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ОСНОВНИ 
ФАКТОРИ ПРИ 
ИЗБОР НА ДЕНТАЛЕН 
МИКРОСКОП

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

 

НФДМ - ХАСКОВО - 2018 Г.
Шестият национален форум по дентална медицина ще се 

проведе на 14, 15 и 16 септември 2018 г. в гр. Хасково.

ТРАДИЦИОНЕН СЕМИНАР  
НА РК НА БЗС – ПЛОВДИВ

На 06.10.2018 г. в гр. Хисар, хотел „Аугуста“, ще се проведе 
ежегодният семинар на РК на БЗС – Пловдив. Темата на семи-
нара е: „Съвременни тенденции във функционално-естетич-
ната рехабилитация в лицево-челюстната област“. Очаквайте 
програмата на форума!

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ВЕРЕЯ ДЕНТ

Есенната сесия на Регионален форум по дентална медицина 
„Верея дент“ ще се проведе на 6.10.2018 г., събота. Денят съвпа-
да с празника на град Стара Загора.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

БАНСКО - 2018
Традиционният форум ще се проведе на 12, 13 и 14 октомври 

в гр. Банско, гранд хотел „Банско“. Откриването е предвидено 
за 12 октомври от 16.30 ч., последвано от лекция на д-р Силвия 
Димитрова от 17 ч.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 
„МАДАРСКИ КОННИК“

С решение на УС на РК на БЗС-Шумен, следващият НФДМ 
„Мадарски конник“ ще се проведе от 8 до 10 февруари 2019 г.

ВТОРИ НАУЧЕН КОНГРЕС „НАУКА 
И ПРАКТИКА – РЪКА ЗА РЪКА”

На 12 и 13.04.2019г. на територията на Факултета по ден-
тална медицина в гр. Пловдив ще се проведе Втори Научен 
конгрес на ФДМ – Пловдив съвместно с РК на БЗС – Пловдив 
„Наука и практика – ръка за ръка”.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ВЪВ 

ВЕЛИНГРАД - 2019
Следващото издание на форума през 2019 г. ще бъде на 11 и 

12 май. Запазете си датата.

XIX НАУЧЕН 
КОНГРЕС НА БЗС - 2019 Г.

Управителният съвет на БЗС взе решение следващият На-
учен конгрес на БЗС да се състои на 6, 7 и 8 юни в гр. Бургас. 
Конгресът ще бъде съпроводен от дентално-медицинска излож-
ба  и богата съпътстваща програма. Запазете си датата.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ  
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

СЛИВЕН - 2020
Националният форум по дентална медицина, организиран 

от РК на БЗС - Сливен, ще се състои през година. През 2020 г. 
ще се проведе на 27 и 28 март. 

СТР. 5

ХАРТА ЗА 
ЛИБЕРАЛНИТЕ 
ПРОФЕСИИ – ЗАЩО, 
КАКВО И КАК?

ПОЛИТИЧЕСКА СРЕЩА

СТР. 4

КРЕДИТНИТЕ ТОЧКИ – 
ЗАЛОГ ЗА РАСТЯЩА 
РЕПУТАЦИЯ И ПРИЗНАТ 
ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ФОРУМ

СТР. 8

На 07.07.2018 г. в гр. Велинград се 
проведе открит форум по про-
блемите на Продължаващото 

медицинско обучение на лекарите по 
дентална медицина (ПМОЛДМ) и бъде-
щото му развитие. На форумът присъст-
ваха д-р Б. Миланов-главен секретар на 
УС на БЗС, зам.председателите на УС 
на БЗС - д-р Д. Станчева-Забуртова, д-р 
С. Гачев, д-р Г. Димов, председателите 
на УС на РК на БЗС и членове на УС 
на БЗС,  д-р К. Даков - председател на 
Контролната комисия и членове на Кон-
тролната комисия, членове на различни 

комисии в структурите на БЗС, декани-
те на ФДМ-София - проф.А. Филчев и 
ФДМ-Пловдив - проф. Г. Тодоров. Учас-
тниците във форума бяха общо 55 от ръ-
ководителите на БЗС.

Водещи на форума бяха д-р Н. Шар-
ков - председател на УС на БЗС и д-р 
Силвия Димитрова – зам.председател на 
УС на БЗС и председател на Комисията 
по квалификация и акредитация.

Форумът протече при следния дне-
вен ред:

1. Анализ и дискусия по проблеми 
свързани с организирането и провежда-

нето на ПМОЛДМ.
2. Предложения за оптимизиране и 

развитие на ПМОЛДМ.
3. Разни
Форумът се проведе в изключително 

подходящ момент, когато развитието на 
форматите на ПМОЛДМ е достигна-
ло утвърдително ниво благодарение на 
усилията на ръководството на БЗС, Ко-
мисията по квалификация и акредита-
ция в лицето на нейния председател д-р 
Силвия Димитрова, ръководствата на 
районните колегии на БЗС и участието 
на редовните членове на БЗС.   На стр.2

Продължаващото медицинско обучение на лекарите по дентална медицина

ОТКРИТ ФОРУМ – 
ВЕЛИНГРАД

Във виртуалното и пренаситено с 
изображения и внушения съвре-
мие да видиш истинска емоция е 

вече привилегия. Признавам си, отдавна 
не бях виждала сълзи от вълнение в ба-
щини очи. Вълнение, предизвикано от 
момента, ознаменуващ завършването на 
един важен етап от живота на човека. За-
вършването на висше образование и то 
по дентална медицина. 

За 145-мата възпитаници от Випуск 
2018 на Факултета по дентална медици-
на в София денят девети юли ще остане 
паметен. Чуждестранните студенти тази 
година са 39, като преобладават тези от 
Гърция. Традиционно и по южняшки те 
бяха и с най-силно акламиращи близки и 
приятели. Бяха организирали и специал-
ни кътове за снимане, плакати и поздрав-
ления.

Дори времето беше с новозавършилите 
лекари по дентална медицина.    На стр.7

ПРОМОЦИЯ НА ВИПУСК 
2018 НА ФДМ – СОФИЯ

Знанието ни прави силни

Д-р Виктория Милева, първа по успех и д-р Ст. Чинарска, втора по успех, от 
Випуск 2018 на ФДМ-София (от дясно наляво)
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КОЛОНКАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПЪРВА ПОЛИТИЧЕСКА СРЕЩА 
НА ГЕРМАНСКАТА ДЕНТАЛНА 
КАМАРА (BZÄK), ХЪРВАТСКАТА 

ДЕНТАЛНА КАМАРА (CDC), 
МАКЕДОНСКАТА ДЕНТАЛНА 
КАМАРА (MDC) И БЗС (BGDA), 

09.06.2018 Г., ГР. БУРГАС

Уважаеми колеги,
Приятели,

Искам да ви запозная на-
кратко със съдържанието 
на една изключително 

важна среща, която съпътстваше 
18-я Научен конгрес на БЗС.

На 09.06.2018 г. ръководители-
те на Българския зъболекарски 
съюз (BgDA), Германската ден-
тална камара (BZÄK), Хърват-
ската дентална камара (CDC) и 
Македонската дентална камара 
(MDC) се срещнаха в гр. Бургас 
на Първа политическа среща, 
инициирана от БЗС. Основната 
тема на срещата беше как да се 
укрепи денталната професия и идеята за денталните камари/съюзи 
от Балканите на ниво Европейски съюз и в европейските и междуна-
родни дентални организации, във времена на драматична промяна на 
денталната медицина в Европа.

ОСНОВНИ ПОВОДИ ЗА СРЕЩАТА

Денталната медицина се намира в повратна точка. През 2017 г. два-
ма големи инвеститори почти паралелно обявиха създаването на па-
невропейски дентални вериги. Очевидно е, че във времена на ниски 
лихвени проценти здравето и особено денталната медицина стават 
все по-привлекателни за финансовите инвеститори, търсещи висока 
възвращаемост. За щастие съществуват законови бариери за инвести-
торите. В много държави членки на Европейския съюз професионал-
ното право предвижда, че е необходимо професионалните практики 
да са собственост на лекарите по дентална медицина. Но това е на път 
да се промени.

Освен това в гр. Бургас беше повдигнат въпросът как да се пред-
ставят лекарите по дентална медицина на регионално, национално, 
европейско и международно ниво. Още по време на общото събрание 
на Съвета на европейските зъболекари (CED) се проведоха дискусии 
между асоциациите и камарите, които представляват различни форми 
на регулирана, национална организация.

Междувременно Европейският икономически и социален комитет 
(EESC) започна дискусия за бъдещето на либералните професии на 
европейско ниво. Ако лекарите по дентална медицина, като типична 
либерална професия, искат да хвърлят светлина върху специфичните 
характеристики на денталната медицина и по-конкретно по отноше-
ние на напрежението между регулиране и либерализация, те трябва 
да работят за общото разбиране на денталната медицина, либералните 
професии и подходящо определение за либералните професии на ев-
ропейско ниво. В този общ контекст трябва да се анализира Римският 
манифест на либералните професии от 04.12.2017 г. и да се предприе-
мат съвместни действия на европейско равнище, например в рамките 
на EESC и Деня на либералните професии, който е на 27.11.2018 г.

ДИСКУСИЯ

Следните три теми бяха повдигнати и дискутирани:
1. Въздействие на критичните развития в някои (членки на Евро-

пейския съюз) страни и присъединяващи се държави, като например 
по-големи компетенции за денталните хигиенисти и навлизането на 
финансови инвеститори на денталния пазар;

2. Значение и използване на „Римския манифест за свободните про-
фесии“ от 04.12.2018 г. с цел укрепване на денталната медицина;

3. Укрепване на ролята и правомощията на денталните камари/съ-
юзи на европейско ниво и в рамките на европейските и международ-
ните организации.

РЕЗЮМЕ

Поради драматичните промени в областта на денталната медици-
на на европейско ниво, участниците в Първата политическа среща са 
на мнение, че е необходимо повече сътрудничество на многостранна 
основа, за да се справят с тези развития с най-голяма полза за пациен-
тите и лекарите по дентална медицина.

Заключението от тази Първа политическа среща е, че тази съвмест-
на платформа би била полезна както за Западните Балкани, така и за 
техните съседи, за да се учат един от друг.

Като първа стъпка участващите в срещата се съгласиха да разрабо-
тят пътна карта за укрепване на денталните професии и денталните 
камари/съюзи и да популяризират и реализират идеята за либералните 
професии на европейско ниво. 

Второ – участниците ще се възползват от работата на „Категория 
на либералните професии“ на EESC и ще анализират така наречения 
„Форум на камарите/съюзите“ в рамките на Стратегията на Европей-
ската комисия за Западните Балкани по отношение на ползата от нея.

Трето – участниците се съгласиха да включат Босна и Херцеговина 
и Словения. 

Стратегическата цел е да се създаде критична маса от членове, коя-
то да влияе при гласуването в рамките на FDI, CED и ERO FDI.

Д-р Николай Шарков
Председател на Управителния съвет на БЗС

ОТКРИТ ФОРУМ – 
ВЕЛИНГРАД

От стр.1
 Форумът беше открит от 

д-р Н. Шарков, който пожела на 
участниците ползотворна работа и 
направи обстойна презентация от-
носно същност, основни принципи 
и препоръки на Световната дентал-
на федерация - FDI, Европейската 
регионална организация на Светов-
ната дентална федерация - ERO FDI 
и Съвета на европейските зъболека-
ри - CED относно продължаващото 
медицинско обучение.

ОСНОВНИ МОМЕНТИ 
В ПРЕЗЕНТАЦИЯТА НА 

Д-Р Н. ШАРКОВ

Според Световната дентална фе-
дерация (FDI) продължаващото обу-
чение по дентална медицина е про-
фесионално и етично задължение 
за лекарите по дентална медицина 
(ЛДМ) и Националните дентални 
асоциации. ЛДМ имат отговорност-
та да продължат да се обучават, като 
всеки ЛДМ трябва: 

•да бъде информиран и ангажи-

ран в развитието на денталната ме-
дицина;

•да оценява новите изследвания и 
наличните най-силни научни дока-
зателства;

•да прилага наученото и с критич-
но мислене по начини, които най-
добре да включват новите техники 
на практика;

•да подобряват грижите в съот-
ветствие с професионалните стан-
дарти и да служат на обществото. 

По дефиниция продължаващото 
обучение по дентална медицина 
(ПОДМ) се отнася както до общо-
практикуващите ЛДМ, така и до 
специалистите ЛДМ и е начинът, по 
който членовете на професията под-
държат, подобряват и разширяват 
своите знания, опит и компетентно-
сти развиват лични и професионал-
ни качества, изисквани през цялата 
им кариера.

ПОДМ има за цел да осигури по-
обществен и фокусиран върху паци-
ента подход за предотвратяване на 
оралните заболявания, а не само да 
лекува съществуващи заболявания. 
То включва усъвършенстване на 

съществуващите знания и умения, 
както и разглеждане, подходяща 
оценка и прилагане на нови разра-
ботки и научни изследвания в рам-
ките на денталната медицина. 

ПОДМ е професионално задъл-
жение за ЛДМ и дентални асоциа-
ции, поради: 

•безопасността на пациентите;
•качеството на живот; 
•стандартите за здравна грижа; 
•денталната медицина е базирана 

и основана на доказателства;
•новите предизвикателства за об-

щественото здраве;
•нуждите, изискванията и очаква-

нията на отделните пациенти и на 
обществото.

FDI призовава националните ден-
тални асоциации за действия в след-
ните направления:

1. Редовно актуализиране анга-
жимента на ЛДМ за профилактика 
на заболяванията, за осигуряване 
на подходящо лечение на оралните 
заболявания и насърчаване на об-
щественото орално здраве. 

2. Насочване на вниманието към 
формиране на структурирана и про-
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Пълна информация можете да намерите на сайта на Комисията за защита на личните данни на 
https://www.cpdp.bg/

дължаваща образователна система 
за всички зъболекари в рамките на 
етичните норми. 

3. Естеството, съдържанието и 
размера на ПОДМ, да е разумно и 
постижимо от ЛДМ в техния ре-
гион, включително използване на 
нови и иновативни модели на обра-
зование и развитие. 

4. Препоръчаните форми на 
ПОДМ да включват медицински 
теми, които да позволяват на прак-
тикуващите ЛДМ да повишат ком-
петентността си в медицинските 
познания и да разберат двустран-
ните и неделими взаимоотношения 
между оралното здраве и общото 
здраве. 

5. Да се препоръча система, която 
да може редовно да оценява кур-
совете чрез одит по отношение на 
качеството, съдържанието и учас-
тието.

 Европейската регионална 
организация на Световната дентал-
на федерация (ERO FDI) препо-
ръчва: 

1. Да се подкрепят Националните 
дентални асоциации (НДА) в роля-
та си на съветници, които да прегле-
дат националните учебни програми 
по денталната медицина, за да се 
задълбочи изучаването на медицин-
ските науки, като непрекъснато се 
подчертава, че здравето на устната 
кухина е неразделна, съществена 
част от общото здраве; 

2. Да се разработят научни про-
грами, включително и по взаимос-
вързани медицински теми, в про-
грамите по ПОДМ, като конгресите 
и другите научни форуми на ЛДМ; 

3. НДА да си сътрудничат, както 
на национално, така и на междуна-
родно ниво, с медицинските научни 
асоциации и съвместно да си съ-
трудничат и участват в научни съ-
бития и програми по ПОДМ; 

4. Да се насърчават съвместни об-
разователни инструменти като пуб-
ликуване на статии в списанията на 
НДА, връзки към уебсайтове, които 
подчертават свързаните с това въ-
проси, разпространение на публи-
кации и ръководства на НДА; 

5. Да се даде по-силен акцент и 
да се наблегне върху между профе-
сионалното образование и практика 
с подобрено професионално разви-
тие. 

Според Съвета на европейските 
зъболекари (CED) продължаващо-
то професионално развитие (ППР) 
на ЛДМ в Европейския съюз се оп-
ределя като непрекъснат процес на 
структурирано обучение на практи-
куващи ЛДМ, чиято цел трябва да 
е да поддържат, актуализират или 
подобряват знанията, техническите 
умения или професионалните кли-
нични и поведенчески стандарти, 
като всички това трябва да подобри 
предоставянето на обществото на 
качествено орално здраве. 

Поради различните здравни сис-
теми, предоставящи орално здравно 
лечение в Европейския съюз, ППР 
е организирано по различен начин 
във всяка държава-членка.

Кредити и техния брой 
Като въпрос на професионално 

задължение и етика, всеки ЛДМ 
трябва да събере минимален размер 
на ППР кредити в рамките на опре-
делен период въз основа на посе-
щаваните образователни дейности. 

Кредитът за ППР трябва да бъде въз 
основа на съдържанието и продъл-
жителността на образователните 
дейности. 

ЛДМ са отговорни за разработ-
ването на своя личен образователен 
план според тях нужди, събиране на 
необходимите ППР кредити и пре-
доставяне на доказателства и доку-
ментация за участие в различните 
учебни дейности.

 Д-р Н. Шарков подчерта, 
че в голяма степен тези препоръки 
са взимани предвид във времето. 
Преди повече от 10 години у нас се 
е работило в тези насоки.

ОСНОВНИ МОМЕНТИ 
В ПРЕЗЕНТАЦИЯТА 

НА Д-Р СИЛВИЯ 
ДИМИТРОВА

Д-р Силвия Димитрова направи 
анализ на развитието на продъл-
жаващото обучение на лекарите 
по дентална медицина за периода 
2014-2018 г. Бяха дефинирани на-
стоящи проблеми, възможни реше-
ния-частични или цялостни, както и 
необходимостта от синхронизация 
на дейности с различни институ-
ции, взаимодействие между Упра-
вителните органи на БЗС и Район-
ните колегии, между различни РК 
на БЗС, с Факултетите по дентална 
медицина, с постоянни работни 
комисии на БЗС-КНА, КРЧ, КК, 
КДПП, КДППЗ, с КПЕ, с Контрол-
на комисия. Не на последно място 
тя постави значението на между-
народното сътрудничество, сътруд-
ничество с  Българското научно 
дружество по дентална медицина 
(БНДДМ), с професионално ориен-
тирани организации, фирми и др. 

Бяха поставени следните основни 
въпроси относно ефективността на 
ПМОЛДМ:

• Осигурява ли се действително 
професионално развитие и повиша-
ване на квалификацията?

• Има ли достатъчно разнообра-
зие от пътища и начини за ПМОЛ-
ДМ?

• Има ли условия всеки член на 
БЗС да участва в ПМОЛДМ?

• Много или малко са събитията 
по ПМОЛДМ?

• Ефективно ли е ПМОЛДМ?
Д-р С.Димитрова обобщи инфор-

мация относно броя на организира-
ните форуми от различни районни 
колегии на БЗС годишно и тяхната 
посещаемост. Средно за една годи-
на се организират около 16 форума. 
До 2014г. средната посещаемост е 
8-10%, 2014-2017 г. - 28-30%, а през 
2017-2018 г. средната посещаемост 
е 38-42%.

Д-р С. Димитрова обърна внима-
ние на възможностите за планиране 
и реализиране на различни форми 
на продължаващото медицинско 
обучение,изграждане на единен ка-
лендар, информираност на членове-
те на БЗС, обезпечаване с лектори, 
обезпечаване на партньори, акре-
дитация на организираните форуми 
(Национални, Регионални форуми, 
акредитирани лекции, и меропри-
ятия съвместно с Факултетите по 
дентална медицина).

Не беше подминат и въпроса за 
дигитализация и дистанционно 
обучение на продължаващото про-

фесионално развитие. Тези форми 
осигуряват широк достъп, бързи-
на, икономически ползи-разходи и 
приходи, личен избор на време, въз-
можност за обезпечаване на ПМОЛ-
ДМ за всички членове на БЗС по 
всяко време, възможност за обратна 
връзка чрез провеждане на тестове, 
изработване и защита на електро-
нен сертификат чрез индивидуален 
баркод.

 Първи опит в тази насока са лек-
циите с финален тест към он-лайн 
журнала на БЗС преди години, но 
за кратко. Он-лайн в реално време 
– първи опит в тази насока е Нацио-
налният форум в гр. Хасково 2017г. 
, последван от Международния 
симпозиум на Столична РК на БЗС 
в гр. Банско 2018 г.

Широка дискусия и вълнение 
предизвикаха поставените въпроси 
относно продължаващото обучение 
на лекарите по дентална медицина. 
Повечето изказвания и мнения се 
обединиха около повишаване ка-
чеството на форумите, повишаване 
качеството на лекциите, подбор на 
лекторите съобразно стандартите 
свързани с това, кой може да из-

вършва продължаващо обучение, 
подбор на лекциите включени във 
форумите – тематични или разно-
образни, съобразно интересите на 
ЛДМ. И разбира се, важността на 
факта информацията за форумите 
организирани от БЗС, да достигне 
до всички членове на съсловната 
организация чрез различни сред-
ства – в.”ДентаМедика”, сайта на 
БЗС, сайтовете на районните ко-
легии на БЗС, фейсбук. За да може 
това да се случи навреме необхо-
димо е дългосрочно планиране на 
мероприятията и навременното им 
акредитиране.

Въпросът за акредитиране на 
практическите курсове също беше 
обсъден – кой може да ги провеж-
да, кога и как да се включат към 
форумите. Съвместната дейност с 
Факултетите по дентална медицина 
по отношение организиране и про-
веждане на такива курсове би била 
особено ползотворна.

Но за повишаване качеството на 
продължаващото обучение на ЛДМ 
е необходимо подходящо финан-
сиране, което е един немаловажен 
проблем и той също беше поставен 

на обсъждане. 
Реалното присъствие на учас-

тниците във форумите също беше 
дискутирано, като имаше различни 
предложения за това как то да бъде 
контролирано. 

Друг основен въпрос, породил 
множество коментари беше въпро-
сът свързан с кредитите - тяхното 
придобиване и регистриране.

Всеки практикуващ лекар по ден-
тална медицина е длъжен непрекъс-
нато да поддържа и повишава свои-
те професионални знания и умения, 
като има право на свободен индиви-
дуален избор на формата в която ще 
участва, но е длъжен да придобие 
нивата на квалификационни кре-
дити в сроковете и при условията 
определени в правилника за Про-
дължаващото медицинско обучение 
на лекарите по дентална медицина, 
който се намира на сайта на БЗС. 

Така поставените въпроси от-
носно продължаващото медицин-
ско обучение, както и направените 
предложения предстои да бъдат 
анализирани и предложени на вни-
манието на УС на БЗС.

Доц. д-р Елка Радева, дм
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Д-р А. Драгости-
нова, председател на 
РК на БЗС – Благо-
евград, организатор 
съвместно с УС на 
БЗС на Национал-
ния форум по ден-
тална медицина в 
гр. Банско:

Форумите са 
п р о в е р е н и 
във времето като механи-

зъм на обучение. Новите форми на 
обучение според мен са свързани 
с организирането на по-синтези-
рани, по-тясно насочени, но и по-
скъпи като организация форуми в 
една насока. Било то терапия, хи-
рургия или ортодонтия. 

Те са свързани и с рекламиране-

то на определени про-
дукти, което ще до-
веде до по-сериозна 
финансова подкрепа 
от страна на дентални 
фирми. Но от друга 
страна протоколът на 
такава лекция няма 
да бъде обобщаващ, а 
конкретен: вземи този 
материал, постави го 

така с този инструмент и т.н. в тази 
посока, което е истински ценно 
практически, според мен. Ние ще 
получим проверени знания и уме-
ния, а фирмите ще застанат зад нас 
така, както спонсорират лекарства-
та в общата медицина, защото ще 
има конкретика в рекламата. Пече-
лят те, печелим и ние. 

Мнения на участници на форума във Велинград

Д-р Павлин Стефанов, председа-
тел на УС на РК на БЗС – Плевен, 
организатори на първия региона-
лен форум по дентална медицина:

Това, което ме впечатли, е, че 
видях един много градивен ди-
алог между всички председате-

ли на Районни колегии и между учас-
тниците в срещата, както и между 
всички участници, които организират 
национални и регионални форуми. 
Всички сме на едно мнение, а то е, че 
продължаващото обучение трябва да 
се промени от гледна точка на изпъл-
нение на кредитната система.

Съсловната организация застава 
плътно зад идеите, които бяха промо-
тирани, а именно контролът и качест-
вото. Това са двете думи, които звуча-
ха най-много във Велинград. 

Защо контрола, защо качеството?
Тези две неща са неразривно свър-

зани, според мен.
Всички знаем, че системата на 

продължаващото обучение е прене-
брегвана от много колеги, които не 
желаят по един или друг начин да се 
ангажират с допълнително обогатява-
не на своите знания. В много държа-
ви от ЕС и по света имат задължител-
ни кредитни системи за работещите 
дентална медицина. В много чести 
случаи има и държавен контрол, за-
щото техните съсловни организации 
нямат отношение към организацията 
на продължаващото обучение. 

Всички колеги по време на среща-
та изказаха мнение, че искат да видят 
една преродена система, в която ще 

видим изпълнението на контрола, съ-
образно повишеното качество. Необ-
ходимо е подобряване на програмите 
на форумите, подбор на качествени 
лектори, подобрение в разпределе-
нието на форумите на национален и 
регионален принцип и изготвяне на 
единен дентален календар. Календа-
рът на събитията е натоварен, правят 
се изключително много мероприятия, 
което е чудесно, но понякога се полу-
чават и натрупвания.

Срещата във Велинград беше пол-
зотворна и в този аспект, защото във 
времето един календар за всички, с 
идеята той да бъде подчинен на пра-
вила и логика, а не на определени, 
да го наречем, вътрешни регионални 
интереси.

Адмирирам и двете презентации на 
д-р Шарков и на д-р Димитрова 

Презентацията на д-р Шарков 
беше уникално подготвена с много 

информацията за правилата, на които 
се подчиняваме в ЕС, отделни закони, 
правилата на FDI и не само. Той обяс-
ни неща, на които колегите трябва да 
обърнат внимание.

Презентацията на д-р Димитрова 
бе изключително точна и в нея бяха 
показани данни за форумите, факти, 
които бяха признати, за което още 
веднъж адмирации.

УС на БЗС, както и регионалните 
колегии, ще направят подготовка за 
промените, които трябва да се случат 
както в ККА, така и в БЗС. Не можем 
да търсим контрол и качество без са-
мите ние да създадем регионалните 
предпоставки за това.

На срещата бяха представени коле-
гии, които не са организирали фору-
ми, но с идеята да подкрепят съседни 
районни колегии. Това създава пред-
поставки за отваряне на колегиите 
една към друга и е по-добро от затва-
рянето в определени области. 

Със сигурност до края на този ман-
дат ще има промени, които ще са за 
добро по отношение на продължава-
щото обучение и които редовият ко-
лега ще оцени положително.

За първи път виждам единно ми-
слене и истинско задружие сред ко-
легите, а не просто хора, които са 
изпратени по определени интереси и 
причини. Тези хора искат да работят 
заедно и искат да подадат ръка един 
на друг! С общи усилия и с Божията 
помощ, силно вярвам, че ще видим 
една напълно нова система, обслуж-
ваща изцяло интересите на всеки 
един колега!

Д-р Донка Станчева-Забуртова, 
зам.-председател на БЗС и предсе-
дател на Комисията по регистра-
ция и членство (КРЧ):

Вярвам, че на всички се хареса 
атмосферата на доброжела-
телност по време на срещата. 

Всеки имаше възможност да изслуша 
колегите, но и да бъде чут. Продъл-
жаващото обучение на лекарите по 
дентална медицина има важна отли-
чителна черта – набирането и отчита-
нето на кредитни точки. Всички чле-
нове на Комисията по регистрацията 
и членството (КРЧ) са ангажирани в 
разработването на уеб специализира-
ния модул в рамките на програмата 
на Националния регистър на БЗС. 
Системата регистрира натрупаните 
от колегите кредитни точки посред-
ством членските ни карти, като ги 
добавя в персоналните ни профили.

Важно е да се помни, че всеки 
ЛДМ трябва да носи и да се ре-
гистрира за участие във форумите на 
ПМО с личната си членска карта. 

В случай, че картата не е получе-
на, колегите следва да се обръщат 
към районната колегия, за да им бъде 
издадена на място в офиса, където се 
намира регистърът, в който са вписа-
ни. 

Успехът на обучението ще зависи 
от броя регистрирани кредитни точ-
ки в ПМОЛДМ. Добрите резултати 
са възможни единствено ако ръковод-
ството и всички колеги се обединим 
за тяхното постигане. Регистриране-
то на кредитни точки в персоналния 
профил има и още един важен ефект: 
създаването на статистика, която ще 
ни помогне да приоритизиране инте-
ресите на колегите и да продължим 
със създаването на обучителни моду-
ли, които ги вълнуват и имат незабав-

но приложение в практиката. Когато 
се регистрират съответните форми 
на продължаващото обучение в про-
фила на всеки един колега, ние много 
ясно можем да видим неговите инте-
реси. И на тази база да се развие на-
стоящото продължаващо обучение. 
Ако всеки от нас се отнесе сериозно 
към тази тема, в бъдеще ще имаме 
по-добър, целенасочващ резултат. За 
ПМОЛДМ е важно да има практиче-
ска насоченост и тя да продължи да 
се налага като една от най-добрите 
алтернативи за колегите да „пипнат 
с ръце“ и да развият необходимите 
мануални умения за работа. 

Дълбоко съм убедена, че растя-
щият брой кредитни точки ще се 
превърне в най-добрата характерис-
тика на всеки от нас. При всички 
положения в бъдеще ПМОЛДМ ще 
бъде свързано със специализациите, 
както е в Европа, а това ще донесе и 
повече приходи в практиките. Всич-
ки придобити кредити през годините 
ще се съхраняват в регистъра като 
надежден атестат за професионално 
усъвършенстване и интереси. 

В момента Регистърът на БЗС съ-
държа информация за всеки вписан 
ЛДМ в периода 1999 г. – до наши дни. 
Информацията е изчерпателна: рабо-
тодатели, местоработи по населено 
място, редовност на членството, на-
казания. Убедени сме, че кредитните 
точки ще се наложат като съществе-
на част от регистрирания профил. 
За да стане това реалност, колегите 
трябва бъдат последователни и вина-
ги да изискват въвеждане получени-
те кредитни точки в персоналния си 
профил. Това е единственият начин 
да излезем от безтегловното състоя-
ние с отсъствието на специалисти. 

12.10.2018 год. 
14.00 – 16.30 ч.
16.30 – 17.00 ч.

17.00 – 18.30 ч.

Настаняване и регистрация
Откриване на НФДМ – Гранд хотел Банско

„Диагностични и лечебни стратегии в 
ендодонтското лечение – анализ на клинични 
случаи” Лектор – д-р Силвия Димитрова

13.10.2018 год.
7.30 – 8.45ч.
8.45 –   9.00 ч.
9.00 -  10.30ч.

10.30 – 11.00 ч.
11.00 – 12.30 ч.

12.30 – 13.45 ч.
13.45 – 14.00 ч.
14.00 – 15.30 ч.

15.30– 16.00 ч.
16,00– 17.30 ч.
17.30 – 18.00 ч.
20.00 – 24.00 ч.                    

Регистрация
Търговска презентация
„Принципи на ергономичната работа. Когато две е 
повече от четири ”, Лектор – д-р Милен Димитров 
Търговска презентация
„Директно адхезивно възстановяване - златни 
стандарти. и Циментиране на индиректни 
възстановявания и фиброглас щифтове. 
Интраорални репаратури“. Лектор – проф. д-р 
Нешка Манчорова
Обяд на блок маса
МБ Консулт
„Противоречия при лечението на карциноми на 
слюнчените жлези”
 Лектор – проф. Поповски
Търговска презентация:
„Mинимално инвазивнo естетично протезиране” 
Лектор – д-р Георги Илиев
Търговска презентация:
Гала вечеря

14.10.2018 год. Туристическа програма
12.10.2018 год.
13.30 – 16.00 ч.          

13.30 – 17.30 ч.    

СЪПЪТВАЩИ СЪБИТИЯ
ПРАКТИЧЕСКИ КУРС: Нов поглед върху 
композитните възстановявания в ежедневната 
практика, 
Лектор: д-р Румен Илиев
ПРАКТИЧЕСКИ КУРС: Многообразие в естетиката 
при възстановяване на 4-ти клас кавитети. Модулни 
фибросистеми  за  възстановяване на ендодонски  
лекувани зъби. 
Лектор: Проф.д-р Радосвета Василева

14.10.2018г
10.00 – 12.00 ч.    ПРАКТИЧЕСКИ КУРС: „Пародонт и 

плазмолифтинг – актуални методи за лечение”. 
Лектор:  Г-н Стоимен Терзийски – Естетик- Мед

Настаняване в Гранд хотел Банско:
Цена на единична стая – 70.00 лв. с включена закуска;
Цена на двойна стая – 44.00 лв. на човек с включена закуска.
Участниците във форума се ползват с предимство за настаняване 
в Гранд хотел „Банско” до изчерпване на капацитета.
Такса правоучастие на чл. на РК на БЗС-Благоевград – 25 лв.
Такса правоучастие на членове от други колегии – 35 лв.
С част от приходите от НФДМ ще бъдат подпомогнати 
SOS селища в България.
Банкова сметка:
Юробанк България АД
BG 98 BPBI 792210 445 341 02
РК на БЗС - Благоевград
Телефони за връзка:
0888333860 – д-р Георги Сойтариев – 
зам.председател РК на БЗС гр.Благоевград
0887096109 – Димитрина Калайджийска - секретар

БЪЛГАРСКИ 
ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

РК НА БЗС 
БЛАГОЕВГРАД

Национален форум по Дентална медицина гр.Банско – 
12-14.10.2018 год.

КРЕДИТНИТЕ ТОЧКИ – ЗАЛОГ 
ЗА РАСТЯЩА РЕПУТАЦИЯ И 

ПРИЗНАТ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

 ГРАДИВЕН ДИАЛОГ МЕЖДУ 
ВСИЧКИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА 

РАЙОННИ КОЛЕГИИ

ЩЕ ПОЛУЧИМ 
ПРОВЕРЕНИ ЗНАНИЯ 

И УМЕНИЯ
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На състоялата се по време на 
18-ия Научен конгрес, гр. 
Бургас, „Първа политиче-

ска среща за Западните Балка-
ни“ с участието на Германската, 
Хърватската, Македонската и Бъл-
гарската съсловни организации, 
основна част от дискусията включ-
ваше и темата за нашата професия 
като либерална. Основа за нейното 
определяне като такава е осново-
полагащият документ, изработен с 
активното участие, и то като пред-
седател на тази работна група, на 
д-р Николай Шарков. 

Защо твърдим, че този документ 
е основополагащ? Кои са причини-
те за това негово класифициране? 
Как, по какъв начин чрез него оч-
акваме нашата професия да бъде 
защитена във време на полити-
чески, икономически и социални 
предизвикателства, не само пред 
нас, но и пред всички граждани на 
Европейския съюз? Има европей-
ска идея и никой не отрича добри-
те намерения, които тя си поставя. 
Но нейното прилагане никак няма 
да бъда лесно, защото всички стра-
ни имат своя индивидуален поглед, 
определящ се от различни прави-
телства, различни икономически 
условия, различни възможности 
и социални придобивки. Всичко 
това, отнесено към професията на 
лекарите по дентална медицина, 
прави все по-трудна задачата на-
шата професия да запази своя ста-
тут на либерална, саморегулираща 
се професия, включваща дейности, 
които са финансово обезпечени.

Миналата година (2017 г., бел. 
ред.) на 1 декември в Рим бе прове-
ден Ден на либералните професии, 
където бе публикуван Манифестът, 
който синтезира и дава отговори 
относно разбирането за либерална 
професия на европейско ниво. В 
него се защитава категорично те-
зата, че нашата професия и други 

сродни се различават коренно от 
тези на занаятите и нейният ста-
тут трябва да гарантира доброто 
качество на предлаганата услуга 
и нейната независимост от държа-
вата. За тези професии трябва да 
има специфично разбиране и спе-
цифични условя за тяхното прак-
тикуване. Още повече, че тази спе-
цифичност има пряко отношение и 
към здравето на нашите пациенти 
и пряко отношение към определя-
не на обществото като свободно.

И ВСЕ ПАК  
КАКВА Е СЪЩНОСТТА 

НА ТАЗИ ХАРТА

Свободните професии са ключов 
социален и икономически фактор 
във всички държави членки на Ев-
ропейския съюз. Европа се развива 
в общество на услуги, основани на 
знанието, в което свободните про-
фесии стават все по-важни за дър-
жавата и гражданите. Европейска-

та комисия признава, че услугите 
са един от  основните двигатели на 
икономиката на ЕС.

Специфичната ситуация на 
свободните професии е често не-
правилно взета под внимание от 
Европейските органи при разра-
ботването на европейското законо-
дателство и политики. 

Хартата на свободните профе-
сии, разработена и подкрепена от 
европейски организации, предста-
вляващи професионалисти от цяла 
Европа, има за цел да даде препо-
ръки на европейските институции 
да разгледат възможните после-
дици за свободните професии на 
всяко ново или изменено законо-
дателство и политики и да се даде 
възможност за предоставяне на 
висококачествени услуги на все-
ки гражданин на Европа. Хартата 
също така предлага дефиниция на 
термина „свободни професии“, ба-
зирана на съществуващата съдебна 
практика на Съда на правосъдието 

на ЕС и очертава отличителни-
те характеристики на свободните 
професии.

Европейските институции под-
чертават важността на свободни-
те професии и за европейската 
общност по различни начини през 
последното десетилетие. Има пет-
надесет основни документа, кои-
то подчертават важността на тези 
професии. Красноречив факт, кой-
то не се нуждае от коментар.

През 2001 г. Европейският 
съд излезе с решение по делото 
С-267/99 Adam, съгласно което 
свободните професии са описани 
като: „с подчертан интелектуален 
характер, изискващи високо ниво 
на квалификация и обикновено са 
свързани с ясни и стриктни профе-
сионални регулации“.

Следващите принципи са цен-
ности, споделяни от всички сво-
бодни професии:

Свободните професии приемат 
отговорността и служат на общото 
благо.

Свободните професии защи-
тават доверието: за свободните 
професии защитата на доверието 
при техните взаимоотношения с 
клиент/пациент е с най-висок при-
оритет. 

Свободните професии предоста-
вят висококачествени услуги.

Свободните професии са неза-
висими: свободните професии са 
независими в своята област на екс-
пертни знания и от интересите на 
трети страни и упражняват своите 
професии автономно. 

Свободните професии изпълня-
ват своите услуги лично. Те могат 
само да делегират малка част от 
тези услуги на други хора, но дори 
тогава носят пълна отговорност за 
тези услуги.

Свободните професии са надеж-
ден партньор: свободните профе-

сии имат професионален кодекс. 
Той включва морални стандарти 
за най-добро качество при предос-
тавяне на услугите на свободните 
специалисти. 

Свободните професии подкре-
пят прозрачното саморегулиране.

Свободните професии инвести-
рат в обучението.

Свободните професии подкре-
пят новаторска Европа.  

Хартата на свободните профе-
сии е изработена и се подкрепя от 
следващите организации на сво-
бодни професии:

Съвета на европейските зъ-
болекари (CED): Съветът на ев-
ропейските зъболекари (CED) е 
представителна организация на 
денталната професия в Европей-
ския съюз, представляваща над 
340,000 практикуващи дентисти 
от 32 национални дентални орга-
низации и дентални членове от 30 
европейски страни. 

Постоянен комитет на европей-
ските лекари (СРМЕ): Постоянни-
ят комитет на европейските лекари 
(СРМЕ) представлява национални 
медицински асоциации от цяла Ев-
ропа. 

Европейски съвет на камарите на 
строителните инженери (ЕСЕС). 

Федерация на ветеринарните ле-
кари в Европа (FVE).

Фармацевтична група на Евро-
пейския съюз (PGEU).

От тук нататък предстои труден 
и дълъг път по утвърждаване на 
тази Харта и нейното налагане във 
всички европейски страни. Смея да 
твърдя, че този основополагащ до-
кумент ще даде своето отражение 
върху всички процеси и промени в 
сферата на организация и заемане 
на достойно място на Професията 
във всички съвременни общества.

Д-р Борислав Миланов

ХАРТА ЗА ЛИБЕРАЛНИТЕ 
ПРОФЕСИИ – ЗАЩО, КАКВО И КАК?
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От стр. 1
Въпреки плътните облаци, 

дъжд нямаше и церемонията се 
състоя сред зеленината в краси-
вия парк с басейн на Диплома-
тическия клуб „Глория палас“ в 
Горна Баня.

По традиция абсолвентите 
бяха изведени за тържеството 
от проф. Виктор Златков, ректор 
на МУ – София и проф. Андон 
Филчев, декан на ФДМ – София. 
Водещ на тържествената цере-
мония бе проф. Красимира Яне-
ва-Рибагина, заместник-декан по 
учебната част на факултета. Тя 
представи и официалните гости 
на промоцията, сред които бяха 
и представителите на Българския 
зъболекарски съюз (БЗС): д-р 
Николай Шарков, председател 

на УС на БЗС, д-р Борислав Ми-
ланов, главен секретар, д-р Олег 
Гладков, главен секретар на Сто-
лична районна колегия на БЗС. 
Да уважат колегите на търже-
ството присъстваха и деканите на 
ФДМ – Пловдив и Варна, проф. 
Георги Тодоров и проф. Стефан 
Пеев.

Традиционно своята благо-
словия за абсолвентите дават 
представителите на Българската 
православна църква. Белоград-
чишкият епископ Поликарп, ви-
карий на Видинската епархия, 
поздрави всички присъстващи 
от името на патриарх Неофит. На 
церемонията бяха и представите-
ли на църковното настоятелство 
на бъдещия православен храм 
„Свети Антипа“, чието изгражда-

не предстои да бъде осъществено 
в двора на ФДМ – София.

Деканът на ФДМ – София, 
проф. Филчев, поздрави учас-
тниците на български и англий-
ски език. Това е вторият випуск 
с обучение на английски език, 
който завършва. Той подчерта, че 
трябва да се помни, че е поста-
вена само основата на професио-
налното развитие и пожела „На 
добър час“ на младите колеги. 

Билингвално бе и приветстви-
ето на проф. В. Златков, ректор 
на МУ – София, който пожела 
успешна професионална реали-
зация на новозавършилите. 

Проф. Янева-Рибагина прочете 
поздравителния адрес от прези-
дента на Република България Ру-
мен Радев.

Много ключови послания има-
ше и в приветствените думи на 
д-р Н. Шарков към абсолвентите. 
Scientia est potentia (Знанието е 
сила) беше лайтмотива на при-
ветствието.

„Днес вие ставате по-силни, 
докато допреди пет и половина 
години, когато, да си го кажем 
честно, повечето от вас не осъз-
наваха с какво се захващат и те-
първа навлизаха в terra incognita 
на денталната медицина, днес 
вие с гордост можете да заявите, 
че напускате alma mater със зна-
ния и готовност да се „гмурнете“ 
в практиката.

Днес сте наравно с нас, гото-
ви да станете членове на една от 
най-старите съсловни организа-
ции в историята на следосвобо-
жденска България и в Европа – 

Българския зъболекарски съюз. 
Основан през далечната 1905 г. 
и до днешен ден БЗС се бори и 
ще се бори за вашите права и ще 
защитава вашите интереси драги 
колеги, бъдете сигурни. Радваме 
се, че можем да приемем такива 
млади и ентусиазирани хора в на-
шите редици, за да продължим да 
очертаваме пътя за развитие на 
денталната медицина, а също и 
да отстояваме гордо названието – 
български лекар по дентална ме-
дицина. И още нещо важно, и да 
знаете от сега – БЗС ще се погри-
жи да продължите да се учите.

Est medicina triplex: servare, 
cavere, mederi - Задачата на ме-
дицината е тройна: да пази, да 
предупреждава, да лекува. Про-
филактика и лечение – спазвайте 
тези принципи и вашите пациен-
ти ще прославят името ви“.

Казват, че животът на човека 
до 25-ата му година е като пазар, 
в който се „купува“ всичко. Ня-
кои успяват да натрупат знания и 
умения, други – не.

За д-р Виктория Юлиянова 
Милева е сигурно, че е натрупала 
много знания по време на нелеко-
то следване по дентална медици-
на. Тя е първа по успех от Випуск 
2018 г. и произнесе традицион-

ното слово към преподавателите, 
близките и колегите си.

От чуждестранните студенти 
д-р Стефания Теофанидис, Гър-
ция е с най-висок успех и на нея 
се падна честта да поднесе при-
ветствие от името на чуждес-
транните студенти. 

Общо шест са отличниците 
на Випуск 2018 г. Те получиха 
специални подаръци от фирма 
„Химтрейд“. 

Последва най-вълнуващият мо-
мент от тържествената промоция 
– произнасянето на Хипократова-
та клетва и то на оригиналната.

След това празникът продъл-
жи с раздаването на дипломите 
на бъдещите лекари по дентална 
медицина, което произведе сил-
на емоция сред множеството от 
близки и приятели, дошли специ-
ално за празника.

„Най-хубавите неща в живота 
те карат да се потиш“, казва Ед-
гар Алън По. След празниците 
идва изпълненото с нелек труд 
всекидневие на лекарите по ден-
тална медицина, но и благодар-
ността на пациентите и може би 
най-необяснимото и велико чув-
ство – удовлетворението, което 
те прави щастлив.

Емилия Караянева

ПРОМОЦИЯ НА ВИПУСК 
2018 НА ФДМ – СОФИЯ

Знанието ни прави силни

ИНТЕРВЮ

Тя е свързана с ме-
дицинската про-
фесия. Майка й е 

д-р Диана Чинарска, се-
меен лекар с много опит 
в гр. София, специалист 
по вътрешни болести и 
кардиология. 

Основна заслуга да 
учи дентална медицина 
има д-р Сашко Драга-
нов, председател на УС на РК на 
БЗС – София-област, който й казва: 
„Защо не станеш зъболекарче?“. 
Той използва умалителна форма, 
имайки предвид крехката и нежна 
физика на д-р Чинарска.

Тя има друго завършено образо-
вание, но макар и на по-голяма въз-
раст, решава да приеме предизви-
кателството. След гимназията има 
желание да учи дентална медицина, 
но по стечение на обстоятелствата 
завършва друго висше образование. 

Завършва дентална медицина 
втора по успех от 145 човека, и то не 
как да е, а с отличен 5,80, което само 
по себе си е огромен успех. Бърза 
след интервюто да се снима с коле-
гите си от групата, които я очакват.

Споделя, че ще работи в кабинета 
с д-р Сашко Драганов. На този етап 
не може да каже, че се е насочила 
към определена специализация и 
ще работи като общопрактикуващ 
лекар по дентална медицина. Про-
тетиката я привлича най-много като 
специалност.

„Никога няма да ни 
стигне времето да нау-
чим всичко“, казва д-р 
Чинарска.

Смята, че по отноше-
ние на продължаващо-
то обучение най-добре 
е да се съчетават тео-
рията с практическите 
курсове. Трябва да има 
предварителен регла-

мент какво да съдържа лекцията. В 
края на всяка лекция е добре ауди-
торията да разбере как да приложи 
в практиката наученото. Често пъти 
приложението в практиката остава 
недоразбрано и не се извеждат ясни 
протоколи на работа.

А във всекидневната практика, 
според д-р Чинарска, е необходимо: 
„Да бъдем човечни. Да не забравя-
ме, че срещу нас седи пациент, чо-
век, който има някакъв проблем и 
че дори психологически ние много 
му помагаме. Да бъдем човечни и 
открити към пациентите си“. 

Д-р Диана Чинарска, общо-
практикуващ лекар в гр. София, 
била е член на УС на БЛС. 

Аз съм майката на Стефалина 
Чинарска и съм много горда, че тя 
намери сили и реши да влезе в това 
много добро хуманно поприще от 
професиите. Убедена съм, че ще ста-
не един много добър стоматолог. Тя 
е много всеотдайна, много работлива 
и със сърце усеща пациентите си. 

На добър час!

Какво Ви накара 
да учите ден-
тална медици-

на, да преминете през 
тежки изпити и тежко 
следване? Имате ли 
лекари по дентална 
медицина в семей-
ството си?

В семейството ми 
моята леля е лекар по 
дентална медицина. Тя много ме 
окуражаваше да стана зъболекар, 
но аз първоначално категорично 
отказвах и смятах, че тази профе-
сия не е за мен. Докато не ми се 
наложи на самата мен да премина 
през продължително дентално ле-
чение. Моментът, в който всичко 
приключи и си видях новата ус-
мивка, си казах, че искам тази ра-
дост и удоволствие да ги виждам 
и в очите на други хора, искам да 
мога да давам това и на тях. И от-
кровено с тази цел, да помагам на 
хората, влязох да уча дентална ме-
дицина и с нея излизам. Да мога да 
помагам на хората.

Ортодонтия ли бихте искали 
да специализирате в бъдеще?

Това ми е мечтата. Надявам се 
да успея да я осъществя. Вероятно 
няма да е лесно, но щом стигнах 
дотук, ще стигна и до края. 

Мислили ли сте как ще си ор-
ганизирате практиката и евен-
туално специализацията?

Връщам се в родния ми град 

Смолян. Смятам да 
основа собствена 
практика, която да се 
казва „Родопи дент“, 
защото това си е моят 
роден град, това е мо-
ята планина и това е 
моето място. Тепърва 
предстои цялата орга-
низация и се надявам 
да изпълня мечтата 

си да имам свое място, в което да 
работя, да развивам практиката и 
дай боже да специализирам орто-
донтия. Децата в нашия край имат 
сериозна нужда от ортодонтия, ре-
ално и възрастните, и кадрите, спе-
циалистите ортодонти не достигат. 
Това е моята мечта – да работя 
ортодонтия в родното ми място. 
Семейството ми е там, там е моят 
корен и там ще тежа на мястото си. 
В София има много зъболекари, 
докато в малките населени места 
има недостиг. Дори да не е в гра-
да, в околните села също мога да 
практикувам. В малките населени 
места населението има нужда от 
лечение. 

Особено внимание смятам да 
обърна на превенцията и профи-
лактиката на оралните заболява-
ния, за да обърнем внимание на 
пациентите да идват при нас преди 
нуждата от сериозно лечение.

Епидемиологичните данни за 
заболеваемостта при децата в 
Смолянска област показват ви-

соки нива на наличие на кариес. 
Как ще се преборите с това?

Това трябва да бъде сред основ-
ните ни цели. Обучения, мотива-
ционни програми за добра устна 
хигиена. Ако трябва да обикаляме 
по училища и детски градини, за 
да запознаем родителите с ползата 
от превенцията и профилактиката, 
смятам, че съм готова да го напра-
вя. Мисля, че там трябва да насо-
чим усилията си.

Кое Ви беше най-трудно по 
време на следването? Кажете 
един учебен предмет, който е за-
труднил отличника?

В първите години – физика, хи-
мия. По-нататък интересът бе по-
голям. Учехме всичко, защото така 
навлизаме в професията. Имало 
е много безсънни нощи, защото 
следването е тежко. Има и много 
работа с пациенти.

Как се намират пациенти по 
време на следването?

Това си беше предизвикателство, 
особено с децата, но успяхме.

Бих искала да поздравя колеги-
те. Ще се радвам да останем за-
едно, вече като специалисти, а не 
да се затваряме в практиките си. 
Да си помагаме помежду си. Да 
не ставаме отчуждени конкуренти 
в лошия смисъл на думата, а да си 
сътрудничим при нужда.

Поздравления и успех в профе-
сионалните начинания и в личен 
план!

Д-р Виктория Милева, отличник на Випуск 2018: 

ВРЪЩАМ СЕ В РОДНИЯ МИ ГРАД 
СМОЛЯН. СМЯТАМ ДА ОСНОВА 
СОБСТВЕНА ПРАКТИКА, КОЯТО 

ДА СЕ КАЗВА „РОДОПИ ДЕНТ“

Д-р Стефалина Чинарска, 
втора по успех, отличник от Випуск 2018 г.

ДА БЪДЕМ ЧОВЕЧНИ 
И ОТКРИТИ КЪМ 
ПАЦИЕНТИТЕ СИ

Семейството на д-р Марио Прокопиев, РК на БЗС-Враца има вече 
второ поколение лекар по дентална медицина
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Преди време използването 
на дентален микроскоп се 
свързваше само със специа-

лизираната помощ (ендодонтия), 
напоследък той става все по-широ-
ко приет от общопрактикуващи зъ-
болекари, с желание да изпълняват 
рутинни процедури с висока пре-
цизност. Ползите от този начин на 
работа могат да се обобщят в подо-
брена ергономия, подобрена осве-
теност, увеличение, документация 
и, не на  последно място, улеснена 
комуникация с пациента.

Стигайки до решението за обо-
рудване с микроскоп, лекарят по 
дентална медицина бива изправен 
пред голямо количество от ин-
формация, която е трудно да бъде 
осмислена по системен начин без 
необходимите предварителни по-
знания. Целта на тази статия е да 
изясни факторите и техническите 
характеристики, които са от значе-
ние при избора на дентален микро-
скоп (ДМ).

Разглеждайки микроскопа като 
дълготраен материален актив, ка-
чеството, съвременността и разхо-
дите за поддръжка са допълнителни 
фактори, които също трябва да бъ-
дат взети предвид. 

ОПТИЧНА
 СИСТЕМА 

Това е най-важната част от ми-
кроскопа и с качеството на нейните 
компоненти не би трябвало да се 
прави компромис. 

Само най-висококачествената 
оптика с апохроматична корекция 
може да осигури висока резолю-
ция, голяма дълбочина на фокуса, 
високо преминаване на светлината 
и брилянтни снимки с естествено 
цветопредаване.  

АПОХРОМАТИЧНА 
КОРЕКЦИЯ

Преминавайки през оптична 
леща, бялата светлина се разделя на 
три спектрални компонента - син, 
зелен и червен. Всеки от тях е с раз-
лична дължина на вълната и разли-
чен ъгъл на пречупване, откъдето 
и не се получава единна фокусна 
точка за всички цветове. Цвета с 
най-къса вълна (син) се пречупва 
под по-голям ъгъл, отколкото този 
с по-дълга вълна (червен) и образу-
ва фокус по-близо до лещата. Като 
следствие, по-задната фокусна точ-
ка се вижда размазана, водещо до 
лош контраст, хроматична аберация 
и ниска резолюция.

Апохроматичната корекция поз-
волява фокусиране на трите ком-
понента в почти една точка. Като 
резултат се получава образ с висока 
резолюция без видима хроматична 
(цветова) аберация. 

Един обикно-
вен тест може 
да даде на 
лекаря по 
дентал-
на ме-

д и -

цина ясна представа дали даден 
микроскоп има оптика с апохро-
матична корекция. Черен текст с 
дребен шрифт (например визитна 
картичка) се поставя на фокус с най-
високо увеличение и светлина. Об-
раза от микроскопа с апохроматич-
на оптика в близост до буквите не 
трябва да има „аура“ с жълтеникав 
или друг цвят, а границите между 
надписа и фона трябва да са ясни и 
отчетливи.

ОБЕКТИВ 

Обективът е основен оптичен 
компонент в тялото на микроскопа. 
Обективите се различават по фокус-
ното разстояние - тези с фиксирано 
фокусно разстояние са познати като 
„твърди“ обективи, а тези с промен-
ливо като „варио“-обективи.

„ТВЪРД“ ОБЕКТИВ

Фокусното разстояние най-общо 
казано е равно на работното 
разстояние. Послед-
ното от своя 
с т р а н а 

обичайно е между 250 и 275 мм, 
което означава, че за да се вижда 
обекта ясно, разстоянието между 
него и обектива трябва да е около 
250 или 275 мм, в зависимост от 
избраната леща. Тогава обекта е във 
фокусната точка на обектива. По-
близкото работно разстояние озна-
чава по-високо увеличение и по-до-
бра резолюция. Когато обаче обекта 
не е във фокусната точка се налага 
клиницистът да свали микроскопа 
или да приближи пациента в тър-
сене на фокусното разстояние на 
обектива. Това е неудобство, което 
насича  работния процес и/или е в 
ущърб на ергономията. Решение на 
този проблем дава варио обектива.

„ВАРИО“ ОБЕКТИВ

За разлика от лещата с фиксирано 
фокусно разстояние, варио-обек-
тива е по-сложна оптична система, 
предлагаща променливо фокусно 
разстояние. Последното може да 

варира в различни 
обективи 

(напр. 215мм до 285мм или още 
повече – 200 мм до 300 мм) - фиг. 
4. Това осигурява широк диапазон 
от работни разстояния. Вече не е 
необходимо да се вдига или снижа-
ва микроскопа или пациента за да 
имаме обект на фокус – само със за-
въртане на бутона на варио фокуса 
е възможно да се фокусира от ин-
цизивите до последните молари без 
други движения. Без значение от 
естеството на работа варио обекти-
ва е „екстра“, която си струва заради 
спестеното време и ергономията в 
дългосрочен план.

СТЪПКОВ 
УВЕЛИЧИТЕЛ

По време на манипулациите е 
необходимо да се променя увели-
чителния фактор, за да може от 
общия преглед да се премине към 
визуализиране на  повече детайли 
на по-високо увеличение. За да се 
постигне това има две технически 
решения: стъпков увеличител или 
безстъпкова увеличителна система. 
Обичайно, тялото на ДМ е оборуд-
вано с първата система от пет стъп-
ки съответстващи на пет увеличи-
телни числа -  0.4, 0.6, 1.0, 1.6, 2.5. 
Трябва да се обърне внимание, че 
това не са крайните увеличения на 
микроскопа, които се изчисляват 
по-сложно. Разделяйки последния 
на първия увеличителен фактор 
(2,5:0,4) се изчислява диапазона от 
увеличения, в случая от 1 до 6.25 
пъти. Незапознатият купувач, чес-
то се обърква или бива заблуден в 
тези параметри и търси микроско-
па с най-високото увеличение като 
признак на най-високи възможнос-
ти и качество. В действителност, в 
клиничната практика се работи в 
над 90% от времето на ниските уве-
личения, а най-високите се ползват 
изключително рядко, обикновено 
само за прецизно визуализиране на 
конкретен детайл. Като крайно  най-
високо увеличение повечето микро-
скопи постигат 24-29х. Както беше 
подчертано, това е маловажен кри-
терий в сравнение с дълбочината на 
фокус и размера на зрителното поле 
- фактори, които ще бъдат разясне-
ни по-долу.

БИНОКУЛЯРЕН ТУБУС 

Тялото на микроскопа по вре-
м е на работа е в почти 

перпендикулярна 
позиция спрямо 
пациента. За да 
може да се оси-
гури визуализа-
ция върху ра-
ботното поле, 
з а п а з -

вайки комфортна и ергономична 
поза за клинициста, към тялото на 
микроскопа е монтиран сгъваем и 
накланящ се бинокулярен тубус. 
Удобството зависи също и от дъл-
жината и инклинацията на този 
компонент, позволявайки удобна 
поза за зъболекаря, без накланяне в 
принудителна стойка към пациента. 
Допълнителна, но важна „екстра“ е 
възможността за наклоняване в ляво 
или дясно на тялото на микрокопа, 
запазвайки окулярите хоризонтал-
ни. Това се осъществява с ротацион-
на пластина, позната като “roto-
plate”, която при някои брандове 
може да се завърта до 360 градуса.

ОКУЛЯРИ

Окулярите имат голямо значение 
за крайното увеличение, заради тех-
ния фиксиран увеличителен фактор 
от 10х или 12,5x. Подобно на лупа 
те увеличават образа, който вече е 
получен в тялото. Окуляр с увели-
чение 10х обаче осигурява с около 
20% по-голямо зрително поле, от-
колкото окуляр с увеличение 12.5х. 

Бипупилното разстояние варира 
при хората между около 50 и 80мм 
и възможността разстоянието меж-
ду окулярите да се настройва  ин-
дивидуално и да остава стабилно е 
от голямо значение. При некоректно 
ажустиране на тази настройка, очи-
те бързо се уморяват и губят усет за 
триизмерност.

Окулярите обичайно са оборуд-
вани с диоптрична корекция и дис-
танционни кръгове, което означава, 
че някои проблеми в зрението могат 
да бъдат коригирани. Други обаче, 
като например астигматизъм, не 
могат да бъдат преодолени с окуля-
рите. Ето защо клиницисти, които 
ползват очила или лещи трябва да 
продължат да ги носят при работа с 
микроскопа. 

Дистанционните кръгове трябва 
да бъдат изтеглени назад при полз-
ване без очила. Лекари с очила от 
друга страна, трябва да навият кръ-
говете, тъй като очилата сами по 
себе си играят ролята на дистанцио-
нер.

ДЪЛБОЧИНА НА 
ФОКУС И НЕЙНОТО 

ЗНАЧЕНИЕ 

Когато гледаме през микроскопа, 
обектът на фокус лежи в равнина, 
където всичко е на фокус. Освен 
това, обекти,  лежащи в други рав-
нини под и над обекта, с ъ щ о 
се виждат на фокус. 
Най-голямото раз-
стоя -

ОСНОВНИ ФАКТОРИ ПРИ ИЗБОР 
НА ДЕНТАЛЕН МИКРОСКОП
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ние между тези  успоредни равни-
ни се нарича дълбочина на фокуса.  
Това е важен параметър - комфортно 
е да се работи на голяма дълбочина 
на фокус, защото това позволява по-
добра пространствена ориентация. 
Същевременно, важно е да се знае, 
че по-малките увеличения водят до 
по-голяма дълбочина на фокус и об-
ратното.

Важна добавка към оптичната 
система, която някои микроскопи 
предлагат е диафрагмата. Послед-
ната позволява регулиране на снопа 
светлина достигащ към обекта - при 
затворена диафрагма намалява зри-
телното поле, но се увеличава дъл-
бочината на фокус и обратното. 

Дълбочината на фокус зависи и 
от работното разстояние - колкото 
по-голямо е то, толкова по голяма е 
дълбочината на фокус.

Висококачествената оптична сис-
тема осигурява относително голяма 
дълбочина на фокус при всички уве-
личения и води до комфортна рабо-

та без умора за очите.

ЗРИТЕЛНО ПОЛЕ 

Зрителното поле се измерва в мм 
и представлява диаметъра на види-
мото поле на определено увеличе-
ние. Големината му зависи от уве-
личението, работното разстояние 
и дизайна на лещите в оптичната 
система на микроскопа. Високока-
чествените ДМ осигуряват по-голе-
ми дълбочина на фокус и зрително 
поле спрямо конкурентите си.

ОСВЕТЯВАНЕ НА 
РАБОТНОТО ПОЛЕ

 Светлинния източник на микро-
скопа е от голямо значение за добра-
та визуализация по време на работа 
и документиране. Два фактора са 
есенциални - интензитета (силата) 
на светлината и нейния цвят (темпе-
ратура). Максимален интензитет се 
изисква при работа с големи увели-

чения и голямо работно разстояние 
- в противен случай  осветеността 
на обектите намалява, а оттам ре-
золюцията и контраста. Цветът би 
трябвало максимално да наподобява 
този на дневната светлина (5 500К). 
Макар на пазара да се предлагат ка-
чествени микроскопи с ксенонова 
и халогенна светлина, LED техно-
логията напредна значително през 
последните години,  предоставяйки 
някои допълнителни предимства. 
На първо място LED източника е 
значително по-компактен и може 
да бъде вграждан в тялото на ми-
кроскопа, отхвърляйки нуждата от 
светловод и шумни вентилатори за 
охлаждане. Качественото LED ос-
ветление предлага висок интензи-
тет с  температура 5 500 К за целия 
живот на микроскопа. В допълне-
ние LED източника е със значител-
но по-дълъг живот (70-100 000ч.) 
спрямо този на ксенона (5 000ч.) 
или халогена (50ч.). Микроскопите, 
снабдени с качествено осветление, 
обичайно предлагат гаранция за са-
мия светлинен източник. Това дава 
спокойствие и предвидимост на раз-
ходите, която е необходима предвид 
сериозната инвестиция, представля-
вящ един ДМ.

ЕРГОНОМИЯ

Ергономията на микроскопа е 
съвкупност от технически решения, 
позволяващи удобна работа на опе-
ратора и асистента  за постигане на 
непрекъсван и плавен работен про-
цес. Рамената и ставите държащи 
тялото на микроскопа трябва да са 
стабилни и добре балансирани, за 
да позволят леко движение в про-

цеса на настаняване на пациент и 
стабилно стоене по време на рабо-
та. Това е съществен недостатък на 
микроскопи от ниския ценови клас 
- работата с такъв микроскоп се пре-
връща в дразнещо неудобство.

ДОКУМЕНТАЦИЯ И 
КОМУНИКАЦИЯ С 

ПАЦИЕНТА

Една от най-вълнуващите въз-
можности, които се предлагат от 
съвременния ДМ е възможността 
за монтиране на дигитална каме-
ра, чрез която образа под формата 
на видео или снимки може да бъде 
запазен и/или предаван по време 
на манипулациите. Това увеличава 
доверието и оправдава нуждата от 
лечение. В същото време  е нужен  
висококачествен образ за да се пре-
дадат детайлите на една усложнена 
манипулация (например отстраня-
ване на канален инструмент или 
една добре свършена работа (fig.
пломба). Техническото осъщест-
вяване на тази визуализация изис-
ква прецизна система от оптика и 
огледала, позната под името бийм 
сплитер и imaging port. Само най-
съвършените такива могат да про-
ведат максималната за момента 4К 
резолюция.

ЦЕНА И ПОДДРЪЖКА 
НА ДЕНТАЛНИЯ 

МИКРОСКОП

Денталният пазар в България 
предлага поне пет марки ДМ, всеки 
от които с възможности за различ-

ни конфигурации и ъпгрейд. Лека-
ря по дентална медицина, който е 
наясно с пътя и развитието на прак-
тиката си трябва да се насочи към 
безкомпромисна апохроматична 
оптика, качествена сглобка и ком-
поненти. Качеството се отплаща 
с времето заради безпроблемната 
работа и подобрената ергономия. 
Естествено, изборът трябва да бъде 
съобразен с индивидуалните нуж-
ди и определения бюджет. От полза 
е микроскопа да позволява бъдещо 
надграждане и осъвременяване. 
Както беше подчертано по-горе, 
някои светлинни източници (хало-
ген, ксенон) изискват периодична 
подмяна, разходът за която не е 
за пренебрегване. Гаранцията, ка-
чественият монтаж и надеждната 
поддръжка също трябва да бъдат 
съобразени при покупката.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последните петнайсетина го-
дини в областта на ендодонтията 
се случи революция, сравнима с 
експлозия, поради навлизането на 
нови технологии, инструменти и 
материали. Развитието позволи из-
вършване на лечебни процедури с 
много по-висока прецизност. Този 
напредък спомогна клиницистите 
да провеждат лечения, които допре-
ди бяха смятани за невъзможни или 
отдаващи се само на много талант-
ливи зъболекари с голям късмет. 
Най-важният принос в тази револю-
ция беше въвеждането, а след това и 
широкото разпространение на ден-
талния микроскоп.

Д-р Борислав Цаневски

Халюциногенните агенти 
като псилоцибин, LSD и 
MDMA (екстази) са били 

забранени в продължение на десе-
тилетия, но сега се използват за ле-
чение на депресия, пост-травматич-
но стресово разстройство (PTSD) и 
пристрастяване. Изследователите 
също посягат към някои законни 
медикаменти, които причиняват ха-
люцинации, като кетамин и ескета-
мин, за лечение на тежки форми на 
депресия. Психологът Матю Джон-
сън, изследовател към Университе-
та Джон Хопкинс казва: „Най-мощ-
ните вещества, за които знаем, че 
имат силен ефект върху централ-
ната нервна система, са като всеки 
друг инструмент. Те могат да имат 
опасни ефекти или благоприятни 
ефекти, ако се използват разумно в 
контекста на състоянието на паци-
ента, когато са ни известни опасно-
стите и има механизми за тяхното 
предотвратяване. „

Сред неотдавнашните проуч-
вания във фаза III на клиничното 
изпитване на MDMA за лечение на 
PTSD паралелно започна изпитване 
на псилоцибин за лечение на симп-
томи на депресия и тревожност при 

пациенти с рак, изпитване на LSD, 
за да се определи как реагира мозъ-
кът и ефектите на лекарството вър-
ху кръвообращението и мрежите за 
мозъчна комуникация, както и про-
учване на LSD плюс психотерапия 
за намаляване на безпокойството 
при пациенти страдащи от живото-
застрашаващи заболявания.

Нагласите към наркотиците се 
променят сега, когато широко се 
обсъждат злоупотребата с опиоид-
ни обезболяващи с рецепта, която 
представлява сериозен проблем за 
публичното здравеопазването, ле-
гализирането на развлекателната 
марихуана и отлагането на забрана-
та за билкова добавка Кratom, така 
че да може да бъде използвана за 
лечение на пристрастяване и синд-
роми на хронична болка. Изследо-
вателите признават, че не знаят как 
точно халюциногените повлияват 
умствени и емоционални разстрой-
ства, но виждат, че тези агенти мо-
дулират начина, по който мозъкът 
използва серотонина- свързан на-
строението, паметта и съня. Те вяр-
ват, че халюциногените променят и 
начина, по който отделните части 
от мозъка комуникират помежду 

си, което помага да се обясни защо 
хората, които ги приемат променят 
себеусещането си и са по-отворе-
ни. Приемът на MDMA, например,  
води до еуфория и увеличава емпа-
тията и емоционалната откритост, 
което може да облекчи постоянната 
възбудна симптоматика на PTSD.  
Колко време траят промените, на-
стъпили в мозък и как те могат да 
повлияят психологични и психи-
атрични заболявания и пристра-
стяване предстои  да се установи.  
Лекарствените проучвания се про-
веждат под стриктен надзор и в 
случаи като проучването на MDMA 
за овладяване на PTSD, участни-
ците посещават и психотерапевт. 
Идеята е да се осигури химическа 
„обезопасителна мрежа“, в която 
пациентите да могат да комуники-
рат свободно помежду си и да се 
справят с чувствата си. Брад Бърдж, 
говорител на мултидисциплинарна-
та асоциация за психеделични из-
следвания в Калифорния (MAPS), 
обяснява, че пациентите са по-мал-
ко уплашени и могат да мислят, да 
говорят и да преодолеят открито 
своята травма. Той предупреждава: 
„Това не е моментално изцеление 

в рамките на няколко експеримен-
тални сесии. Последващите сесии 
без  прием на  MDMA са от изклю-
чителна важност. Благодарение на 
тях пациентите извличат поука от 
случващото се и възприемат реше-
нията си за промяна.  Не можеш да 
изпиеш едно хапче, да се прибереш 
у дома и всичко да е наред“.

Одобрението за употребата на 
тези лекарства е пречка за изследо-
вателите. Много институции - като 
FDA, DEA и университетските 
власти трябва да одобрят тези про-
учвания, в момента повече от 400 
изследователски проекта, включва-

щи марихуана, изчакват одобрение, 
което се бави. Отговорните страни 
обсъждат начини за рационализи-
ране на някои от процедурите по 
одобрение. Целта е да гарантира-
ме, че протоколите за сигурност ще 
бъдат спазени, същевременно поз-
волявайки провеждането на важни 
медицински изследвания.

Превод от английски, 
д-р Й. Йонкова

[Smith M: Халюциногени: бъ-
дещето на психичното здраве 
лечение? WebMD Health News, 13 
януари 2017 г.] 

ЗДРАВНИ ПОЛЗИ ОТ 
ХАЛЮЦИНОГЕНИТЕ?

Гъбата наречена кървящият зъб (Hydnellum peckii) е ядлива, но пси-
хоактивна!
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Зала MIS Зала B Зала PLANMECA Зала  D Зала Zimmer Зала Zeiss Зала G Зала H Зала I

9:30-13:00 9:30-13:00 9:30-13:00 9:30-13:00  42

Геометрия на красотата 
Д-р Флорин Кофар, Румъния

Адхезивни директни възстановявания:  
техники или изкуство? 
Д-р Гаетано Паолоне, Италия

Дигитална еволюция при протезите:  
аналогови протоколи и дигитални перспективи 
Д-р Пиеро Венециа, Италия

Как да балансираме динамичната оклузия: 
защитна оклузия на кучешките зъби и/или истинско 
дъвчене? 
Проф. Марсел льо Гал, Франция

Комплексът имплант - абатмънт в естетичната зона. Нови  
перспективи.
 Д-р Ставрос Пелеканос, Гърция

Техники в пародонталната регенеративна хирургия осигурява-
щи стабилни естетични резултати.  
Проф. Джулио Расперини, Италия

Резективната хирургия в естетичната област
Д-р Матео Марзадори, Италия

Управление на фронталната естетична зона:  
хирургичен графтинг протокол.  
Д-р Алесандро Агнини и Д-р Андреа Мастророса, Италия

Лечебно-диагностичен подход при имплантатно-протетичнo 
лечение на цялостно обеззъбяване на долна челюст 

Проф. Методи Абаджиев, България

Употреба на авложни концентрирани растеж-
ни фактори (CGF) 
 Д-р Лука Мангани, Италия

Постурология в денталната медицина.  
Нова парадигма 
Д-р Паоло Заварела, Италия

Предизвикателства, свързани с поведение на 
пациентите при детските лекари по дентална 
медицина 
Д-р Мартина Събова, Унгария

Спешни случаи в детската дентална медицина
Д-р Мария Ел Коури, Ливан

Практически 
курс 
Покриване 
на рецесии с
тунелна 
техника 
Д-р Мишел 
Бравар, 
Франция

13.00- 14.00 ОБЕДНА ПОЧИВКА
14:00-18:00 14:00-18:00 14:00-15:30                                                            1 14:00-18:00 3 14:00-18:00 4 14:00-18:005 14:00-18:00 6 14:00-18:00 7

Възстановяване на ендодонтски лекуван фронтален 
зъб - границата между естетика и функция
 Д-р Мачией Заров, Полша

Употребата на микроскоп в ендодонтията 
Проф. Фабио Горни, Италия

Как сложните случаи да станат лесни с употребата 
на МТА 
Д-р Рикардо Тонини, Италия

Био войни: Невидимата заплаха за ендодонтското 
лечение - неуспехи и действия.
Д-р Милен Димитров, България

Съвременни методи и техники за успешно ендо-
донтско лечение - превенция от усложнения
Доц. Ангела Гусийска, България

Удължаване на клиничната корона - диагноза,  
класификация и клинични техники
Проф. Андре Садун, Франция

Възстановяване на естетиката и функцията при напреднали 
пародонтални случаи  
Д-р Джиано Ричи, Италия

Модифицирана тунелна техника при клас ||| рецесии:  
Колко предвидим е този метод на лечение?  
Проф. София Арока, Италия

Множествени гингивални рецесии –  
лечебна обосновка и подходи за клинични решения. 
Доц. Камен Коцилков, България

Видео-демонстрационен семинар 
Как да балансираме динамичната оклузия?
Проф. Марсел Льо Гал, Франция

Практически 
курс  
Композитни 
възстановява-
ния. Протокол 
за естетика във 
фронталната 
област  

Д-р Федерико 
Ферарис, 
Италия

Практически 
курс 
Съвременни 
хирургични 
техники за 
лечение на 
пародонтални 
дефекти

 Проф. Джулио 
Расперини, 
Италия

Практически 
курс 
Темпото-ман-
дибуларни 
разстройства - 
оклузия, става, 
артикулатор, 
шини, меди-
кация 

Д-р Кирил 
Динов,
България

Практически 
курс Имедиатно 
поставяне 
на имплант с 
мекотъканна 
аугментация 
в естетичната 
зона 

Д-р  
Алесандро 
Агнини и 
Д-р Андреа 
Мастророса, 
Италия

Семинар 
Постурология 
в денталната 
медицина. Нова 
парадигма

Д-р Паоло 
Заварела, 
Италия

15:30-18:00                                                            2

Демонстрация на живо 
Планиране - дигитално и с Wax Up,  
препарация, отпечатък 
Д-р Георги Илиев & Доц. Димитър Филчев, 
България

ДОСТЪП ДО СЪБИТИЯТА:                                                                                                            хотел RAMADA / 27-30 СЕПТЕМВРИ 2018

За регистрация:  
• Онлайн:  
https://sofiadentalmeeting.com /  sofiadentalmeeting@gmail.com 
• Чрез обаждане на телефон:  (0884) 27 84 83 •
 
*цените са с включено ДДС.

Организаторите си запазват правото за промени в научната програма.

Зала MIS Зала B Зала PLANMECA Зала  D Зала Zimmer Зала Zeiss Зала G Зала H Зала I

09:00-13:00 9:00-12:30 9:00-11:00                                           9:00-13:00    9 9:00-13:00  10 9:00-13:00 11 9:00-13:00  12 9:00-13:00  13
Имплантологията през призмата на времето - накъде 
ще продължим? 
Проф.Маркус Хюрцелер, Германия

Лечение на гингивални рецесии на долни резци  
Проф. Антон Скълиан, Швейцария

Д-р Фоебус Мадианос, Гърция

M.Vision панел: Заедно постигаме повече
Д-р Венцеслав Станков, България, Д-р Назарий 
Михайлюк, Украйна и Д-р Нуно Суса Диас, 
Португалия

Дигитален работен протокол в ортодонтията
Д-р Рафи Романо, Израел

Пародонтално разкриване на ретиниран зъб с ортодонтска цел: 
предложение за опора за вземане на хирургично решение
 Д-р Жан-Марк Дерсо, Франция

Ортодонтско лечение при пациенти с парадонтални заболява-
ния- минимизирайте рисковете
Д-р Тали Чакарчи, Израел

Нехирургични техники за препозициониране на мекотъканните 
нива
Д-р Мауро Фадда, Италия

Спонсорирана лекция на Филип Морис 
Научни данни за продуктите с намален риск на ФМИ
Д-р Нуно Фасенда, Португалия

Ефектът от пушенето върху оралното здраве
Д-р Ивана Ескич, Сърбия

Демонстрация на живо 
Дентална фотография и дизайн на усмивката 
с вашия смарт телефон. Лесна и успешна 
комбинация.
Проф. Луис Хардан, Ливан & 
Д-р Георги Илиев , България

Практически 
курс 
Керамични 
фасети от 
планиране до 
фиксация    
Д-р Мирела 
Ферару,
Израел

Практически 
курс 
Болката в съ-
временната ден-
тална медицина: 
Можем ли да я 
премахнем само 
с компютoризи-
рана анестезия 
(WAND) 
Д-р Лука 
Мангани, Италия

Практически 
курс
Ендодонтско 
лечение и 
възстановя-
ване в едно 
- посещение 
на разрушен 
фронтален зъб
Д-р Мачией 
Заров, Полша

Практически 
курс
Адхезивни 
директни 
възстановявания: 
техники или 
изкуство 
Д-р Гаетано 
Паолоне, Италия

Видео-
Демонсра-
ционен
семинар:
Как да баланси-
раме динамич-
ната оклузия? 
Канинова защита 
и/или истинско 
дъвчене?
Проф. 
Марсел  
Льо Гал, Франция

11:00-13:00                                                         14
Видео-демонстрационен семинар:
Мениджмънт на меките тъкани около импланти 
- съвременни стратегии за биологичен и 
естетичен дълготраен резултат 
Проф.Маркус 
Хюрцелер, Германия

13.00- 14.00 ОБЕДНА ПОЧИВКА
14:00-18:00 14:00-18:00 14:00-16:00                                                         15 14:00-18:0017 14:00-18:0018 14:00-18:0019 14:00-18:0020 14:00-18:0021 14:00-18:0022

Композит срещу керамика - адхезивно естетични 
протоколи
Д-р Федерико Ферарис, Италия

Индекс техника при зъбно изтриване.  
Нов безпрепарационен подход на възстановяване. 
 Д-р Рикардо Аманато, Италия

Управление на пространството при лечение на 
локализирано износване на предни зъби
Д-р Селар Франсис, България

Ахезията и залепянето: клинични типове за успех 
Проф. Лоренцо Брешчи, Италия

Треми и диастеми: Вечната дилема,  
как да ги възстановим? 
Д-р Галит Талмор, Израел

Мукоинтеграция: Стратегия за интеграцията  
на пери-имплантните меки тъкани 

Проф. Франс Ламберт, Белгия

Мекотъканни дефекти около остео интегрирани импланти

Д-р Мартина Стефанини, Италия

Да разберем синус лифта

Проф. Анджело Троедан, Австрия

Биологични съображения при мениджмънта  
на пери-имплантните тъкани. Трикове и тенденции 

Д-р Диего Капри, Италия 

Демонстрация на живо  
Завършване на комплексен случай и  
поставяне на ортодонтски рeтaйнер 
Д-р Нуно Суса Диас, Португалия, 
Д-р Назарий Михайлюк, Украйна и 
Д-р Венцеслав Станков, България 

Практически 
курс
Мениджмънт 
на меките 
тъкани около 
импланти във 
функционалната 
зона. Техники на 
реконструкция 
на меките тъкани 
при ясно изразе-
ни мекотъканни 
дефекти
 Проф. Маркус 
Хюрцелер, 
Германия

Практически 
курс
Как да започне-
те и какво тряб-
ва да знаете, с 
лесен протокол 
за поставяне на 
имплант 
Проф. 
Методи 
Абаджиев, 
България

Практически 
курс
Науката срещу 
практиката: 
клиничната 
употреба на 
МТА 
Проф.Фабио 
Горни и 
Д-р Рикардо 
Тонини, Италия

Практически 
курс
Директни 
възстановявания 
във фронталната 
област 
Проф. 
Франческо 
Мангани, Италия

Практически 
курс
Управление на 
меките тъкани 
около зъби 
и импланти 
за естетични 
резултати 
Проф. Андре 
Садун,
Франция

Семинар
Ранно и 
превантивно 
ортодонтско 
лечение. 
Д-р Теодора 
Йорданова и 
Д-р Яна
Пападополу, 
България16:00-18:30                                                          16             

Демонстрация на живо
Индиректни възстановявания.  
Планиране, препарация, отпечатък 
Д-р Джузепе Маркети, Италия  & 
Д-р Антон Тумбалов, България     

ГАЛА КОКТЕЙЛ
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350 лв.
СПЕЦИАЛНА ТАКСА:

До 01 Септември 2018 г.

350 лв.
МОЖЕТЕ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ 

ONLINE ИЛИ НА ТЕЛЕФОН: 

0884 278 483

www.sdm.bg
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Хармоничните усмивки при предизвикателните 
естетични лечения 
Проф. Ницан Бичачо и Д-р Мирела Ферару, Израел

Пародонтални операции на фуркациите: регенера-
ция или резекция?
 Проф.Сьорен Йепсен , Германия 

Употребата на мекотъканните заместители за пови-
шаването на естетиката около зъби и импланти 
Проф. Карън Йепсен, Германия

Лечение на гингивални рецесии на горна челюст  
Д-р Рафаеле 
Кавалканти, Италия

Предимства на CAD/CAM технологиите 
зъботехник Винсънт Фемер, Швейцария

Дигиталната имплантология: индикации и лимити в ежедневната 
практика след 20-годишен опит  
Проф. Джузепе Луонго, Италия

Дигитален работен процес и дигитални решения върху 
импланти 
Проф. Салваторе Д‘Амато, Италия

Дигитален подход при планиране на комплексни случаи  
Д-р Николаос Перакис, Италия 

Демонстрация на живо  
Лечение на гингивални рецесии на долни 
резци
тунелна техника 
Проф. Антон Скълиан, Швейцария

Практически 
курс 
Биологично 
ориентирана 
препарационна 
граница - съвре-
менна концепция 
за постигане 
на максимално 
консервативна 
препарация 
и естетична 
реставрация 
Д-р Игнацио 
Лой, Италия

Практически 
курс
Вертикална 
костна аугмента-
ция: от А до Я
Д-р Изабела 
Рокиета, Италия

Практически 
курс
Как да се 
справим със 
счупените 
инструменти? 
Ендодонтско 
релечение под 
увеличение 
с дентален 
операционен 
микроскоп.
Д-р Калин 
Шиеков,
България

Практически 
курс 
Директни 
композитни 
възстановявания 
да затворим ди-
астема или тре-
ми-лесни стъпки 
за перфектен 
резултат 
Д-р 
Галит 
Талмор, 
Израел

Практически 
курс
Новият златен 
стандарт в 
обработването 
на костта: демон-
страция на основ-
ни и напреднали 
хирургични тех-
ники с пиезотом
Проф 
Анджело 
Троедан, 
Австрия

  

11:00-13:00                                                          24            

Демонстрация на живо
Композитно възстановяване в естетичната 
област 
Проф. Анджело
Путиняно, Италия

12:30-13:00  ПРЕЗЕНТИРАНЕ НА ПОСТЕРНА СЕСИЯ
13.00- 14.00 ОБЕДНА ПОЧИВКА
14:00-18:00 14:00-18:00 14:00-16:00                                                           47 14.00-18.00  36 14.00-18.00  37 14.00-18.00 33 14.00-18.00    34 14.00-18.00   35 14.00-18.0040

„Индиректн и възстановявания в страничния 
участък: нека най- накрая да търсим предвидими и 
дълготрайни такива“
Проф. Франческо Мангани, Италия

Керамични фасети: новостите в клиничните проце-
дури (с мултидисциплинарен подход)
 Д-р Марко Венециани, Италия

Композитно възстановяване в естетичната област
 Проф. Анджело Путиняно, Италия

Имплант срещу имплант. Класически или едночастов имплант? 
Винтова или телескопнична фиксация? 
Д-р Дайниус Карпавициус, Литва

Възстановяване на загубен зъб с имплант в естетичната зона: 
Ключът към успеха 
Д-р Тиду Манку, Англия

Нехирургично лечение при пародонтално заболяване 
Д-р Кристиано Томаси, Италия

Парадонтална медицина 
Д-р Франческо Д’ауто, Италия

Демонстрация на живо
Изпиляване на централни резци с 
направата на провизори. BOPT техника 
Д-р Игнацио Лой, Италия  

Практически 
курс 
Съвременни 
средства и  
материали за 
адхезия 
Проф. 
Лоренцо 
Брешчи и 
Д-р Анализа 
Мацони, Италия

Практически 
курс 
Усложнения 
и грешки в 
оралната им-
плантология 
Д-р Набих 
Надер,
Проф. 
Роналд Юнес 
Ливан

Практически
 курс 
Микроскопско 
подпомогнато 
ендодонтско 
лечение.
Д-р Милен
Димитров, 
България

Практически 
курс 
Индиректни 
възстановявания 
в дисталната 
област
Д-р Яна 
Анастасова-
Йошида, 
България

Практически 
курс 
Дизайн на ламбо-
то и употребата 
на мекотъканни 
заместители за 
оптимално есте-
тични резултати 
за максимална 
естетика около 
зъби 
Проф. Карън 
Йепсен и Проф. 
Сьорен Йепсен, 
Германия

Практически 
курс
Мобилна 
дентална 
фотография 
Проф. Луис 
Хардан, Ливан

Модерни концепции за частични  
индиректни възстановявания 
Д-р Джузепе 
Маркети, Италия*

Затваряне на треми и диастеми между централни 
зъби. Най-малко инвазивните директни и индирект-
ни опции. 
Д-р Иван Райчев, България

*Спонсорирано от 3М

16:00-18:00                                                          50

Дискутиране на клинични случаи, план на 
лечение, лечение и краен резултат 
Модератор: Проф. 
Джовани Дзукели, Италия
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09:00-13:00 09.00-13.00 9:00-10:30 09.00-13.00  31 09.00-13.0032 09.00-13.0038 09.00-13.00   39 09.00-13.00 49

Биологично ориентирана препарационна граница 
Д-р Игнацио Лой, Италия

Дигитални протоколи при естествени зъби и имплан-
ти за предвидим успех. 
 Д-р Карло Монако, Италия 

Възстановявания при атрофирали долни челюсти:  
къси или дълги импланти във вертикална костна аугментация?

Проф. Марко Еспозито, Великобритания

Периимплантити: ефектът от повърхностите и  
позицинионирането на импланта 
Д-р Джафар Муи, Мароко

Сравнителни изследвания за биоматериали. Стратегии. 
Проф. Джована Йези и Д-р Алесандра Джулиани, Италия

Късите импланти като алтернатива при костна аугментация в 
страничния участък при атрофична долна челюст 
Д-р Пиетро Феличе, Италия

Вертикална и хоризонтална аугментация на алвеоларния гребен 
Д-р Роберто Пистили, Италия

Демонстрация на живо 
Усложнения и грешки в оралната имплан-
тология               
Д-р Набих Надер, Ливан &
Проф. Роналд Юнес, Ливан

Практически 
курс
Директни 
реставрации на 
дистални зъби 
Д-р 
Джанкарло 
Понджоне, 
Италия

Практически 
курс 
Отложено 
имплантиране 
с костен и 
мекотъканен 
графт 
Д-р 
Венцеслав 
Станков,
България

Видео-
Демонсра-
ционен
семинар: 
Възстановява-
не на загубен 
зъб с имплант 
в естетичната 
зона: Ключът 
към успеха 
Д-р Тиду 
Манку, 
Англия

Видео-
Демонсра-
ционен
семинар: 
Нехирургични и 
хирургични ме-
тоди на лечения 
на пародонтит: 
колко много 
опции за едно 
заболяване? 
Д-р  
Кристиано 
Томаси, Италия

Семинар
Емоционална 
интелигентност 
или как да 
разрешаваме 
конфликтите в 
кабинета
Г-жа Драгомира 
Шулева, Бъл-
гария

Японска сесия:
Комплексно минимално инвазивно възстановяване, 
използвайки дигитална дентална медицина

Д-р Мазаюки Окава, Япония

Хармония между естетика и биология при естетични 
възстановявания 

Д-р Кенджи Цучия, Япония 

10:30-12:00

Демонстрация на живо 
Употребата на филъри в денталната медицина

12:00-13:00                                                             8

Демонстрация на живо
Разчитане на оклузална карта – белези и 
стигми, по които да възпроизведем природата
Д-р Антон Петев, България

13.00- 14.00 ОБЕДНА ПОЧИВКА

14:00-18:00 14.00-18.00 14.00- 16.00 14.00- 18.0041 14:00-18:00 48 14.00-18.00 43 14.00- 18.0044 14:00-18:0046

Еволюция на дизайна на ламбото при работа с 
микроскоп 
Д-р Фумио Ямагучи, Япония

Планиране на комплексно лечение при силно 
увредено съзъбие 
 Д-р Йошинори Камае, Япония

Антибиотична терапия и антибиотична резистент-
ност 
Доц. Михаил Петров, България

Усложнения и грешки в оралната имплантология
Д-р Набих Надер, Проф. Роналд Юнес,Ливан 

„Остава ли костният графт златен
стандарт?“
Д-р Джорджес Коури,Ливан

„Максиларната синусова мембрана - как може клинично да ни 
е от полза?“
Проф. Антоан Бербери,Ливан

Орални презентации Практически 
курс
Препарация на 
зъбите за об-
вивни коронки
Д-р 
Александър 
Клочков, 
България 

Семинар
Как да 
преодолеете 
възраженията 
на Вашите 
пациенти и 
да получите 
парите, които 
заслужавате? 
Д-р Венцислав 
Стоев, 
България

Практически 
Курс
Съвременни 
техники за 
поставяне на 
кофердам в 
затруднени 
участъци
Д-р Калин 
Маринов, 
България

Практически 
курс
Индиректни 
възстановявания 
в дисталната об-
ласт - Фиксация 
Д-р Яна 
Анастасова -
Йошида, 
България

Семинар 
Първа меди-
цинска помощ /
ПМП/ при живо-
тозастрашаващи 
ситуации по 
време на рабо-
та в дентален 
кабинет.
 Д-р Дилиян 
Янакиев, 
България

16.00- 18.00

 Демонстрация на живо
„Имедиатно имплантиране с мекотъканен 
графт“  
Д-р Венцеслав Станков, България

Конгресната такса включва свободен достъп до всички лекции и демонстрации 
маркирани със зелен код , както и гала коктейл.

Всяко събитие, маркирано с жълт код  изисква доплащане от 70 лв. *
Всяко събитие, маркирано с син код  изисква доплащане от 190 лв.*

Всяко събитие, маркирано с червен код  изисква доплащане от 360 лв.*
Всяко събитие, маркирано с розов код  изисква доплащане от 600 лв.*

Всяко събитие, маркирано с виолетов код  изисква доплащане от 120 лв.* 
                                                                                          Пакетна цена на № 14 и №17   960 лв.*

Местата за практическите курсове са ограничени

До 20.09.2018г. - 400 лв. *
След 20.09.2018г. и на място:  450 лв.* 
 Регистрация  на студенти по дентална медицина до 03.09.2018г. :  80 лв.*

До 10.09 - 50% от една клинична демонстрация по избор за лекари по 
дентална медицина със стаж от 1 до 3 години
До 01.09 - само за дентални асистенти: такса 295лв + безплатно участие 
на някой от семинарите  №7, №46, №48
Оферта за клиники - при записване на 4 лекаря по дентална медицина от 
една клиника -10% от конгресната такса
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АНАЛГИН®

* Аналгин® e най-продаваното лекарство в България за последните 10 години (2007-2016) по данни на  
Quintiles IMS (pharmacy sell-in) в категория болкоуспокояващи за възрастни.

АнАлгин® тАБлетки 500 mg е лекарствен продукт за възрастни и деца над 10 год. 
Съдържа метамизол натрий. Отпуска се без лекарско предписание. Преди употреба прочетете листовката. КХП 01/11/2011.  

Пълна лекарствена информация е на разположение при поискване. СОФАРМА АД, София 1220, ул. Илиенско шосе 16, тел.: 02 813 42 00, факс: 02 936 02 86

Моля, съобщавайте нежелани лекарствени реакции, възникнали при употреба на Аналгин® таблетки 500 mg, на следните адреси:  
Софарма АД, София 1797, бул. кл. Охридски 3, България, тел.: +359 2 8177413; факс: +359 2 9743759, e-mail: safety@sopharma.bg  

изпълнителна агенция по лекарствата, bda@bda.bg   |   иАл А0014/15.03.2018

„НЕ“  
НА боЛкАтА И 
тЕмпЕрАтурАтА

нАЙ-ПРОДАВАнОтО лекАРСтВенО СРеДСтВО В БЪлгАРиЯ ЗА ПОСлеДните 10 гОДини!* 
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Селекционерът на Исландия 
Хелмир Халгримсон е един 
от малкото треньори в света, 

чиято основна работа не е футбола. 
Наставникът на „викингите“ рабо-
ти като зъболекар в родния си град 
Хеймаей, чието население е 4300 
души. Като треньор на най-успеш-
ния исландски национален тим в ис-
торията, Хеймир Халгримсон тряб-
ва да прави някои жертви в живота 
си. Тази година например, той бил 
на път с отбора и нямало как да се 
преоблече като любимия си митичен 
герой, вещицата Грила, на коледното 
парти в родния си град Хеймай.

Тренирането на отбор участник 
на Световното първенство оставя 
по-малко време и за оригиналната 
професия на Халгримсон - грижата 
за зъбите на хората в 4-хилядното 
вулканично градче, където наистина 
е избухнал вулкан, когато Хеймир е 
бил на 6-годишна възраст. 

Да, селекционерът на Исландия 
е зъболекар и обича професията 
си, даже признава, че тя му липс-
ва.

„Това е добър начин да се отпус-
неш“, казва той. „Някои треньори 
играят голф, ходят на лов или нещо 
друго, всеки си има нещо. Но на мен 
наистина ми харесва да се връщам 
при пациентите си. Все още поддър-
жам денталната си клиника“.

Футболът обаче отново е негов 
приоритет тези дни, когато малката 
островна страна дебютира на Све-
товно първенство с геройско 1:1 над 
един от фаворитите Аржентина.

Достойното представяне на този 
неустоимо симпатичен отбор вече не 

може да мине за някаква голяма из-
ненада. Преди две години Исландия 
достигна четвъртфиналите на Евро 
2016, като отстрани Англия - страна 
с над 150 пъти по-голямо население. 
Миналото лято исландците изпре-
вариха отдавнашния си противник 
Хърватия в квалификационната си 
група и станаха най-малобройната 
нация, класирала се някога за Мон-
диал - с население от едва 334 000 
жители.

Има доста причини за успеха на 
този национален отбор, намиращ 
се в момента на невероятното 22-о 
място в ранглистата на ФИФА.

Само преди 6 г. Исландия беше на 
133-ата позиция в ранглистата, но 
в държавата взеха мерки да подпо-
могнат младите таланти като обучат 
повече треньори и построят закрити 
футболни игрища из цялата страна.

Освен това те изградиха златно по-
коление от играчи, израснали заедно, 

които се състезават в силни първен-
ства и са усъвършенствали стил с 
дисциплинирана и здрава защитна 
игра.

Но всъщност възходът на Ис-
ландия малко или много започва 
с влизането на националния тре-
ньор в кръчмата.

Годината е 2013-а, а Халгримсон 
тъкмо е станал помощник-треньор 
на националите. Под ръководството 
на шведа Ларс Лагербак тимът вече 
намира верния път, но това нямало 
как да промени факта, че Исландия е 
бил аматьорски отбор до 90-те годи-
ни, никога не се беше класирал на го-
лямо първенство, не беше забравил 
загубата от 1967 г. с 2:14 от бившия 
си владетел Дания, и никога не беше 
побеждавал Хърватия, с която се па-
даше постоянно.

Халгримсон вярвал, че един от 
проблемите е оскъдната подкрепа от 
феновете. На мачовете ходела пуб-

лика, но липсвала истинска фенска 
култура и емоционална връзка меж-
ду запалянковците и футболистите.

Затова Хеймир се решил на смела 
стъпка: поканил феновете на среща в 
кръчма преди предстоящия мач сре-
щу Фарьорските острови.

Едва дузина най-отдадени под-
дръжници отишли на тази първа 
сбирка и помощник-треньорът им 
разкрил титулярния състав, разказал 
им за слабите и силните страни на 
противника, пуснал им същото мо-
тивиращо видео, което показал и на 
футболистите.

Оттогава той се придържа към 

тази традиция и се среща с фенове-
те дори след издигането му в стар-
ши треньор преди две години. Вече 
стотици исландци ходят на срещите 
преди мачовете и образуват една 
от най-бързо разрастващите се и 

страстни агитки в Европа. 
Националите се завърнаха в 

страната си и бяха зарадвани от 
100 хил. сънародници, близо 1/3 от 
цялото население, които им устро-
иха незабравимо посрещане.

Днес Хеймир Халгримсон продъл-
жава да се грижи за отдавнашните си 
пациенти, които нямат проблем с фа-
кта, че той често отсъства.

За зъболекаря подходът към тях е 
перфектна подготовка за справяне-
то с футболистите. „Знаете как е на 
зъболекарския стол. Някои много се 
страхуват да ходят на зъболекар, дру-
ги нямат против, трети са в групата 

на спящите. Трябва да подходиш към 
всеки по различен начин - трябва да 
се съобразиш с неговия характер. 
Същото е с футболистите. Може да 
крещиш на един, но трябва да си по-
внимателен с друг“.

НАСТАВНИКЪТ НА „ВИКИНГИТЕ“ 
РАБОТИ КАТО ЗЪБОЛЕКАР

Д-р Хелмир Халгримсон знае как да мотивира хората и да мисли в перспектива
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Пловдивски зъболекар пръв 
е помогнал на пометената 
от автомобил на булевард 

„Никола Вапцаров” в гр. Пловдив 
жена. Лек автомобил блъска плов-
дивчанка на пешеходната пътека в 
Кючук Париж. 

Лекарят по дентална медицина, 
д-р Димитър Ковачев е пътувал 
с автомобила си непосредствено 
след предизвикалата инцидента 
кола. 

Водачът и не намалил и не про-
пуснал пешеходците по незнайни 
за него причини. Последвал удар, 
като в истински екшън жената се 
претърколила през капака на ав-
томобила и паднала на пътното 
платно.

Виждайки какво става, д-р Ко-
вачев слиза от колата и оказва по-
мощ на пострадалата Борислава.

„Аз извърших първичния пре-

глед на лицево челюстната област 
за видими фрактури. Когато дой-
де линейката казах на колежката 
да й направят панорамна графия 

и снимка на таз. При начина, по 
който колата удари момичето, ве-
роятността да има кръвоизлив в 
малкия таз или коремната кухи-
на е много по-голям от колкото в 
главата, защото ударът бе точно 
в областта на корема и бедрото”, 
разказа зъболекарят пред наш ре-
портер.

Д-р Димитър Ковачев ръково-
ди собствен дентален кабинет в 
Пловдив.

„Благодаря на лекаря, който 
страшно много ми помогна. Ако 
не беше той, шокът щеше да е още 
по-голям. Успокои ме и ми помог-
на", признателна е Борислава.  

Д-р Димитър Ковачев е възпита-
ник на Медицинския университет 
в Пловдив, факултет по Дентална 
медицина. Завършил е през 2011 
година, а практиката му започ-
ва в спешен хирургичен кабинет 

като стажант-лекар. Впоследствие 
през 2012 открива частен кабинет, 
следващата година открива фили-

ал в Целапица, а през 2017 година 
гради свой модерен кабинет, който 
менажира сам.                           ДМ

ДОСТОЙНО ПОВЕДЕНИЕ НА КОЛЕГА

Пътуваме срещу течението 
на река Дунав от Силистра 
към Свищов, но със задъл-

жителни отбивки като Свещарска-
та гробница, Ивановските скални 
манастири, Русе и още привлека-
телни места по българските земи.

В Свищов е къщата на Алеко 
Константинов, в която той се е ро-
дил, а през 1926 г. дарява на дър-
жавата за училище. Там е и стъкле-
ницата с простреляното сърце на 
Щастливеца. Гледка, която навява 
размисъл за съдбините български, 
потресаваща и задължаваща. Но 
пък там е и неговият завет: „Изучи 
родината, за да я обикнеш“. Това 
са точните ръчно изписани думи, 
показани факсимилно. 

СИЛИСТРА 
ОТ ТРАКИТЕ, ПРЕЗ 

ХАН ОМУРТАГ, 
РИМЛЯНИТЕ И ДО 

ДНЕС 

Мястото на днешния град Сили-
стра е обитавано още от траките 
преди 5000 години. На брега на 
Дунав е бил построен и дворецът 
на българските ханове, свързан с 
хан Омуртаг. Там е и прочутата и 
сякаш повече позната в чужбина 
римска гробница, която е построе-
на, но в нея никога не е извършено 
погребение. Смята се, че тя е била 
изоставена, най-вероятно пора-
ди нашествие на гетите в края на 
IV, поради което не е използвана 
по предназначение. Не е известна 
друга такава гробница в Европа. 
Мястото е въздействащо като ма-
шина на времето. Да видим изклю-
чително добре запазената гробни-
ца ни помага лекарят по дентална 

медицина и човек добре познат в 
града и региона, д-р Мария Стой-
чева. Тя е дългогодишен зъболе-
кар, председател на Етичната ко-
мисия на РК на БЗС – Силистра и 
общински съветник, който участва 
в много активности, свързани с 
града. 

Римската гробница е датирана 
от средата на IV век и е най-пред-
ставителният и напълно съхранен 
късноримски паметник от Дурос-
торум. Тя се смята за емблематич-
но творение на късноантичната 
цивилизация. Стените са с отно-
сително запазени рисунки и са 
въздействащи със своя колорит и 

символика. Върху централното 
пано е изобразен господарят на 
гробницата в цял ръст, облечен в 
костюм на знатен римски пълково-
дец – магистрат, вероятно патри-
ций, който държи в ръка импера-
торска грамота – кодицил. До него 
е знатната му съпруга, а от двете 
страни към тях са насочени при-
служници, които поднасят съдове 
и пособия за ритуално измиване, 
тоалета и елементите на костюма 
на господаря – магистрат.

Място, което просто трябва да 
се види. Необходима е предвари-
телна резервация в Регионалния 
исторически музей, който също е 
много богат на експонати от раз-
лични епохи.

МЕДЖИДИ 
ТАБИЯ И ЛЕВ 
НИКОЛАЕВИЧ 

ТОЛСТОЙ 

Друго уникално място в Си-
листра е турският форт „Абдул 
Меджиди“, или така наречената 
крепост Меджиди табия. Това е 
най-запазеният от шестте укрепи-
телни пункта на фортификацион-
ната турска система, изиграла ва-
жна роля в Кримската (1853 – 1856 
г.) и Руско-турските войни (1853 
– 1856 г. и 1877 – 1878 г.). Постро-
ена е заради необходимостта от 

допълнително укрепване на край-
дунавските градове, когато реката 
е естествена граница на Осман-
ската империя. Идеята за постро-
яването на тази система от военни 
укрепления е дело на немския вое-
нен инженер Хелмут фон Молтке, 
посетил града през 1837 г.

Крепостта е строена в периода 
1841 – 1853 г. с безплатния труд 
на 300 принудително събрани 
българи. Главните майстори са от 
Дряново, а каменоделците са от 
региона на Силистра. По време 
на строителството на крепостта 
те строят и първите монолитни 
възрожденски храмове в Силис-
тренско – в Алфатар (1846 г.) и Ка-
липетрово (1847 г.). В сраженията 
около крепостта участва Лев Ни-
колаевич Толстой.

Меджиди табия е единствената 
напълно съхранена крепост от ос-
манската епоха в България.

Не мога да пропусна възмож-
ността да надникна в поне един 
кабинет на лекар по дентална 
медицина. В центъра на град 
Силистра, непосредствено зад 
свободно експонираните архе-
ологически паметници, се на-
мира кабинетът на д-р Деница 
Великова.

Д-р Деница Великова: Моята 
практика е в Силистра и в Сито-
во. На 35 години съм. Завършила 
съм образованието си в Румъния, 
в Букурещ, през 2008 г. Практику-

вам активно от 2010 г. и съм общо-
практикуващ лекар по дентална 
медицина. Работя заедно с моята 
майка, д-р Мария Стойчева в един 
кабинет. Може да се каже, че в на-
шето семейство сме потомствени 
зъболекари. В широкия семеен 
кръг сме четирима. Млад лекар по 
дентална медицина е и моята сна-
ха, която практикува от година и 
половина.

В началото на своята практика 
обслужвах и няколко други села, а 
сега работя само в с. Ситово. Въз-
растните хора имат голяма необхо-
димост от дентални грижи, дори в 
малките населени места, въпреки 
че в тях населението много на-
маля. В гр. Силистра също демо-
графски не стоят добре нещата, 
населението намалява, няма и по-
минък и респективно работата ни 
намалява. Нивото на заплатите е 
ниско и като цяло е трудно.

В последните години млади 
колеги, завършили Факултета по 
дентална медицина във Варна, се 
връщат или пътуват, но не мога да 
кажа, че има голяма конкуренция 
и натрупване на кадри. Не са мно-
го младите колеги, които практи-
куват в Силистра.

Как поддържате професио-
налната си квалификация? Кой 
е най-добрият вариант според 
Вас?

Нашата професия е бързо раз-
виваща се и ако не ходиш непре-
къснато на курсове, няма как да 
си в крак с времето. Най-добре е 
да се комбинират лекции с прак-
тически курсове. Практическите 
курсове са най-доброто нещо, за-
щото ако не пипнеш, на практика 
няма как да разбереш дали този 
материал или метод е подходящ 
за теб и твоята практика. Друго е 
след факултета, когато се отделиш 
и започнеш самостоятелно да ра-
ботиш. Трябва непрекъснато да се 
поддържаш с нова информация.

От септември предстои въвеж-
дането на новата дейност, свър-
зана с протезирането. Спомена-
хте за нуждите на възрастното 
население в региона. Какво ми-
слите в тази насока?

Все още нямаме пълна яснота. 
Смятам, че в тази възрастова гру-
па, 65 – 69 години, малко пациенти 
ще бъдат обхванати първоначално 
с цели плакови протези. 

Емилия Караянева

ИЗУЧИ РОДИНАТА, 
ЗА ДА Я ОБИКНЕШ ЗАВИНАГИ

Д-р Деница Великова
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ПРОДАВА
Продавам стоматологична машина 

Медия- ЮС-5. Напълно рециклирана с 
претапициран стол за пациента, заедно 
със сух стерилизатор. Цена по договаря-
не. Тел.: 0877729309

Продавам стоматологичен стол „ЮС-
7 медиа“ с маслен компресор. Цена 
200лв. София. Телефон за контакт : 
0888576440.

Продавам стоматологична практика, 
действаща, с два напълно оборудвани 
стоматологични кабинета – 60м2, с обща 
чакалня и стерилизационна. Практиката 
е оборудвана с машини Forest и Gnatus 
+периферия , автоклав, шкафове „Си-
менс“. Намира се на булевард „Пенчо 
Славейков“, срещу входа на Медицинска 
Академия. Практиката съществува от 
1995г. година. Цена по договаряне. тел.: 
0888 576 440

Продавам напълно обзаведен зъболе-
карски кабинет в центъра на гр. Ямбол - 
подходящ и за живеене – тел. 0886627258

Продавам стоматологичен юнит Ме-
диа в отлично състояние, резервни части, 
маслен компресор, метални шкафове и 
масички и амалгамобъркачка .Цена по 
договаряне. За контакти тел. 0888559010 
Д-р Радомирова

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

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

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

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

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

Продавам 2 бр. турбини- NSK- Japan, 
нови, неразопаковани, push button. За 
контакт -0885593772 (след 20 ч) 

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

Продавам Осветително тяло за дента-
лен юнит.Използвано много малко. Прак-
тически чисто ново. Резервна крушка H 
80 w. тел:0887003868

Продавам оборудван стоматологичен 
кабинет в гр. София, район „Красна по-
ляна“, представляващ част от къща, раз-
вита на един етаж, със застроена площ от 
88.45 кв.м, състояща се от четири стаи, 
кухненски бокс, антре и мазе, помощна 
тухлена постройка в двора с площ от 
19.31 кв.м., стоматологична машина и 
стол Медия 7М, в много добро състояние 
за 115 000 лв. Помещението и стоматоло-
гичното оборудване може да се продадат 
и поотделно. Тел. за връзка 02/889-96-90, 
вечер след 19 ч.

Продавам ултразвук EMS mini piezon. 
Внесен е от Англия. Работи перфектно, 
просто преминах на EMS Piezon Master. 
Цена 550 лв. 0888 543265

Продавам стом. машинина 
Медиа(ЮС-7  в отлично състояние, пери-
ферия, турбинен наконечник с пуш бутон 
и други наконечници, стол за стоматоло-
га ,бюро - 450 лв., възможен транспорт - 
0878 671036, д-р Маринова

Продавам материали и пособия, стол 
за стоматолога, бюро- по договорка - 
0878 671036

Продавам стом. юнит ЮС-7 медиа, 
компресор и стом. стол всички работе-
щи-цена 400 лв. - за връзка Д-р Митева 
тел. 0877175868 и 0885451251

ДАВА ПОД НАЕМ:

Давам смяна под наем в модерна ден-
тална клиника в София, Кв.Манастирски 
ливади. Тел: 0899293067

Давам под наем работна  смяна  в 
напълно оборудван и  обзаведен зъбо-
лекарски кабинет в идеалния център на 
гр.Варна - 220 лв. тел: 0888651315, д-р 
Красимир Панайотов

Давам под наем смяна в напълно обо-
рудван и работещ кабинет в гр.София в 
района на ИСУЛ. тел - 0888 583 380

Давам кабинет под наем, София- 
център, пл. „Лъвов мост“, до изхода на 
метростанцията GSM 0887601064

Давам под наем един от три самос-
тоятелни зъболекарски кабинета на ул. 
„Добрила“ № 11/срещу ФДМ/ в гр. Со-
фия, тел. 0888702594

Давам под наем смяна в зъболекарски 
кабинет в гр. Пловдив, ул.”Върховръх” 

№ 2. За информация: 032/ 25 24 32
Отдава се смяна под наем в деноно-

щен спешен кабинет по дентална меди-
цина в гр. Пловдив. За информация: Д-р 
Атанасов – 0885/ 88 00 43 или д-р Славо-
ва – 0885/ 84 48 42

Дава се смяна за работа в дента-
лен кабинет под наем в гр. Пловдив, 
ЖР „Тракия”, поликлиниката, ДКЦ 5, 
ул.”Съединение” № 42, ет. 3, каб. 3. За 
справка: 0899/ 690 221 и 032/ 261 170 – 
Д-р Попова

Давам под наем оборудван кабинет 
в гр. Асеновград. За информация: 0888/ 
34 15 84

Давам под наем оборудван стомато-
логичен кабинет в гр. Пловдив. За ин-
формация: 0897/ 988 845

Дава се под наем напълно оборуд-
ван стоматологичен кабинет. Гр. Плов-
див, ул.”Волга” № 46. За контакти: Д-р 
Кръстев – 0897/ 988 845

Давам под наем смяна в напълно 
оборудван дентален кабинет в центъра на 
Пловдив. За информация: 0887/ 532 736 – 
Д-р Раянлиев, Пловдив

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

Давам под наем самостоятелен стома-
тологичен кабинет, регистриран към РЗИ 
и постоянно функциониращ от 2005г., 
след основен ремонт. Супер локация-
кръстовището на бул.”Васил Априлов” 
и ул.”Ген. Дан. Николаев” до Второ РУ 
на МВР с лице на бул.”Васил Априлов”. 
Кабинетът разполага със самостоятелна 
чакалня, просторна тераса / за пушачите 
/, освен стандартното оборудване има ав-
токлав ескулап и въздушен микромотор. 
Всичко е в перфектно състояние, техни-
чески изправно и работещо. За контакти: 
0888 61 71 04 и 0888 64 01 54.

Давам под наем оборудван стомато-
логичен кабинет в центъра на Кърджали. 
За контакт; GSM 0877792040 д-р Делчева

Стоматологичен кабинет се дава 
дългосрочно под наем София - до бул. 
Прага и бул. Пенчо Славейков, около 
28 м2, партер, обезопасен, напълно обо-
рудван с дентален юнит “Rooson” почти 
нов, с монтиран имплантологичен ендо-
донтски модул, има йонофоратор, лампа 
за избелване, компресор, инструменти и 
всичко необходимо за работа. Чакалня, 
санитарен възел, алармена система със 
СОТ, шкафове, кухненски кът с хладил-
ник, климатик, адакс. Тел.: 0887 303921 
– Денкова

Давам под наем смяна в новоо-
борудван кабинет в Овча Купел-тел. 
0897507894

Давам под наем стоматологичен ка-
бинет оборудван на приземен етаж гр. 
София кв. Лагера тел. 0887450326

Давам под наем напълно оборудван 
зъболекарски кабинет. София. 0878 300 
197

Давам под наем работна  смяна  в 
напълно оборудван и  обзаведен зъбо-
лекарски кабинет в идеалния център на 
гр.Варна- 220 лв. тел:0888651315 д-р 
Красимир Панайотов 

Давам под наем смяна в нов модерно 
оборудван кабинет в гр.София, в близост 
до НДК. За контакти: - 0895 753 953

Давам под наем смяна в оборудван 
дентален кабинет в гр.София,ул.Бузлу-
джа 5.За информация 0887 839263 д-р 
Първановски

Дава под наем оборудвана стоматоло-
гична клиника с 3 стола- кв. „Лозенец“ в 
непосредствена близост до метро стан-
ция „Стадион Васил Левски“ GSM:0878 
28 06 36

Давам смяна в новообурудван стома-
тологичен кабинет. Кабинетът се намира 
в ж.к. Надежда гр. София срещу 24 -та 
поликлиника. тел. за контакт: 0887 05 99 
69 - д-р Йорданова

ТЪРСЯ

Търся стоматолог за работа на смени 
в ж.к. Меден Рудник гр. Бургас, Д-р Ма-
джаров тел. 0898496648

Зъболекар с опит търси работа в гр. 
Пловдив. За информация: 0878/ 722 894

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

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

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Честит юбилей, многоуважаеми д-р Антони Го-
цев - 80 достойно живeни години! 

РК на БЗС - Пловдив, Вашите ученици, колеги 
и приятели високо ценим заслуженото място в на-
шите редици.

Пожелаваме Ви още дълги години с бодър дух и 
всеотдайност да сте сред нас с безценните Ви зна-
ния, опит и мъдри съвети!

Весел празник!
РК на БЗС - Пловдив

УС НА РК НА 
БЗС -ГР. ВРАЦА

честити юбилея на д-р Мирослав Методиев, като 
му желае здраве, късмет, професионални успехи 
и много щастливи мигове!  

Д-р Антоанета Тошева
Председател на УС

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС Кърджали честити кръглата 

годишнина на д-р Методи Рангелов Савов, като 
му пожелава здраве, много късмет, лично щастие, 
чудесни  мигове и много лични и професионални 
успехи.

УС на РК на БЗС-Кърджали

Епилептичният припадък е 
доста неприятно усложне-
ние от местната анестезия. 

Има два вида епилептични при-
падъци: голям (grand mal) и малък 
(petit mal). При големия припадък 
има внезапна загуба на съзнание 
и тоничен екстензионен гърч на 
мускулите. Засяга се дихателната 
мускулатура и поради това има 
бледа или цианотична кожа. Чес-
то има прехапване на езика и из-
празване на тазовите резервоари. 
Тоничният гърч продължава до 
30 секунди, след което се заменя 
от клоничен – той се характери-
зира със симетрично съкращение 
на мускулатурата на цялото тяло. 
Устата на пациента се покрива с 
кървава пяна. Това продължава 1 – 
2 минути, след което преминава и 
цианозата. След преминаването на 

гърча състоянието обикновено се 
прояснява. При някои болни се на-
блюдава помрачено съзнание, при 
други – продължителен сън (от ми-
нути до часове), при трети – тежка 
психомоторна възбуда, понякога 
обърканост. Като ехо е упоритото 
главоболие. Възстановяването е 
бавно и постепенно. Липсва спо-
мен за случилото се.

При малкия припадък (petit mal) 
има краткотрайна загуба на съз-
нание – от порядъка на няколко 
секунди. Пациентът запазва по-
ложенито на тялото си, погледът 
му е втренчен, разговорът с него е 
невъзможен. Такива припадъци са 
по-характерни за детската възраст. 
При развитие на гореописаната 
клинична картина се прекратява 
лечебната манипулация, от устата 
се отстраняват всички инструмен-

ти, марлени и лигнинови тампо-
ни. В устата се поставя шпатула, 
обвита в марля, която предотвра-
тява дислокационната асфиксия. 
Болният се поставя в странично 
положение за предотвратяване на 
аспирацията на кръв, слюнка и 
повърнати материи. Обикновено 
припадъкът преминава самостоя-
телно. 

При тежки припадъци се въвеж-
да мускулно или венозно фено-
барбитал – ампули 10 % 1 и 2 мл. 
Дозата е 1,5 – 3 мг/кг тегло – при 
по-високи дози се подтиска ди-
шането. Може да се приложи още 
диазепам – 1 амп. от 2 мл., 10 мг. 
бавно венозно с 20 – 40 мл. 40 % 
разтвор на глюкоза. Такова лечение 
се прилага при status epilepticus – 
първоначално бавно венозно, а в 
следващите часове мускулно.

УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД 
ПРИЛАГАНЕ НА МЕСТНА 

АНЕСТЕЗИЯ

Министърът на здравео-
пазването ще предложи 
два алтернативни моде-

ла за бъдещето на здравеопазва-
нето в България. „Ще ги поставя 
на публично обсъждане с всички 
парламентарни и извънпарла-
ментарни политически сили, с 
всички съсловни, пациентски и 
научни организации, с ресорните 
комисии към парламента, с об-
ществеността. Надявам се заедно 
да отчетем плюсовете и минусите 
и да изберем модел, след чието 
влизане в Народното събрание да 
не започват тепърва дебати, а да 
сме убедени, че избраният модел 
ще работи за хората“. Това заяви 
министър Кирил Ананиев по вре-
ме на парламентарно изслушване 
за Националната здравна карта. 
„Всички сме единодушни, че на-
стоящият здравноосигурителен 

модел не може да продължава да 
се прилага в бъдеще. Има нужда 
от промяна на модела“, допълни 
здравният министър. Новият мо-
дел трябва да гарантира по-добро 
здравеопазване за българските 
граждани, а не просто оптимизи-
ране и ефективно използване на 
разходите, стана ясно от думите 
на здравния министър. Кирил Ана-
ниев обясни, че съществена роля 
в модела ще има Националната 
здравна информационна систе-
ма (НЗИС). „Когато нашият екип 
влезе в министерството, проектът 
за НЗИС беше замразен. Мога да 
ви уверя, че ние го вдигнахме на 
крака и реализацията му е в ход. 
Усилията ни са насочени към това 
до средата на следващата година да 
имаме електронно здравеопазване 
и НЗИС“, подчерта още министър 
Ананиев. В момента МЗ работи 

по електронния търг за лекарстве-
ните продукти, както и по проек-
та за модернизиране на спешната 
помощ. Предвидено е всички тези 
проекти да бъдат инструменти в 
новия здравноосигурителен мо-
дел. Народните представители 
решиха в срок до 30 септември 
министърът на здравеопазването 
да представи за обсъждане в Ко-
мисията по здравеопазване към 
Народното събрание концепция за 
развитие на здравното осигуряване 
и за секторни реформи в системата 
на здравеопазването с конкретни 
цели и срокове за изпълнението 
им. Концепцията трябва да бъде 
представена след проведено широ-
ко обществено обсъждане с всички 
заинтересовани страни, резултати-
те от обсъждането ѝ също трябва 
да бъдат предоставени на ресорна-
та парламентарна комисия.

ДВА АЛТЕРНАТИВНИ МОДЕЛА 
ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
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УЛОВЕНИ МОМЕНТИ ОТ НАУЧНИЯ 
КОНГРЕС НА БЗС - 2018

Можете да видите и да свалите за личен архив всички снимки от Научния конгрес - 2018 чрез сайта на БЗС, www.bzs.bg

Момент от официалното откриване. На сцената са участниците от танцов ансамбъл „Странджа“, а праз-
ничната украса е на фирма „Астера“

Залата на Кукления театър с 
участниците в Научния конгрес

Голямата зала на Държавната опера в Бургас с участници и лектори

Проф. Пиринска, д-р Трифонова, която презентира темата си на пос-
терната сесия и д-р С. Димитрова

Участници в официалната вечеря


