразни теми, могат да се 
задоволят повече интереси.

В миналото сме разговаряли с колеги дали не е 
по-добре да се направят тематични събития. СРК 
на БЗС например прави тематични дни на ендодон-
тията, на имплантологията и др. По този начин няма 
всички колеги да отиват, а само според интереса. Ня-
кои колеги дори да не работят дадено нещо, могат 
да получат актуална информация за възможностите, 
които дава даден метод.

Така че вече имаме и тематични мероприятия, и 
конгреси, на които може да се чуят различни теми, 
по различни въпроси от различни автори.

Това, че има и български, и чуждестранни лекто-
ри, е хубаво. В миналото доста колеги се отнасяха 
пренебрежително към българските лектори и залите 
винаги бяха по-пълни при чуждите лектори, но как-
то всички се убедиха и времето показа, че не вина-
ги чуждестранният лектор е по-добрият. И ето един 
конкретен пример с проф. Куклева. Не само, че тя 
е отличен лектор, а има какво да каже на колегите, 
въз основа на нейния опит през годините. Това, кое-
то са видели и са установили при техните изследва-
ния, защото те много години в пловдивската катедра 
работиха по въпросите на профилактиката и в част-
ност на флуоризацията. Това е нейната тема, защо-
то за България проф. Куклева е работила най-много 
по флуоризацията и има две защитени дисертации, 
включително и голяма докторска.

Аз изказах мнение пред ръководството на Съюза 
преди време, че се рискува да се пренасити със съби-
тия, което ще повлияе върху посещаемостта. Второ, 
като че ли се поизчерпаха темите. Не може да има 
толкова бързо развитие в денталната сфера, че да се 
задоволяват очакванията всеки път за нещо ново. 
Когато колегите отидат на събитие, те очакват да 
чуят най-най-новото и да приложат готовата рецепта 
веднага в практиките си. Само със слушане не става. 
Не може по този начин само да се поддържа една 
сигурна квалификация само със слушане.

Ето защо адмирирам фирмите, които добре пра-
вят, че предлагат курсове и всеки, който иска да се 
учи, да си поеме ангажимента. Може би трябва да се 
търсят занапред начини да се намери формата да се 

акредитират тези курсове, но все пак това е догова-
ряне на условия, форма от страна на ръководството 
на БЗС за тези практически курсове. 

Форумите, които се организират на регионално 
ниво, са достижение. Когато се избират атрактивни 
места и се направи една приемлива програма в рам-
ките на един ден, е достатъчно да се сбъдват с успех 
и да носят полза на колегите. Не е необходимо да 
се удължават, за да бъдат по-лесни за организиране, 
провеждане и контрол.

На Научния конгрес трябва да се придава тежест. 
Той е традиция, колегите го познават, много от тях 
очакват идването му и бих пожелала да е успешен 
и занапред.

ОТЗВУК

ВЕЧЕ ИМАМЕ И 
ТЕМАТИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ,  

И КОНГРЕСИ, НА КОИТО МОЖЕ 
ДА СЕ ЧУЯТ РАЗЛИЧНИ ТЕМИ

Проф. д-р Снежанка Топалова-Пиринска, председател на Научния 
комитет на 17-тия научен конгрес на БЗС

Проф. д-р Сн. Топалова-Пиринска, председател 
на Научния комитет

Постерната сесия

Момент от гала вечерята и тържественото закриване на конгреса

Настроение

Денталното изложение



БРОЙ 7, ЮЛИ 201710

Работя от 4 години в Швейцария, но тук ще 
ви изненадам, защото работя в един беден 
район за техните стандарти. Те дори дълго 

време търсеха зъболекар за своя регион. Там има 
движение на пациенти към съседни страни, към 
Франция и обратно, като пациентите търсят най-
ниска цена.

Идвам традиционно на Научния конгрес в 
Бургас, за да се видя с колегите, да си сверя и 
часовника.

В Швейцария има строго изградена система за 
продължаващо обучение. Необходимо е да имаш 
80 часа годишно участие в продължаващото обу-
чение, като 50 от тях са с доказателство. 10% от 
часовете се проверяват. Средната цена е около 
100 швейцарски франка за час обучение. 

В Швейцария няма здравно осигуряване, как-
вото ни е познато в България.

Държавата реимбурсира единствено редки за-
болявания и деформации, например цепка над 2 
см.

Тук не може да не си застрахован.
При инциденти, например катастрофа със за-

сягане на зъби, има изплащане от застраховате-
лен фонд при сложна система и необходима пред-
варителна регистрация от страна на зъболекаря.

В ШВЕЙЦАРИЯ 
СРЕДНАТА ЦЕНА  

НА ЧАС ОБУЧЕНИЕ 
Е ОКОЛО 100 ФРАНКА

Д-р Нели Зидарова в момента работи в Швейцария,  
но в България е представител на РК на БЗС – Шумен

Научният конгрес на БЗС е 
традиция от 17 години, коя-
то трябва да продължава да 

се развива. Той има своята специ-
фика, защото е научен и прави въз-
можно достиженията на последни-
те научни изследвания и иновации 
да намерят конкретно приложение 
в практиката.

Това, което прави добро впечат-
ление през последните години, е 
определено засиленият интерес 
към българските лектори и осо-
бено към оралните презентации и 
постерната сесия.

Участниците в конгреса из-
ключително добре приемат ин-
формацията от изследванията на 
българските учени и лектори. Ако 
допреди няколко години основно 
се пълнеха залите при чуждес-
транните лектори, то днес наблю-
даваме почти обратна тенденция. 
Българските лектори, които са като 
че ли някак са по-склонни да пре-
доставят много по-голяма по обем 
информация. 

Истината е, че когато се струк-
турира програмата на събитие, 
което е насочено към по-широка 
аудитория, е трудно да бъде наме-
рен балансът. Нашето съсловие е 
разнородно и ние сме безкрайно 
различни. От една страна имаме 
тесни специалисти, от друга има-
ме общопрактикуващи колеги и е 
много трудно да можем да напра-
вим програмата така, че тя да е ед-
накво добре възприета от всички.

Все повече прави впечатление, 
че колегите избират да посетят 
точно определени лекции, което 
поставя една от основните цели за 
в бъдеще, а именно да бъдат разде-

лени темите по дисциплини. Това 
се коментира и от много колеги. 

Всяка следваща година Научни-
ят и Организационният комитет 
се опитват да повишават качест-
вото на представяната информа-
ция. Търсят се и различни форми 

– практически курсове, дискусион-
ни панели, лекции с практически 
демонстрации и т.н.

Прави се всичко възможно за 
обезпечаване на събитието с меж-
дународни лектори, на базата на 
подписани договори за сътрудни-

чество със съсловни организация 
от други страни.

В разговор с колеги често чу-
ваме мнения от единия до другия 
полюс. От безкрайно позитивни до 
безкрайно негативни. Очевидно е, 
че истината е някъде по средата.

За съжаление голяма част от ко-
легите преценяват коя лекция да 
посетят на база само на нейното за-
главие. Много не са си направили 
труда да се запознаят с анотациите 
и абстрактите, които се публикуват 
на електронната страница на БЗС 
и в съсловния вестник „ДентаМе-
дика“, или в книжката за конгреса. 
Това от своя страна налага за в бъ-
деще да се подходи по нов начин, 
като се акцентира повече върху 
доброто представяне на самите 
форми в научния конгрес. Така 
колегите ще могат да се запознаят 
по-детайлно със самата тематика 
и с лекторите. Имаме вече много 
нови лица. Да, имаме и утвърдени 
лектори, които събират достатъчно 

колеги в залите. Много от новите 
лектор, които не са така популярни 
предоставят информацията, която 
е на изключително високо ниво.

Научният конгрес в Бургас е тра-
диционно място, където колегите 
се събират да обменят мнения, да 
се срещнат хора от един и същи 
курс, завършили преди много го-
дини. Това също е положителното 
във формата научен конгрес. В не-
формална среда ние често чуваме 
разговори, които показват необхо-
димостта от комуникация между 
колегите и това също е голям плюс. 

Такава посещаемост, каквато 
сме имали преди 10 – 15 години на 
научен конгрес, е трудно да бъде 
реализирана сега, когато имаме 
изключително разнообразие от 
форми и форуми, организирани от 
районните колегии, различни об-
щества и пр., в което няма нищо 
лошо. Научният конгрес е все пак 
водеща форма, на която си дават 
среща хора, които се занимават с 
научни изследвания. Той е научен 
и е средище, където се търси как 
по най-добрия начин да се намери 
пресечната точка между наука и 
практика. Броят участници – 400 
– 500 души, не е малък и е естест-
вено всеки да търси онази форма, 
онази лекция, която смята за най-

полезна за себе си.
Понякога една лекция на пръв 

поглед може да изглежда позната 
като материя, но в същото време 
една думичка от дадена лекция 
може коренно да промени мисле-
нето на човек, може да помогне 
да се разрешат трудни случаи от 
практиката, с които се е борил го-
дини наред.

След всеки научен конгрес На-
учният комитет прави всичко въз-
можно да се направи задълбочен 
анализ и да се изведат конкретни 
препоръки за следващия. Това е 
факт и след този научен конгрес 
и определено съм убедена, че ръ-
ководството на БЗС ще направи 
всичко възможно догодина изда-
нието на конгреса да бъде още по-
разнообразно, по-атрактивно и да 
затвърди своето място в календа-
ра на събитията, организирани от 
БЗС, и не само от него.

Записа: Е. Караянева

ОТЗВУК

КОНГРЕСЪТ Е  
ПРЕСЕЧНА ТОЧКА МЕЖДУ 

НАУКА И ПРАКТИКА
Д-р Силвия Димитрова, зам.-председател на БЗС и председател на Комисията по квалификация и акредитация, 

зам.-председател на Научния комитет на конгреса

Настроение: д-р Б. Димитров, д-р С. Димитрова и доц. Т. Узунов

Дискусия по време на постерната сесия
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30.09. – 01.10.2017 г., гр. Хисар, Хотел „Аугуста”
„УСПЕХИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В БИТКАТА С ОБЕЗЗЪБЯВАНЕТО 

- ИМПЛАНТОЛОГИЧНИ, КОСТОЗАМЕСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ И НАДИМ-
ПЛАНТНО ПРОТЕЗИРАНЕ.“

30.09.2017г.
08.00 – 09.15ч. - Регистрация.
09.15. – 09.30ч. - Откриване.
09.30 – 10.30ч. - Лекция на тема: „Аспекти на предвидимата имплантология”. 
 Лектор: Д-р Мирча Балан, Румъния.
10.30 – 11.00ч. - Фирмена презентация. 
11.00 – 12.30ч. - Панел «Имплантологията днес-хирургия и протетика, ръка за ръка”. 
 Лектори от Асоциация „София Дентал Миийтинг”: 
 Доц. Д-р Димитър Филчев и Д-р Венцислав Станков.
12.30 – 13.00ч. - Фирмена презентация. 
13.00 – 13.45ч. - Обяд.
13.45 – 14.30ч. - Панел – лектори от Факултет по дентална медицина – гр. Пловдив: 
 „Имплантиране при недостатъчен обем на алвеоларната кост – 
 възможности и решения” Лектор: Д-р Петко Петров.
14.30 – 15.15ч. - „Използването на ER:YAG лазерите в съвременната 
 дентална имплантология”. Лектор: Д-р Иван Начков.
15.15 – 15.45ч. - Фирмена презентация.
15.45 – 16.30ч. - „Протетични аспекти при лечението с импланти”. 
 Лектор: Д-р Виктор Хаджигаев.
16.30 – 17.15ч. - Дискусионен панел с лекторите от ФДМ - Пловдив.
20.00 ч. -  Официална вечеря.

Съпътстваща програма: 
01.10.2017г.

10.00 – 11.00ч. – Безплатен уъркшоп на тема: „Високо енергийни диодни лазери 
 в ежедневната дентална практика”. 
 Водещ уъркшопа: Нина Георгиева. 

Културна програма: 
30.09.2017г. -  Изложба на д-р Ангел Милев – член на РК на БЗС – Пловдив. 
 Експозицията ще бъде представена в рамките на семинара.

ОФЕРТА ЗА НОЩУВКИ В SPA ХОТЕЛ „АУГУСТА”, ГР.ХИСАР:

Стаи: Цена с отстъпка: 
Единична стая 55,00 лв.
Двойна стая 70,00 лв.
Тройна стая (спалня + единично легло) 99,00 лв.

По време на семинара участниците ще имат възможност да посетят и фирмените щан-
дове на търговските представители, участници в него.

Такса правоучастие за желаещите да посетят семинара:
20лв. за представители на РК – Пловдив.
40лв. за представители на други регионални колегии.
Участващи студенти не заплащат такса правоучастие.
Официална вечеря – 35 лв. 
Краен срок за записване: 25.09.2017г.

Такса правоучастие и вечеря се заплащат предварително в офиса на РК на БЗС – Плов-
див или по следната банкова сметка: 

РК на БЗС - Пловдив
IBAN: BG61STSA93000002615567
BIC: STSABGSF
Банка ДСК - Пловдив
Допълнителна информация можете да получите на тел: 032/ 630 618, 
032/ 63 26 97, 0885/ 650 641,  както и на сайта на РК – Пловдив; www.rkplovdiv-bzs.com

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА  
НА 10-ТИ ЮБИЛЕЕН СЕМИНАР 

НА РК НА БЗС – ПЛОВДИВ

Лекарите по дентална 
медицина подлежат 
на проверки от ре-

дица органи и институции. 
Сред тях е и Изпълнителната 
агенция медицински одит. По 
време на последния Научен 
конгрес в Бургас лекция из-
несе проф. Златица Петрова, 
която ръководи агенцията. 
Нейната лекция бе осъщест-
вена с любезното съдействие 
на Асоциацията на дентал-
ните мениджъри в България 
(АДМБ).

Какви са взаимодействията 
със зъболекарите и това ли е 
„медицинската полиция“ на 
практика?

Българската действител-
ност е все още различна от 
тази в САЩ или дори в Ис-
пания, където до денталните 
кабинети и клиники има и 
адвокатски кантори, които се 
занимават само с медицин-
ски дела и често исканите 
обезщетения, при евентуал-
ни неблагополучия, са в ог-
ромни размери, надхвърлящи 
застраховките професиона-
лен риск. 

КАКВО ОЧАКВАТ  
ПАЦИЕНТИТЕ

Достъпът до неограничена 
информация в съвременния 
свят допринася за създава-
нето на големи очаквания у 
пациентите. Тези предвари-
телни очаквания се формират 
както от обществените нагла-
си, от предхождащия опит и 
от получената информация 
за лечебния процес. Много 
често се случва да общуваме 
в практиките си и със само-
диагностицирани пациенти.

Пациентите очакват дос-
тъп до лечение, бързина, въз-
можност за избор, качество и 
разумна цена.

В съвременния свят без-
опасността на пациента е 
част от здравните политики, 
свързани с качеството. Съще-
временно се сблъскваме с не-
опровержими доказателства, 
че здравната ни система не е 
толкова безопасна и сигурна.

Оказването на дентална 
помощ е свързано с редица 
рискове.

МЕДИЦИНСКИТЕ 
ГРЕШКИ

Наличието на медицински 
грешки (сериозни инциден-
ти) предполага съществува-
нето на проблеми в цялата 
здравна система, не само от 
медикодентален характер, но 
и от медицински, организа-
ционен, икономически, пра-
вен, етичен и пр.

В действителност в прав-
ния мир съществуват различ-
ни термини за определяне на 
медицинската грешка, като 
е прието и да се говори за 
лоша медицинска практика. 
В правото е регламентирано 
дължимото поведение. 

Правната уредба, свързана 
с т.нар. медицински грешки, 
е твърде разнообразна и спе-
цифична, но нормата е задъл-
жителна. ИАМО работи по 
Закона за административните 
нарушения и наказания. Во-
денето на медицинска доку-
ментация е задължително.

Допускането на медицин-
ски грешки се дължи по-ско-
ро на слабости и пропуски 
в системата, отколкото на 
невнимание, незнание или 
небрежност от страна лекаря. 
Проблемът по един или друг 
начин е системен, обвързан е 
с дейността на много хора и 
в болшинството от случаите 
не опира до личните качества 
на зъболекаря. Ето защо го-
ворим за риск мениджмънт, 
който представлява оценка, 
анализ и управление на всич-
ки потенциални рискове, кои-
то влияят върху дейността.

КАКВО Е КОНТРОЛ 
НА РИСКА

Това е редукцията на риска 
до ниво, възприето като при-
емливо от обществото (по 
Runciman)?

Важните етапи при контро-
ла на риска са: какво може 
да се обърка, колко често се 
случва, къде се случва, как да 
се осигури наблюдение над 
случващото се, как този риск 
може да бъде избегнат.

РЕЗУЛТАТИ И 
ИЗВОДИ ОТ КОН-
ТРОЛНАТА ДЕЙ-
НОСТ НА ИАМО

В Агенцията постъпват 
ежедневно множество сиг-
нали и жалби от различни 
източници. При постъпване 
на всяка жалба или сигнал 
ИАМО е задължена да извър-
ши проверка. При нея не се 
осъществяват контролни 
дейности не само относно 
твърденията в жалбата, а 
се проследява цялата ока-
зана медицинска помощ 
спрямо конкретния паци-
ент. За 2015 г. са проверени 
20 лечебни заведения за ден-
тална помощ, за 2016 г. – 16, 
а от началото на годината – 2.

Устойчива тенденция е уве-
личението на познаваемостта 
от стана на жалбоподатели-
те и сериозна документална 
стойност на сигналите.

Основни групи сигнали от 
страна на пациентите: про-
блеми с достъпността и ка-
чеството на обслужването; 
нарушени права на пациента 
по време на лечебно-диаг-
ностичния процес (както по 
отношение на получаване на 
информация за лечението, 
така и свързани със запла-
щането); морално-етични и 
др. Липсата на информирано 
съгласие се наблюдава при 
22% от регистрираните нару-
шения. Най-много жалби на 
пациенти има в областта на 
оралната хирургия.

Специално за практики-
те по орална хирургия са 

ЗЪБОЛЕКАРИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА 
АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ

направени следните изводи 
от проверките: допускани са 
системни грешки, има непъл-
нота на медицинската и дру-
га документация, свързана с 
оплакването, което означава 
липса на доказателство за 
извършените от зъболекаря 
дейности; липсват подписа-
ни от пациента информирани 
съгласия, като пациентите 
продължават да твърдят, че 
не са получили необходимата 
информация за предстоящо-
то лечение. Това говори и за 
липсата на директна комуни-
кация между тях и лекуващия 
ги, а само за предоставяне 
за подпис на документи от 
други членове на персонала, 
най-често сестра или рецеп-
ционист.

Процесът на подписване 
на информирано съгласие 
често е формален, без да се 
осъзнава отговорността и 
елементите на защита на 
този документ за самия зъ-

болекар.
Зъболекарят от своя 

страна има право да откаже 
лечение на пациент, съгл. 
чл.92 от ЗЗ.

За инвазивни се приемат 
всички методи на лечение, 
чрез които се прониква 
през кожа, лигавица и ес-
тествените отвори.

В денталната медицина 
спешността не е толкова 
голяма, че да не се отдели 
време за подписване на ин-
формирано съгласие, което 
защитава лдм, защото евен-
туалният съдебен процес 
може да се окаже на върха 
на химикалката. 

Проф. Петрова посочи като 
красноречиво доказателство 
случаят на смърт на 12-го-
дишно дете в голям дентален 
център през миналата годи-
на, който обаче има изрядна 
медицинска документация и 
подписано информирано съ-
гласие.

При работа с непълнолетни 
лица е необходим подпис на 
родителя или на настойника 
в заведенията за деца, лише-
ни от родителски грижи, или 
при отсъствие на родителя. 

На страницата на БЗС в ин-
тернет има качена бланка за 
информирано съгласие. Тя е 
изработена благодарение на 
съвместната работа със СРК. 
БЗС има и подписан Мемо-
рандум за съвместна работа с 
ИАМО, за да бъдат облекче-
ни лдм при евентуални про-
верки.

Денталната медицина е ре-
гулирана професия, съгласно 
Закона за здравето.

Подписването на амбула-
торния лист не е достатъчно 
и то засяга само работата с 
НЗОК. 80% от дейността на 
лдм не е свързана с Касата, а 
твърде често става дума и за 
законово регламентираното 
доплащане в денталната ме-
дицина.                               ДМ

Проф. Златица Петрова
Първите съвместни срещи бяха иници-

ирани от д-р Олег Гладков от СРК, от д-р 
Борислав Миланов и УС на БЗС. След това 
се стигна до провеждането на регулярни 
срещи и до подписването на Меморандум за 
сътрудничество, в който са разписани точно 
областите на взаимодействие. Това е най-ве-
че медицинската документация. Съществува 
законодателство, което определя дължимото 
поведение на регулираните професии. Пър-
вите правила са свързани със законодател-
ството, но има и правила, свързани с етиката 
и морала.

Според Меморандума нашето сътрудни-
чество е свързано и с Етичните комисии.

Аз самата и ИАМО сме отворени към кон-
такти, защото пациентите имат своите пра-
ва, но и зъболекарите също имат права и е 
необходимо да се намери златното сечение и 
ние можем да бъдем тази спойка в името на 
добруването на пациента. 

В практиката често пациентите в началото 
на лечението се съгласяват, но след това се 
жалят от икономическите параметри, напри-
мер.

Сътрудничеството ни преминава и през 

съвместни законодателни инициативи и нор-
мативни документи, както и регулиране по 
отношение на документацията, а разбира се 
и контрол от страна на ИАМО. Той включва 
контрол на медицинските дейности, целе-
съобразността на приложените методи, на 
цялостната медицинска дейност и на резул-
татите, на качеството и на правата на паци-
ентите, както и по отношение на корупцията.

В момента в ИАМО работят трима лдм, 
но поради специфичността на отделните ле-
чения се налага участието на специалисти и 
консултанти. 

Голяма част от отговорността на лдм е 
свързана с различни инвазивни процедури, 
работи се и с други специалности, анесте-
зиолози, рентгенолози, т.е. има и екипна 
дейност, и кръстосване на различните стан-
дарти. 

Наша основна цел е превенция на наруше-
нията и контрол на качеството. Превенция-
та е да не се допускат значими пропуски и 
небрежност, които да уронват престижа на 
професията в края на краищата.

Непознаването на законодателството не е 
извинение за никого, още повече за лдм.

ДМ

БЛИЦ
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С БЗС 

ВИНАГИ Е БИЛО ИНИЦИАТИВНО 
И ПОЛЗОТВОРНО

Проф. Златица Петрова
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Пощадете Вашето здраве с продуктите на 
Healthy Life Style Body Company - Словакия

 

02 / 951 66 14
(359) 888 769 130

София,
бул. “Македония 22”

www.dentacom.com
o�ce@dentacom.com

1. Осветителни тела с 
пълноспектрална дневна светлина

2. Ергономични работни столчета

LED Panel (45W)
Ra(CRI)>92, 6 000 K
размери: 60 х 60 см.
500 лева

Dental CH-K
1 000 лева Cline-K Dental

1 490 лева

Cline-K
1 090 леваHLS 480 Ex (4 x 80 W)

Ra(CRI) = 93, 6 500 K
размери: 155 x 50 см.

1 360 лева

HLS 424 (4 x 24 W)
Ra(CRI) = 93, 6 500 K
размери: 65 x 60 см.

600 лева
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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 дентална практика в 
кв. „Лозенец“. Телефон за връзка: 
0888 510 186 

Продавам маслен компресор за 
дентален юнит цена 90 лева. Д-р 
Кънева Ямбол тел 0879170440 

Продавам пълно зъболекарско 
оборудване. За информация: 0888/ 
34 77 49

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

Продавам пълно стоматоло-
гично оборудване на изгодна цена 
с 2бр. стом. стол. (текмил, дент-
сан) работещ дентален кабинет 
в центъра на гр. Карлово GSM: 
0889840317

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

Продава зъболекарски ка-
бинет /практика/ в гр. Бургас, 
к-с“Лазур“, заедно с оборуд-
ването, което е почти ново.  
Кабинетът работи от 1999г. Със-
тои се от работно помещение, 
чакалня,санитарен възел, стая за 
почивка /общо 43 кв.м/. Цена 45 
900 Euro. Цена без оборудване: 
40900 Euro. GSM&0887779353

Продава се нов електри-
чески микрo-мотор на W$H 
с дисплей, шлаух и лед свет-
лини. Тел. 0898 26 20 20  

Продавам стоматологична ма-
шина Медия- ЮС- 5, заедно със 
сух стерилизатор. Напълно ре-
циклирана с претапициран стол 
за пациента. Цена по договаряне, 
телефон: 0877729309

Продавам стоматологичен юнит 
Медия 7- в добро състояние, със 
запазена тапицерия! Цена по до-
говаряне! тел. 0887 725856, гр. Ай-
тос, д-р Шиекова

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

Продавам изгодно американски 
стоматологичен стол SDS 2000, 
маслен компресор, фотополимерна 
лампа, работна маса Цена: 2500 лв. 
Тел. зa контaкт: 0898 293821 Асе-
новград 

Продавам ОРТОПАНТО-
МОГРАФ с приставка за ЦЕФА-
ЛОМЕТРИЯ - Rotograph Plus 
- Villa Sistem Medical в отлично 
състояние за работа - модел 2005 
г. с включен безплатен монтаж . 
Цена 5100 лв., тел : 0888 680 657

Продавам работещ зъболекар-
ски кабинет в гр. Ямбол - в центъ-
ра на града, подходящ е за работа 
и живеене, тъй като се намира в 
жилищен блок и апартамента е 
70 квадр.метра. Практиката съ-
ществува от 1994 год. Кабинета е 
оборудван с всичко необходимо 
(ултразвук, фотополимерна лампа, 
амалгамобъркачка) включително и 
с дребен инструментариум и кон-
сумативи, както го изисква добра-
та дентална практика. Може да се 
започне работа веднага. Цената за 
апартамента с денталната практи-
ка, с всичко гореспоменато е 32000 
Евро тел.0895683896

Продавам стом. машина Медиа 
в отлично състояние с компресор, 
стол за пациента с подвижна тети-
ера, мощен рефлектор, стол за сто-
матолога, турбинен наконечник, 
наконечници и резервни такива 
- цена по договаряне  0878 671036 

Разпродавам инструмента-
риум и материали: фото лампа, 
арсен, опалова аптечка, амалгама, 
борчета, гумички, канални инстру-
менти и други - 0878 671036. 

ПОД НАЕМ

Давам кабинет под наем, цен-
тър, София GSM 0887601064

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

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

Отдава се смяна под наем в 
дентален кабинет в центъра на Со-
фия, ул. ,, Граф Игнатиев“. Кабине-
тът е напълно оборудван, автоклав 
„В-клас“, с лиценз за образна ди-
агностика. За повече информация: 
Д-р Живков - 0876864246

Давам под наем смяна в зъбо-
лекарски кабинет в гр. Пловдив, 
ул.”Върховръх” № 2. За информа-
ция: 032/ 25 24 32

Отдава се смяна под наем в де-
нонощен спешен кабинет по ден-
тална 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 кабинет в гр. Пловдив – 
0898/ 740 145

Давам кабинет под наем в ден-
тален център , в гр. Варна, в бли-
зост до факултета и окр. болница. 
Тел. 0888 30 60 87 -д-р Лачева

Давам кабинет под наем, цен-
тър, София GSM 0887601064

ТЪРСИ

Дентална клиника „Медика 3 
Дент“ търси да назначи дентален 
лекар в разработен медико-ден-
тален център. С предимство са 
кандидати, владеещи английски и 
немски език. Адрес: гр. Варна, ул. 
„ Акад. Андрей Сахаров“, тел за 
контакти: 0898/ 670 735, 0896/ 865 
375

Дентална клиника „Медика 
3 Дент“ търси да назначи лекар 
по дентална медицина за кабине-
та си с дългогодишна практика в 
гр Шумен. Изисквания: Диплома 
за завършено висше образование 
по дентална медицина. Умения за 
работа в екип. Желаещите канди-
дати, моля да изпратят актуална 
автобиография и снимка. За по-
вече информация тел. за контакт: 
0898/670735

Специализирана клиника в 
град Русе търси колега за работа на 
процент.тел – 0887212982

Търся да закупя хирургичен ин-
струментариум в добро състояние, 
огледалца, сонди, пинсети, отпеча-
тъчни метални лъжици, петрита, 
дребен инструментариум, борчета 
и др. - гр. София, тел. 0888941246

Търси лекар по дентална меди-
цина за работа на процент в разра-
ботен кабинет в жк. Люлин-цен-
тър. За контакт 0888 925378

Фирма изкупува отработена 
амалгама на цена-100 лева за кило-
грам. 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

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

УС НА РК НА БЗС - 
ГР. ВРАЦА 

с удоволствие честити юбилея на своя колега Д-Р 
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ, като му желае: здраве,за да 
се радва на живота, късмет, за да преодолява труд-
ностите и много любов, за да чувства, че живее!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ 
на Д-р Цветанка Василева и Д-р Цонка Димитрова! 

УС на РК на БЗС -гр. Враца им желае да бъдат 
здрави, да имат повече поводи за усмивки, и още 
много години да се наслаждават на малките, но 
значими неща от живота!

Председател на УС 
Д-р Антоанета Тошева

33 ГОДИНИ ПО-КЪСНО
На 28 октомври 2017 г. от 19:00 часа в „Парк 

Хотел Москва“ – София ще се проведе среща на 
випуск 1984 година на СФ на МА – София. Моля, 
потвърди присъствието си финансово с 60 (Шест-
десет) лева до 31 август 2017 г. на банкова сметка:

IBAN: BG94BPBI79421062083501
BIC: BPBIBGSF
Юробанк България АД
Получател: Мариета Константинова Мандова

Организационен комитет:
Д-р Мариета Мандова – 0888888262
Д-р Георги Ликьов – 0888388338
Д-р Никола Тотев - 0888715489

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

годишнини на д-р Маргарита Димитрова, д-р Сте-
фка Герасимова, д-р Невена Балакчиева, д-р Со-
фия Касаветова, д-р Стоян Папукчиев и д-р Исмен 
Моллов, като им пожелава здраве, много късмет, 
лично щастие, истински хора до тях , чудесни ми-
гове и много лични и професионални успехи.

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

СЪОБЩЕНИЕ НА  
УС НА РК ПЛЕВЕН

Уважаеми колеги,
С цел актуализация на данните в регистъра на 

РК Плевен, моля всеки член на Плевенска колегия 
да изпрати актуален телефонен номер и имейл на 
имейла на колегията – pleven@bzs.bg .

С уважение:
 Д-р Павлин Стефанов – 

Председател на РК Плевен

КАЛЕЙДОСКОП

Световната здравна организация (СЗО) обно-
ви списъка с най-важните лекарства за 2017 
г. В документа са публикувани указания кои 

от антибиотиците могат да се използват за лечение 
на инфекции и кои да бъдат избягвани. В списъка са 
включени още лекарства за ХИВ, хепатит С, тубер-
кулоза, левкемия и др. Добавени са 30 медикамента 
за възрастни и 25 за деца, уточнена е употребата на 
9 продукта, които вече фигурират в списъка. Общият 
брой на лекарствата, които от СЗО  определят като 
съществени  за нуждите на общественото здравео-
пазване, достига  433. Списъкът на организацията се 
използва в много страни, за да насърчи достъпа до 
определени медикаменти, а също така и като ръко-
водство при взимането на решение кой точно про-
дукт  е достъпен и може да се използва. Най-големи-
те промени в списъка с най-важните медикаменти са 
в раздел антибиотици.  Експертите са ги групирали 
в три категории  -  "достъпни", "под наблюдение" и 
"в резерв" (Access, Watch, Reserve) с препоръки кога 
могат да бъдат използвани. Първоначално новият 
тип подбор ще се прилага само за антибиотиците, 
които се използват за лечение на 21 от най-често сре-
щаните инфекции. Ако системата е ефективна, ще се 
включи и за останалите. Идеята е да се подсигури 
достъп до антибиотично лечение, когато е необходи-
мо, и да се гарантира, че предписаният медикамент 
е точният за дадената инфекция. СЗО препоръчва 

антибиотиците от групата „достъпни” да са налични 
по всяко време за лечение на широк спектър от често 
срещани инфекции. Например тук е включен амок-
сициклинът, антибиотик, който обикновено се из-
ползва при пневмонии. В групата „под наблюдение” 
са препоръчани антибиотици като първи или втори 
избор за лечение на ограничена група от инфекции. 
Засегната тук е употребата на ципрофлоксацин, кой-
то обикновено се използва при цистит, инфекции на 
горни дихателни пътища, като бактериален синузит 
и бактериален бронхит. Според СЗО приложението 
на препарата трябва да бъде намалено драстично, за 
да се избегне по-нататъшна резистентност. 

В третата група „в резерв” са включени антиби-
отици като колистини и цефалоспорни, които тряб-
ва да бъдат избирани като последен вариант и да се 
използват само когато всички други възможности за 
лечение са се изчерпали. 

Експертите на СЗО са добавили 10 антибиотика за 
лечение на възрастни и 12 за деца.

В допълнения списък на СЗО са включени няколко 
нови лекарства, две от тях се използват за лечение 
на рак на устната кухина. Добавени са също нов ме-
дикамент за хепатит С, който е комбинация от два 
други препарата, по-ефикасен начин за лечение на 
ХИВ, както и нови педиатрични комбинации за ту-
беркулоза и болкоуспокояващи.

СПИСЪК С НАЙ-ВАЖНИТЕ 
ЛЕКАРСТВА ЗА 2017 Г.
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АКЦЕНТИАКТУАЛНО

ДИРЕКТОРЪТ НА НЗОК 
ПОДАДЕ ОСТАВКА

Директорът на НЗОК Глинка 
Комитов е подал оставка, обяви 
председателят на парламентар-
ната здравна комисия Даниела 
Дариткова. Оставката е депо-
зирана на 29 юни след 17 ч. в 
деловодството на Народното 
събрание. Мотиви за решение-
то не са посочени.

МОЖЕ ЛИ, 
НЕ МОЖЕ ЛИ?

Зъболекар може да издаде 
един болничен лист за макси-
мален срок от 14 непрекъснати 
календарни дни, или няколко 
болнични листове, но за не по-
вече от 40 дни с прекъсване в 
една календарна година. Зъбо-
лекар може да издаде болничен 
лист само за заболявания от не-
говата компетенция.

КАФЯВ ЕЗИК

Рядко срещано състояние, 
което обаче може да е симптом 
за начален стадии на рак по 
кожата – т.нар. меланом. При 
това заболяване се появява 
петно върху езика, което е тъм-
но кафяво на цвят. Първите, 
които могат да го видят са зъ-
болекарите.

BBC С РЕПОРТАЖ 
ЗА МУ-ВАРНА

BBC излъчи обстоен репор-
таж за обучението на британ-
ски студенти в Медицински 
университет – Варна. В Ме-
дицинския университет във 
Варна има 250 британски сту-
дента, които учат медицина 
или стоматология. Таксите за 
обучение са малко по-ниски, 
отколкото във Великобрита-
ния - 8 000 евро на година, но 
пък цените за живот са значи-
телно по-евтини, които прави 
учението тук доста атрактивна 
алтернатива, пише журналист-
ката от BBC. Целият репортаж 
на BBC e на адрес: http://www.
bbc.com/news/health-40383998

ХРАНИ С БОГАТО 
СЪДЪРЖАНИЕ НА 

ОРГАНИЧЕН ФЛУОР

В различни храни се съдържа 
органичен флуор, като най-бо-
гати са: рибата и морските да-
рове, чаят (по-специално става 
въпрос за т.нар. зелен и черен 
чай, получавани от растението 
Camellia sinensis), бобът, овесе-
ните ядки, орехите. Според ав-
торите на горната монография, 
дори „голямата консумация на 
чай може да се отрази върху 
състоянието на зъбите” и да до-
веде до зъбна флуороза. Освен 
това човек допълнително може 
да приема с храната флуор чрез 
месото, в зависимост от това с 
какви смески е хранено дадено 
животно. Различни пестици-
ди също съдържат флуориди 
и чрез растенията по пътя на 
хранителната верига такива 
съединения могат да попаднат 
в организма на човек. 

Богати на флуор минерални 
води в България са от Родо-
пите – „Хисар”, „Велинград”, 
„Девин”- син етикет, „Михал-
ково”, „Беловo”. Майчината 
кърма по принцип съдържа 
минимални количества флуор 
в концентрация, близка до тази 
на кръвния серум.

Допълнителното даване на 
флуориди на даден пациент, без 
да се имат предвид различните 
рискови фактори като: възраст, 
бъбречна функция, общо физи-
ческо състояние, консумация 
на течност, приемане на флуо-
риди от други източници, както 
и количеството на приемания 
калций, са медицинска небреж-
ност. 

ТРИМА НА 
ЛОДКАТА

Веднага след като парламентът 
прекрати пълномощията на уп-
равителя на Националната здрав-
ноосигурителна каса (НЗОК) д-р 
Глинка Комитов, в кулоарите бяха 
спрегнати първите три имена за 
нов шеф на касата. Проф. Камен 
Плочев, Иванка Кръстева и това на 
депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов. 
Новият управител на НЗОК ще 
бъде гласуван възможно най-бър-
зо от народните представители. А 
всички парламентарни групи имат 
право да издигат своите номина-
ции. И тримата евентуални пре-
тенденти за поста управител на 
НЗОК са известни в медицинските 
среди. Проф. Камен Плочев е шеф 
на клиниката по инфекциозни бо-
лести във ВМА. Иванка Кръстева 
бе доскоро подуправител в НЗОК. 
От ГЕРБ лансираха колегата си Лъ-
чезар Иванов, но като специалист, 
а не като кандидат за поста, добавя 
медията.

ИНОВАТИВНИ 
ТЕРАПИИ И ПО 

НЗОК
Да се осигури възможност за за-

плащане на болниците на цената на 
клиничната процедура при моноте-
рапия с лекарствен продукт, който 
не е в Позитивния лекарствен спи-
сък, при задължително предста-
вена фактура за медикамента при 
отчитането. Това е възложил на по-
следното си заседание Надзорният 
съвет на Националната здравно-
осигурителна каса (НЗОК) на уп-
равителя на здравния фонд. Според 
надзорниците промяната трябва да 
стане с включване на нов текст в 
Национален рамков договор (НРД) 
за медицинските дейности за 2017 
г. Промяната е наложителна, тъй 
като част от отпадналите от Пози-
тивния лекарствен списък медика-
менти са за тежки заболявания и 
пациентите не желаят терапията им 
да бъде сменена. Лекарите се съо-
бразяват с тях, но разходите за съ-
ответните медикаменти не се въз-
становяват на лечебните заведения. 
С предлаганата промяна болниците 
ще получават изразходваните сред-
ства след представяне на фактура. 
Изменението обаче ще даде въз-
можност по същата процедура да 
се прилагат и иновативни терапии, 
които все още не са включени в По-
зитивния лекарствен списък.

ГРИЖА 
ЗА ЧОВЕКА

Обществена поръчка за застра-
ховка „Живот" на стойност 50 000 
лв. без ДДС обяви парламентът. 
Груповата застраховка ще се сключ-
ва за събития, свързани с „живота, 
здравето или телесната цялост на 
240 народни представители", гласи 
заданието. Застрахователната сума 
на човек възлиза на 15 000 лв. Тол-
кова ще е обезщетението при смърт 
вследствие на общо заболяване или 
битова злополука. След инфаркт 
или инсулт, злоумишлени действия 
от трети лица или катастрофа ще се 
изплащат 30 000 лв., но ако депута-
тът преживее някое от изброените, 
докато изпълнява служебните си 
функции. При временна неработос-
пособност заради заболяване или 
злополука ще се определя процент 
от 15 000 лв. в зависимост от вре-
мето, през което е отсъствал народ-
ният представител.

70 000 БЪЛГАРИ С 
ЕПИЛЕПСИЯ

Епилепсията е най-честото не-
врологично заболяване. От него 
страда до 1% от населението на 
страната, което е близо 70 000 
българи. Това обяви на прескон-
ференция по повод предстоящия 
Трети източноевропейски курс по 
епилепсия, който ще се проведе у 
нас под егидата на Световната лига 
по епилепсия, доц. Петя Димова - 
председател на Българското друже-
ство против епилепсия. Около 70% 
от пациентите не получават повече 
пристъпи, ако получат правилно 
лечение, и водят нормален начин 
на живот. Но при останалите 30% 
пристъпите продължават и тези 
хора са застрашени от наранява-
ния.

СВРЪХ-
НАСЕЛЕНИЕ НА 

ЗЕМЯТА
Населението на Земята ще дос-

тигне до 9,8 млрд. души към 2050 
г., а пред 2100 г. до 11,2 млрд., въ-
преки понижаването на равнищата 
на раждаемост. Това показва нови-
ят доклад на Департамента по ико-
номическите и социалните въпроси 
към Организацията на обединените 
нации (ООН), съобщават световни-
те медии. Световното население 
сега е близо 7,6 млрд., а през 2015 г. 
е било 7,4 млрд. Данните показват, 
че ръстът на населението на плане-
тата става заради 47-те най-слабо 
развити държави, в които ражда-
емостта се характеризира с по 4,3 
деца на жена. Общото количество 
на жителите на тези държави, със-
тавящо днес един милиард, към 
2050 г. ще достигне до 1,9 млрд. 

ГРОЗДОВИ 
СЕМКИ И КАРИЕС

Група изследователи са устано-
вени, че съединение, намиращо 
се в гроздовите семки, предпазва 
зъбите от кариес. Извлеченият от 
тях екстракт заздравява дентина. В 
допълнение, той удължава живота 
на т.нар. композитни обтурации. 
Обикновено мястото, където тряб-
ва да бъде поставена композита е 
компрометирано, т.е. връзките в 
дентина са слаби. Според учените 
обаче, една от съставките в гроз-
довите семки могат да подобрят 
колагеновите връзки в дентина и 
пломбата да прилепне достатъчно 
плътно. По този начин зъбите ще 
бъдат предпазени от вторичните 
кариеси на вече пломбирания зъб. 
Според експерти въпросната със-
тавка е налична и в други храни, но 
в гроздовите семки тя е най-висока 
концентрация.

ЗЪБНОТО 
ЗДРАВЕ ПРИ 

ЖЕНИТЕ
В проучване са участвали над 57 

000 жени, които били на възраст над 
55 години. Те били наблюдавани в 
течение на седем години, през кои-
то били регистрирани около 3800 
смъртни случая, от които 3 589 са 
били в следствие на сърдечни за-
болявания. Така специалистите от-
крили, че заболяването на венците 
се свързват с 12% по-висок риск 
от смърт. А при онези, които в тази 
възраст са изгубили всичките си ес-
тествени зъби, рискът от развитие 
на сърдечно-съдови заболявания 

бил още по-висок – над 17%. Въз-
растните жени са изложени на по-
висок риск от смърт поради своята 
нелекувана пародонтоза. Ето защо 
експертите ги съветват да полагат 
по-интензивни грижи за оралната 
си хигиена, както и по-често да хо-
дят на профилактични прегледи.

ВТОРИ ЖИВОТ 
ЗА ПАЦИЕНТИТЕ 
С НАДНОРМЕНО 

ТЕГЛО 
Проф. д-р Гьокхан Яджъ от тур-

ската болница Гювен Анкара пред-
стави в София отслабване постиг-
нато чрез лапароскопска операция. 
Бариатричната хирургия може да 
подобри качеството на живот на 
пациентите с наднормено тегло и 
да елиминира съпътстващи затлъс-
тяването заболявания. Основният 
критерий, по който се определя 
дали даден пациент е подходящ за 
това лечение е индексът на телес-
ната маса (ИТМ), който нормално 
трябва да е между 20 и 25. Когато 
ИТМ е 30 затлъстяването е от първа 
степен, при ИТМ 35 – втора степен 
затлъстяване и при 40 – морбидно 
затлъстяване. Прието е, че пациен-
ти с ИТМ над 35-40 задължително 
се лекуват с методите на бариат-
ричната хирургия. Наличието на 
съпътстващи заболявания също се 
приема като индикация за опера-
тивна намеса. Мини гастралният 
байпас е предпочитен хирургичен 
метод при пациенти с морбидно 
затлъстяване. 

НАЙ-ЧИСТА ВОДА 
ИМА В КИПЪР, 

МАЛТА И ГЪРЦИЯ
Повече от 85 % от местата за къ-

пане в Европа, които са проверени 
през 2016 г., са отговаряли на най-
строгите стандарти за „отлично“ 
качество, което означава, че там 
почти не е имало вредни за човеш-
кото здраве и околната среда за-
мърсители. Над 96% от местата за 
къпане са отговаряли на минимал-
ните стандарти за качество, опре-
делени в правилата на Европейския 
съюз. Пробите от водата за къпане 
се изследват за фекално замърсява-
не от отпадни води или от добитък. 
Всички включени в доклада места 
за къпане в Австрия, Хърватия, 
Кипър, Естония, Гърция, Литва, 
Люксембург, Латвия, Малта, Ру-
мъния и Словения са постигнали 
поне „задоволително“ качество на 
водата през 2016 г.; В пет държави 
най-малко 95 % от водите за къпане 
са получили „отлична“ оценка за 
качество: Люксембург (всички 11 
места за къпане, включени в докла-
да), Кипър (99 % от всички места 
за къпане), Малта (99 %), Гърция 
(97 %) и Австрия (95 %). Най-го-
лям брой места за къпане с „лошо“ 
качество на водата са констатирани 
в Италия (100 места или 1,8 %), 
Франция (82 места или 2,4 %) и 
Испания (39 места или 1,8 %). В 
България само 65% от местата за 
къпане отговарят на условията за 
качество на водата.

НОВИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Гените оказват много по-голямо 
влияние за възникването на паро-
донтита, отколкото се смяташе до 
момента. Той може да възникне не-
зависимо от другите рискови фак-
тори като пушене, възраст или лоша 

хигиена. Изводите са от ново голя-
мо проучване за генетиката на това 
заболяване на международен екип 
под ръководството на експерти от 
болницата „Шарите“ в Берлин. Те 
идентифицирали определени ДНК 
секвенции, свързани с възникване-
то на различни форми на пародон-
тозата. Открити са най-малко в два 
района на гените силна асоциация 
с развитието на болестта. Резулта-
тите от проучването са публикува-
ни в специализираното списание 
„Хуманна молекулярна генетика“ 
(Human Molecular Genetics). Смята 
се, че по-тежките форми засягат 
около 11% от възрастното населе-
ние по света. Учените сега под ръ-
ководството на проф. Арне Шефер 
установили връзка между разлика 
в ДНК секвенциите и появата на 
пародонтоза в тежка или хронична 
форма при няколко хиляди пациен-
ти. Проучването GWAS включило 
хора от цял свят. Така открили две 
области в гените, които се свързват 
с повишен риск от различни прояви 
на пародонтит. Една от тях е отго-
ворна за синтеза на антимикробни 
пептиди, които се произвеждат в 
специални имунни клетки. Втора-
та генна област (Siglec-5), която е 
идентифицирана сега, потиска ак-
тивирането на тези имунни клетки. 
Резултатите сочат, че различните 
форми на пародонтит имат обща 
генетична основа, обощава проф. 
Шефер.

НАДГРАЖДАНЕ НА 
КОМПЮТЪРНАТА 

ТОМОГРАФИЯ
Специалната система Dental CT 

е софтуер, който надгражда ком-
пютърно-томографския метод за 
диагностика на заболявания в об-
ластта на челюстите. 3D скенерът 
измерва точно ширината и дължи-
ната на мястото, на което трябва 
да се постави имплантът, и дава на 
имплантолога незаменима инфор-
мация дали в този участък костта 
е здрава и този имплант може да 
се закрепи надеждно и безопасно. 
И двете челюсти имат анатомич-
ни особености, които няма как да 
се предвидят прецизно без скенер 
с 3Д дентална програма . Изслед-
ването помага мястото, на което 
имплантът трябва да се закрепи, 
да бъде измерено с точност до ми-
лиметър. Тази прецизност е нуж-
на заради съседните на челюстите 
структури – максиларен синус над 
горната и кръвоносни съдове и 
лицеви нерви в долната. Засягане-
то на някоя от тях води до тежки 
усложнения, някои от които - нео-
братими. Надстройката Dental CT 
дава възможност рентгеновия лъч 
да се центрира точно върху горната 
или долната челюст и да се създаде 
изображение със стъпка 1мм. Така 
се получават така наречените „су-
рови“, основни данни. Може да се 
извлече също панорамна снимка на 
челюстта и параксиални. Пациен-
тът се изследва легнал, а не седнал 
или прав, което свежда до мини-
мум неволните движения, защото 
те влияят на качеството на образа. 
Апаратурата предлага щадящи ус-
ловия на сканиране, едно от които 
е възможността за малка полоса на 
изследване – 40мм ширина на рент-
геновия лъч. Така се облъчва само 
изследваната челюст, а не цялата 
глава. Времетраенето на облъчва-
нето също е кратко – до 40 секун-
ди. В същото време, мощността на 
апарата дава възможност за много 
прецизно изображение, което е в 
пъти по-подробно от това на други, 
по-малки апарати.


