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СТР. 9

3D ПРИНТИРАН 
ИНДИВИДУАЛЕН 
ИМПЛАНТ ВЕЧЕ  
И В БЪЛГАРИЯ

ТЕХНОЛОГИИ

СТР. 12

ЛЕГЕНДА 
ЗА САН МИКЕЛЕ

ИЗВЪН КАБИНЕТА

 

НАЦИОНАЛEН ФОРУМ  
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 

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

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

ЕЖЕГОДЕН СЕМИНАР  
НА РК НА БЗС – ПЛОВДИВ

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

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – БАНСКО

От 6 до 8 октомври 2017 г. в гр. Банско ще се проведе тради-
ционният Национален форум по дентална медицина – Банско, 
организиран от РК на БЗС – Благоевград с подкрепата на УС 
на БЗС.

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ  
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

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

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

VII НАУЧЕН КОНГРЕС НА СРК
От 18 до 19 ноември 2017 г. в гр. София, хотел „Маринела“, 

зала „София Гранд“ ще се проведе VII научен конгрес на СРК.

НАЦИОНАЛEН ФОРУМ  
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

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

Шумен, проведено на 23 февруари 2017 година, се реши Нацио-
налният форум по дентална медицина – 2018 година, да се про-
веде на 9 – 11 февруари 2018 година.

НАЦИОНАЛEН ФОРУМ  
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 

СЛИВЕН - 2018 Г.
Управителният съвет на Българския зъболекарски съюз дава 

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

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

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

СТР. 8

ХЕПАТИТ В 
И 
ОРАЛНО ЗДРАВЕ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Младите, красиви и можещи 
абсолвенти на ФДМ – София 
се събраха на 07.07.2017 г. в 

дипломатическия клуб „Глория палас“ 
в Горна баня за тържествената промо-
ция на випуск 2017 г. Истината е, че 
заимствам първото изречение на един 
прочут роман, което е дословно: „Мла-
дите, красиви и можещи нюйоркчани 
се събраха…“. В книгата става дума и 
за това, че можещият човек, въпреки 
всичко, намира своето място, ако обаче 
е подготвен добре професионално, вла-
га разум, рискува и обича това, което 
прави. 

За бъдещите лекари по дентална ме-
дицина всичко това важи с особена сила.

Тази година тържествената промоция 
бе различна от друг път, защото това е 
първият випуск и на студенти, които са 
преминали курса по обучение за лекар 
по дентална медицина на английски 
език.

Масираното присъствие на завърш-
ващи зъболекари и членове на техни-
те семейства от южната ни съседка 
Гърция допринесе за неповторимия 
колорит на празника. Гърците показа-
ха и още нещо, което сякаш малко ни 
липсва като нация – чувството за един-
ство, подкрепа и национална гордост. 
Родителите на завършилите, които бяха 
успели да дойдат, подкрепяха остана-
лите абсолвенти като свои деца, имаше 
сърдечност и топлина, обединени от 

чувството на единение и подкрепа за 
своите. Имаше силно изразено усещане 
за празник, за значимо събитие, което е 
повод за гордост и още добавено само-
чувствие.

Деканът на ФДМ – София, проф. 
Андон Филчев, поднесе своето привет-
ствие на български и английски език. 
Водещ на тържествената церемония 
в красивия парк на дипломатическия 
клуб бе проф. Красимира Янева-Риба-

гина, зам.-декан по учебната част на 
факултета. 

След като поздрави бъдещите си ко-
леги, тя представи официалните гости 
на промоцията, сред които бяха и пред-
ставителите на Български зъболекарски 
съюз: д-р Николай Шарков, председа-
тел на УС на БЗС, д-р Борислав Мила-
нов, главен секретар на БЗС, д-р Бисер 
Ботев, председател на УС на СРК. 

На стр. 3

С ДИПЛОМА ЗА 
ЕДНА БОГОИЗБРАНА 

ПРОФЕСИЯ
Завърши първият випуск с обучение на английски език 

 във Факултета по дентална медицина – София

Красотата на младостта –  
Випуск 2017 на ФДМ – София

Бъдещите студенти 
по дентална медицина 
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EDITORIAL КОЛОНКАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА 
ЗАСТРАХОВКА 

ПРОФЕСИОНАЛЕН РИСКД-р Шигеаки Хинохара бе най-възрастният практикуващ ле-
кар в Япония, а и в света. Той бе председател на съвета на 
настоятелите в болница Сейнт Люк в Токио, изнася лекции 

за правилно хранене в цялата страна и е непрекъснато зает. Почина 
наскоро на 107 годишна възраст по данни от Интернет. 

Винаги готов да опитва нови неща, Д-р Хинохара е издал около 
150 книги след 75-ия си рожден ден, една от които – „Living Long, 
Living Good" – е продадена в 1,2 млн. копия. Той насърчава хората 
да живеят дълъг и щастлив живот, като самият е най-добрият при-
мер за подражание.

Ето неговите принципи:
Енергията идва от това да се чувстваме добре, а не да ядем и да 

спим много. Всички дълголетници, независимо от своята раса, пол 
или националност, имат едно общо нещо – те не са с наднормено 
тегло.

Храната е най-важна. 
Бъдете заети и гледайте напред. Изобщо не е нужно да се пенси-

онирате, но ако много искате – в никакъв случай по-рано от 65-го-
дишна възраст.

Ако лекарят ви препоръчва някаква процедура или операция, 
най-напред го попитайте дали би подложил жена си и детето си на 
нея. Противно на общоприетото схващане, лекарите не могат да ле-
куват всичко. Така че, защо да си причиняваме излишна болка от 
една ненужна операция. 

Ако искате да сте здрави, ползвайте стълбите и сами си носете 
багажа

Болката е мистериозно нещо. Най-добрият начин да забравиш за 
нея е да се забавляваш.

Не се тревожете прекалено за материалните неща. Не забравяйте, 
че когато дойде смъртта, няма да вземете нищо със себе си.

Науката сама за себе си не лекува хората. Тя третира всички ни по 
еднакъв начин, но болестите са индивидуални. Всеки човек е уника-
лен и болестите са свързани със сърцето му. За да познаваме боле-
стите и да ги лекуваме се нуждаем от много по-широко разбиране за 
нещата, не само от медицината.

Намерете своя пример за подражание се опитайте да постигнете 
повече от него. 

Животът е пълен с инциденти и възможности. Спомням си, през 
март 1970 г., когато бях 59-годишен, в една прекрасна слънчева су-
трин пътувах от Токио до Фукуока. Самолетът беше отвлечен от 
фракция на японската комунистическа лига. Тогава трябваше да 
прекарам следващите 4 дни завързан за седалката при 40-градусова 
горещина. И като лекар, аз погледнах на ситуацията като експери-
мент. Беше удивително да установя как организмът се забавя в кри-
зисна ситуация.

Прекрасно е да имаш дълъг живот. Първите 60 години работим 
за семейството и за постигане на своите цели. А след това трябва да 
насочим усилията си в полза на обществото. От 65 години аз работя 
като доброволец. И до ден днешен мога да работя по 18 часа всеки 
ден от седмицата. И се наслаждавам на всяка минута.

Да намериш своя ИКИГАЙ. Ние, японците имаме една прекрасна 
дума "икигай". Значението й може да се опише по различни начини: 
„причината, поради която ставаш от леглото всяка сутрин“; „ра-
достта да си винаги зает“; „страстта, която ти носи удовлетворение 
и радост“... Но всички те водят към едно – причината да живееш! 
"Икигай" е пресечната точка на 4 изключително важни житейски 
сфери: *Това, което обичаш *Това, от което се нуждае светът *Това, 
за което ти плащат *Това, в което си добър! Помисли и го открий - 
това е твоята гаранция за дълъг живот.

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

ДА ЖИВЕЕШ ДЪЛГО, 
ДА ЖИВЕЕШ ДОБРЕ

По изрично настояване на д-р 
Николай Шарков, председа-
тел на УС на БЗС, спешно 

се състояха две заседания с меж-
дуведомствената работна група на 
Министерството на здравеопазва-
нето (МЗ), която да изготви Про-
ект на Наредба за условията, реда, 
срока за извършване и размера на 
минималната застрахователна сума 
по задължителното застраховане 
на лицата, които изпълняват меди-
цинска професия в лечебните заве-
дения.

Заседанието от 2 август т.г. се 
състоя в новия офис на БЗС, който 
предоставя отлични условия за ра-
бота, по-добри от тези в МЗ.

От страна на БЗС присъстваха 
председателят на УС на БЗС, д-р 
Николай Шарков, зам.-председа-
телят на БЗС и председател на Ко-

мисията по нормативни актове, д-р 
Светослав Гачев, и адвокат Лъче-
зар Чутурков. Присъстваше и адво-
катът на Български лекарски съюз 
Цветозар Младенов.

В работната група от МЗ взеха 
участие Полина Денчева, началник 
отдел в дирекция „Нормативно ре-

гулиране и обществени поръчки“; 
Христина Тодорова, директор на 
правна дирекция; Александър Пе-
цанов, главен експерт в дирекция 
„Финансово-стопански дейности“; 
Димитър Петров, експерт между-
народна дейност в МЗ; Веселина 
Мандаджиева, началник на отдел 
в дирекция „Правна“ на Комисията 

за финансов надзор.
Предстоят още заседания на 

междуведомствената работна гру-
па, на която окончателно да се при-
емат текстовете и алгоритмите на 
Проекта за Наредба.

Очакват се бързи решения от 
страна на институциите във връзка 
с регламентирането на минимални-
те прагове на застраховка „Профе-
сионален риск“.

Застрахователните компании 
предлагат вече и специален про-
дукт, застраховка за нападение, из-
вършено срещу медицински лица 
– „Злополука на лекари и медицин-
ски персонал“, предвид зачестили-
те случаи на агресия от страна на 
пациенти, който не е задължителен.

Според Закона за здравето за-
страховката „Професионален 
риск“ е задължителна за лицата, 
които упражняват медицинска 
професия в лечебно заведение, за 
вредите, които могат да настъпят 
вследствие на виновно неизпълне-
ние на професионалните им задъл-
жения.

Плаковото протезиране при пациенти над 75-годишна възраст, 
което трябваше да влезе в сила от 1 юли т. г., се пренасрочва 
за 1 януари 2018 г., е решил Надзорният съвет на Касата.

Допълнителната стоматологична услуга за възрастните хора дори 
беше записана в наредбата за основния пакет дейности, плащани от 
НЗОК, а нужните пари за тази година трябваше да дойдат от резерва 
на касата. 

Промяната предвижда касата да покрива зъбни протези за възраст-
ни над 75-годишна възраст от средата на тази година. От 1 януари 
2018 г. НЗОК трябваше да започне да заплаща същата дейност при 
възрастни от 70 до 74 години включително, а от 1 юни догодина – и 
за възрастни от 65 до 69-годишна възраст.

От стенограмата на последното заседание на Надзорния съвет на 
фонда обаче за пореден път става ясно, че пари за тази дейност няма. 

„Ние сме казали, че няма. Ясно и категорично“, подчерта шефът 
на надзора и зам.-министър на финансите Кирил Ананиев на пред-
ставителя на здравното министерство Николина Сотирова, която 
отбелязва, че трябва да се разгледа възможността да се финансира 
новата дейност. 

Сотирова отвръща, че наредбата е в сила и трябва да се изпълнява, 
но според Ананиев това ще се случи „при възможност“.

За обезпечаване на дейността свързана с плаковите протези са не-
обходими 20 млн. лв. за дентална помощ, но при поредна година на 
дефицити в бюджетите за лекарства и болници касата не може да 
отпусне сумата. 

НЗОК ОТЛОЖИ 
ОБЕЩАНИТЕ ОТ БИВШИЯ 

СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР 
ИЛКО СЕМЕРДЖИЕВ 

ЗЪБНИ ПРОТЕЗИ Повишаването на ефективността на здравно-
осигурителния модел е един от приоритетите 
в управленската програма на правителството 

за периода 2017 – 2021 г. 
В програмата са заложени поредица от мерки, на-

сочени към финансовата стабилност на системата. 
Сред тях се открояват няколко, които са свързани със 
събираемостта на здравните вноски – анализ на ри-
ска от невнасянето им и насърчаване на политики за 
увеличаване на събираемостта.

Правителствената програма предвижда още сти-
мулиране на процеса на въвеждане на нов модел за 
финансиране на лечебните заведения въз основа на 
диагностично-свързаните групи (ДСГ), като метод на 
заплащане на медицинска помощ, както и анализ и 
усъвършенстване на принципите на ценообразуване, 
договаряне и заплащане на медицинските дейнос-
ти. Критериите за качеството ще бъдат обвързани с 
достъпа до финансиране с ресурса на НЗОК, се казва 
още в програмата. Инициирането на обществен дебат 
за демонополизацията на НЗОК, моделите и сред-
ствата за постигането на тази цел също е сред целите 
на програмата.

Подобряването на здравето на нацията е главна 
цел, чрез която според управляващите може да бъде 
постигнато разширяване на профилактиката чрез 
въвеждането на скрининга при бременните, новоро-
дени, както и при някои заболявания. Друга мярка в 
същата посока е повишаването на информираноста 

и културата на населението за основните рискови 
фактори – тютюнопушение, алкохол, нездравослов-
но хранене, липса на движение и на квалификацията 
на специалистите. Ще са работи и за намирането на 
по-добър модел на заплащане на дейностите в извън-
болничната помощ, за увеличаване на средствата за 
профилактика и диспансеризация, като ще бъде отде-
лено внимание и на постигането на по-висок имуни-
зационен обхват. Властта предвижда още засилване 
работата на здравния контрол чрез подобряване на 
материалната база и увеличаване на заплатите на слу-
жителите, заети в този сектор.

Електронното здравеопазване с всички негови ком-
поненти ще бъде един от основните фокуси на прави-
телствената политика до 2021 г.

Не по-малко внимание ще се обръща и на прео-
доляването на регионалните дисбаланси, става ясно 
още от правителствената програма. Ще се работи и 
за реабилитирането на Националната здравна карта 
като инструмент за определяне на потребностите от 
здравна помощ и по-добро планиране на осигурява-
нето й.

Демонополизацията на НЗОК може да се окаже 
трудно постижима поради спецификата на осигури-
телната система и това, че и в момента съществува 
частично демонополизирана система. 

Източник: електронната страница 
на Министерския съвет

УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА 
НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

Инициирането на обществен дебат за поетапна демонополизация на 
НЗОК, моделите и средствата за постигането на това са сред целите 
на програмата. Ще са работи и за намирането на по-добър модел на 

заплащане на дейностите в извънболничната помощ
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Военният медик и инфекцио-
нист е седемнадесетият на 
този пост от създаването 

на фонда през 1999 г. Мандатът 
на проф. Плочев е с продължител-
ност до 12 май 2020 г.

Проф. Камен Плочев е роден 
през 1951 г. Висшето си обра-
зование получава през 1975 г. в 
Медицински университет – Со-
фия. Работи като преподавател 
по инфекциозни болести и епи-
демиология във Военномедицин-
ска академия (ВМА), където е 
последователно зам.-началник на 
Инфекциозна клиника, а по-късно 
ръководител на Центъра по иму-
нология и Клиниката по инфек-
циозни болести. Специализирал е 
във водещи научно-изследовател-
ски центрове в Белгия, Германия 
и Холандия. Научните интереси 
на проф. Плочев са в областта на 
инфектологията, имунологията и 
изследванията върху СПИН. Член 
е на авторитетни международни 
организации като Международ-
ното СПИН-общество и Между-
народната асоциация по клетъчен 
анализ, както и на Европейското 
дружество по инфекциозни болест 
и микробиология. 

Да въведе ред в Здравната каса, 

като ползва примера на Исак Ню-
тон, обеща новият й управител 
проф. Камен Плочев. "Никога не 
бих подписал нещо незаконно. 
Ако трябва да избирам между мо-
рал и натиск, ще избера морала и 
ако това предизвиква политически 
сътресения, ще си подам оставка-
та", заяви Плочев в отговор на въ-
прос на депутата д-р Славчо Вел-
ков. "Питате ме още как може учен 
да се занимава с финанси. Всички 
познавате Исак Нютон. Той е от-

говарял за надзора на Кралската 
каса. Кралицата възложила тази 
задача на него, защото предложил 
монетите да бъдат назъбени. Така 
спрял тогавашните ковчежници, 
които търкали сребърните моне-
тите една в друга, за да съберат 
сребърен пясък, което орязвало се-
риозно бюджета на Англия. Не че 
се сравнявам с Исак Нютон, но в 
учените има потенциал да мислят 
и нестандартно", отговори проф. 
Плочев.

Той обясни, че за трети път за-
става на трибуната в парламента. 
"Първите два пъти бях като номи-
ниран лекар, на когото българите 
вярват. За мен ще бъде огромна 
чест, ако трети път съм лекар, на 
който депутатите вярват", завърши 
изказването си проф. Плочев. По 
време на дебатите беше припомне-
но, че НЗОК трябва да се разплати 
с 40-те млн. лв. надлимитната дей-
ност на болниците. 

"Поздравявам ви, че искате да 
направим бордове от специалисти, 
зависими от касата, а не от лоби-
сти, както и за прогенеричната 
насоченост, която планирате. Но 
кажете истината за финансовото 
състояние на касата, че генерира 
дефицит. Бъдете част от решения-
та, а не от проблемите", заяви д-р 
Нигяр Джафер от ДПС. Колегата й 
д-р Хасан Адемов пък поиска да се 
увеличат правомощията на шефа 
на НЗОК, защото сега те го огра-
ничават да поема цялата отговор-
ност, която му възлагат депутатите.  
Проф. Камен Плочев обеща строга 
политика на разходите за болнич-
на помощ, извеждане на по-голям 
брой дейности в извънболнична-
та, отпадане на направленията за 
специалист на хартиен носител 

преди въвеждането на електронна 
здравна карта, както и корекции в 
лимитите за лабораторни, образни 
и други изследвания. Целта е да 
бъдат разширени възможностите 
за качествена диагностика и ле-
чение на доболнично ниво. "Мно-
го съществено е да се разбере, че 
НЗОК не е банкомат, нито гише 
за изплащане на чекове, а пълно-
правен участник при договарянето 
на медицински услуги и заплаща 
само за договорени количества 
при договорено качество", подчер-
та проф. Плочев. В тази връзка той 
обеща да ограничи до минимум 
писмата до Надзорния съвет за 
„оправяне на управленски греш-
ки“, чиято истинска цел е искане 
на пари извън договореното.

„В момента касата плаща за бу-
тикова стока, а получава стандарт 
„Илиянци“. „Всеки участник в 
този бизнес казва – аз работя за 
пари и печалбата е незаменим ком-
понент от цялостната ми дейност. 
Ние от фонда обаче казваме – тези 
пари не са наши, не можем да ги 
даваме на играчи, които не могат 
и не искат да си правят сметката”, 
категоричен бе проф. Плочев.

По материали 
от пресата и Интернет

ПАРЛАМЕНТЪТ ОДОБРИ  
НОВИЯ УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

Народното събрание избра проф. Камен Плочев за управител 
на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) с 205 гласа "за" и един "въздържал се".

С ДИПЛОМА ЗА ЕДНА 
БОГОИЗБРАНА ПРОФЕСИЯ

Завърши първият випуск с обучение на английски език  във Факултета по дентална медицина – София
От стр. 1

Ректорът на МУ – София, проф. 
Виктор Златков и деканите на 
ФДМ – Пловдив, проф. Георги То-
доров и на ФДМ – Варна, проф. 
Цветан Тончев, също бяха сред 
официалните гости. На специал-
но внимание сред гостите се рад-
ваше и председателят на настоя-
телството на бъдещия храм пред 
ФДМ – София „Свети Антипа“, 
отец Любомир.

В своето приветствие проф. 
Филчев подчерта, че 2017 г. е 
два пъти юбилейна, защото се 
навършват 100 години от създа-
ването на МУ – София и 75 г. от 
ФДМ. Той обърна и персонално 
внимание на всички новозавър-
шили, разменяйки по няколко 
напътствени думи с тях. Сред до-
чутите бе и въпросът къде и как-
во смятате да практикувате след 
завършването. Ортодонтията про-
дължава да е желана специалност, 
но по-важното е, че повечето от 
запитаните абсолвенти отгово-
риха, че ще останат да работят в 
България.

Това провокира репортерска 
проверка сред присъстващите 
със същия въпрос. От десетима-
та български бъдещи лекари по 
дентална медицина 9 отговориха, 
че ще практикуват в България. 
На четирима от тях родителите 
са лекари по дентална медицина. 
Сред желанията за специализация 
се откроиха специалностите по 
ортодонтия и лицево-челюстна 
хирургия. Миналогодишната от-
личничка на випуска, д-р Айше 
Вехова, вече специализира орто-
донтия.

„Знаещи хора с опит казват, че 
ние българите сме много талант-
ливи като нация. Знания и умения 

сте натрупали и най-важното, 
вярвам, че имате жаждата да про-
дължите да ги трупате. Защото на-
шата професия означава обучение 
през целия живот. А самият факт, 
че сте завършили този факултет 
показва, че сте амбициозни. Ето 
машината, която ще ви изведе към 
успеха. Талантът е горивото, зна-
нията са нейният мотор, амбици-
ята е кормилото, което я насочва. 
Някои от вас сигурно мечтаят за 
кариера в чужбина, в някоя по-
подредена и по-богата страна. Аз 
също съм мечтал за това. Но не 
забравяте, че България няма да 
стане толкова подредена и богата, 
колкото ни се иска, ако талант-
ливи, образовани и амбициозни 
хора като вас не запретнат ръкави 
да работят тук. Днес вие казвате 
довиждане на университета, на 
преподавателите и, за съжаление, 
един на друг. 

Вие се присъединявате към 
БЗС, една вековна организация. 

Този съюз ще е част от битието ви. 
Смея да ви уверя, че БЗС ще бъде 
съветникът, опората и защитни-
кът във вашата богоизбрана про-
фесия“, каза в приветственото си 
слово д-р Николай Шарков, пред-

седател на УС на БЗС. 
Д-р Цветелина Стоянова е пър-

ва по успех от българската част от 
випуск 2017. Тя имаше честта да 
произнесе слово от името на свои-
те колеги. Ключовите думи в него 

бяха благодаря, щастливи момен-
ти и професионална отговорност. 
Тя призова колегите си към това 
да пазят честта на професията и 
достойно да следват призванието 
на лекаря по дентална медицина.

Д-р Констатинос Петрос Ралис 
е първи по успех от чуждестран-
ните студенти с обучение на ан-
глийски език. Той учи в България 
заедно със своя брат. Чест прави 
на д-р Ралис, че намери начин в 
емоционалното си слово да благо-
дари и на лекарите от една малка 
болница, тази в Петрич, които са 
успели да спасят живота му след 
тежка катастрофа, при която заги-
ва негов приятел. След инцидента 
той си дава обещание, че ще рабо-
ти за добрия живот на другите и 
това ще бъде фокусът на неговия 
професионален и житейски път.

Прекрасно организираната це-
ремония завърши с коктейл за 
завършилите и много снимки за 
спомен от един важен и вълнуващ 
ден.                Емилия Караянева

Д-р Бисер Ботев, д-р Николай 
Шарков, проф. Цветан Тончев, 
д-р Борислав Миланов, проф. 
Георги Тодоров

Д-р Владимир Хубчев и семейство д-р Хубчеви

Д-р Теодора Радева 
и д-р Девора Венциславова
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Място на провеждане: 
Гранд хотел Пловдив

Повече за програмата на курсовете и снимки на  - раздел Курсовеwww.usmivki.com

* Капацитет: 
   20 човека

ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА “АЛЕКЗАНДЪР” ЗА 2018 Г., 
организирани от д-р Иван Горялов

1 ниво

Директно и инди-
ректно залепяне 

на брекети и пръс-
тени, лигиране на 

дъги

Ортодонтски 
анализ, диагноза 

и план на лечение

Лечение на клас 2 
дълбока захапка
при подрастващ 

пациент

Екстракционна 
лечение

Лечение на клас 3 
отворена захапка
при подрастващ 

пациент

2 ниво  3 ниво  4 ниво  5 ниво  

8, 9, 10 август4, 5, 6 юни20 - 21 март 15, 16, 17 октомври6 - 7 февруари 

Пакетна цена на 5-те нива, заплатени до 31.01.2018 г. - 10% отстъпка

За повече информация, цени и записване е 
необходимо да се обадите на телефон 0889 41 04 42

VII НАУЧЕН 
КОНГРЕС НА СРК

18 – 19 НОЕМВРИ 2017
МЯСТО: Хотел Маринела, зала София Гранд

Програма: 
18 НОЕМВРИ 2017

08:00 – 09:00 Регистрация
09:00 – 09:15 Откриване
09:15 – 10:45 Д-р Мартинс Озолинис, Латвия: „Съвременните концепции за кариес 

профилактика“
11:15 – 12:45 Д-р Зоран Влахович, Черна гора:”Конусно-лъчевата компютърна томо-

графия (CBCT) в ежедневната практика“
12:45 – 14:00 Обяд
14:00 – 15:30 ПАНЕЛ БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕНТАЛНА МЕ-

ДИЦИНА, орални презентации:
1.Зъбно-компресивен синдром. Клинична картина и превенция
Д-р Димитър Киров, доктор
Главен асистент в Катедра Протетична дентална медицина, ФДМ, МУ – София

2.Функционалната диагностика в помощ на оформяне на правилната оклузия 
Д-р Ива Антонова Джорова, доктор 
Д-р Владимир Иванов Богданов, доктор 
Асистенти в Катедра Ортодонтия, ФДМ, МУ – София

3. Приложение на високоенергийните лазери и фотоактивираната дезинфекция в 
ендодонтията

Д-р Цветелина Георгиева Георгиева, доктор
Главен асистент в Катедра Консервативно зъболечение, ФДМ, МУ – София 

16:00 – 17:30 ПАНЕЛ БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕНТАЛНА МЕ-
ДИЦИНА, орални презентации:

4. Възможни клинични приложения на богатия на тромбоцити фибрин (PPRF) в 
ежедневната хирургична практика 

Доц. д-р Иван Ченчев, доктор
Доцент в Катедра по Орална хирургия, ФДМ, МУ – Пловдив 

5. Нови възможности за биологично лечение на зъбната пулпа
Доц. д-р Весела Стефанова, доктор
Доцент в Катедра Оперативно зъболечение и ендодонтия, ФДМ, МУ – Пловдив

6. Резултати от клинични случаи при ендодонтско лечение на невитални постоянни 
зъби с незавършено кореново развитие

Д-р Йордан Търпоманов
Асистент в Катедра Детска дентална медицина, ФДМ, МУ – Пловдив

19 НОЕМВРИ 2017

09:00 – 11:00 ПАНЕЛ НА СОФИЯ ДЕНТАЛ МИЙТИНГ, специално разработен за 
VII НК на СРК. „Често допускани грешки в оклузията на протетичните конструкции. 
Усложнения, причини и решения.“: Лектори: д-р Иван Чакалов, д-р Селар Франсис

11:30 – 13:00 Д-р Кнут Хувшмид, Германия: „Без граници! Светът на директните 
реставрации“

13:30 – 15:00 Проф. Маржена Доминяк, Полша: „ Автогенен метод за регенерация 
на венечния джоб. “

15:30 – 17:00 Доц. Стоян Иванов, „Предпротетична хирургия – предпоставка за 
добро протезиране.“

ФАКУЛТЕТЪТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, МУ – София на основание 
решение на АС от 25.09.2012 г. т. 19 обявява към Център по интегрирана дентална 
медицина конкурси за заемане на длъжността „лекар по дентална медицина”:

„Консервативно зъболечение” – 2 щатни бройки на 4 часа

Изисквания за заемане на длъжността:
1. Завършено висше образование магистър „Лекар по дентална медицина”
2. Всички кандидати трябва задължително да владеят английски език съгласно ре-

шение на АС от 18.06.2013 г.
Степента на владеене се установява с изпит по английски език в центъра за езико-

во обучение от оторизирани преподаватели.

Необходими документи:
1. Заявление за допускане за участие в конкурс
2. Европейски формат автобиография, подписана от кандидата
3. Диплом за завършена образователно-квалификационна степен магистър „Лекар 

по дентална медицина”
4. Свидетелство за съдимост
5. Медицинско свидетелство
6. Документ удостоверяващ трудов стаж, ако има такъв
7. Сертификат за владеене на английски език

Прием на документи ще се извършва до един месец от публикуването на обявата 
в сайта на МУ – София и ФДМ – МУ – София  в Деловодството на Факултета по 
дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 
ч.(всеки работен ден), тел. 02/952-22-10.

Конспекти за участие в конкурса се получават в отдел Деловодство на Факултета 
по дентална медицина в срока за подаване на документите.

07.09.2017 г.

КОНКУРС

В  горещия неделен ден 23.07.2017 годи-
на тъжна вест застигна зъболекарското 

съсловие на община Сливен.
От този свят си беше отишъл д-р Стефан 

Тамахкяров.
Семейството му бе решило да го изпра-

ти в много тесен кръг. Това е тяхно право.
Но д-р Стефан Тамахкяров имаше голя-

мо семейство – приятели, колеги – зъболе-
кари от всички поколения, зъботехници, 
медицински сестри и пациенти, които го боготворяха...

„Никой не си отвива от никого завинаги, щом е оставил нещо 
от себе си...”

Ще ви разкажем за него. Д-р Стефан Тамахкяров беше дъл-
гогодишен завеждащ ортопедично отделение, а и главен лекар. 

Беше отличен специалист, не щадеше време и сили да пре-
дава своите знания и опит на по-младите зъболекари. Раздава-
ше се докрай в работата си и помагаше на всеки един колега, 
независимо по личен или професионален проблем. Прекрасен 
баща. За него нямаше по-свято от дъщеря му и внучетата, които 
толкова обичаше. 

Стефан беше просто ДОБЪР ЧОВЕК, когото всички ние оби-
чахме. 

Емоционален и чувствителен, страдаше и се вълнуваше от 
проблемите на своите колеги. Беше съпричастен с болките.

Преди няколко години се разболя. Все по-рядко го срещахме 
по улиците. Обичаше сутрин да си вземе вестник и усмихвайки 
се на всички, които срещаше по пътя си, да влезе в зъболекар-
ският си кабинет.

През февруари навърши 70 години. В дома му го посетиха ко-
леги, други го поздравиха по телефона. Радваше се. Беше вече 
на легло. Но се усмихваше и шегуваше. Май чувството за хумор 
последно напуска човек. 

Никой не предполагаше, че срещите са за последно. 
Нека наранената му душа намери покой и почива в мир. 
Сбогом, приятелю!
Поклон, учителю!
Сигурно духът ти ще намери много сродни души в небитието. 
Ти оставаш в сърцата ни!

От районна колегия – град Сливен

Д-р Нели Драгинова, председател 
на РК на БЗС – Видин

Бихте ли се представили?
Завършила съм дентална медицина 

през 1997 г., така че тази година ще 
станат 20 години практика. Имам час-
тен кабинет от 1999 г., работя обща 
дентална медицина, занимавам се с 
всичко, но най-интересна ми е част-
та, свързана с хирургията. Не правя 
сложни манипулации, но обичам да 
се справям със сложни случаи.

В свободното си време обичам да 
съм заета с много неща. Занимавам 
се със спорт, разходки сред природа-
та заедно със сина ми, ходим на рибо-
лов, на ски през зимата и съм част от 
едно съвременно семейство с много 
дейности.

Как се насочихте към това да ра-
ботите за съсловието? Това невина-
ги е лесно и благодарно.

Първоначално отказвах, защото 
съзнавам колко отговорно и сериоз-
но е това, колко е ангажиращо. След 
това се замислих, че някой все пак 
трябва да свърши определената ра-
бота, а и д-р Тошева, предишният 
председател, беше настоятелна. При 
второто й обаждане се съгласих да се 
кандидатирам за председател на РК 
на БЗС – Видин. 

Работата е много и ние сме малка 
колегия и нямаме технически секре-
тар, така цялата дейност тежи на пле-
щите на председателя и на секретаря, 
от имейлите до преводите. Доста е 
ангажиращо. На практика разделя-
ме задачите с д-р Тошева, която има 
опит в съсловните дела. Председате-
лите са двама при нас във Видин.

Какво е характерно за колегията 
във Видин?

Ние сме малка колегия в град със 
западаща икономика. Като малка ко-
легия би трябвало да сме по-спло-
тени, по интегрирани. Това, което 
много ми се иска, е колегите да бъдат 
информирани, защото правим много 
за тях. Те не го разбират и постоянно 

ми казват не зная, не разбрах. На мен 
ми се иска те да бъдат информирани 
за всичко. 

Очевидно имейлите и електрон-
ната поща не са най-подходящият 
начин, защото хем ги имаме, хем не 
разбираме информацията. Лични 
контакти ли трябва, още не съм наме-
рила оптималния начин за комуника-
ция. Вестник „ДентаМедика“ се чете 
и разчитаме много и на него колегите 
да получават информация.

Тук в разговора се намесва и д-р 
Тошева, секретар на РК на БЗС-
Видин.

Смятам, че е наболял въпросът с 
попълването на информирани съгла-
сия. Колеги, моля ви да използвате 
информираните съгласия за всяка 
дейност. Бихме искали да направим 
среща във връзка с медицинската 
документация и нейното резонно 
попълване, може би с ИАМО. Това е 
проблем в нашия район. 

Имаме желание да работим за още 
повече мероприятия по продължава-
щото обучение, което за мое щастие, 
като бивш председател, се посещава 
все повече. 80% посещаемост смя-
там, че е постижение. Нека да има 
повече такива мероприятия, не само 
за нашия град, но и за региона. Ще се 
радвам да мобилизираме и съседните 
колегии за едно регионално събитие. 

КОЛЕГИЯ С  
ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО

Първоначално отказвах председателското място, защото съзнавам колко 
отговорно и сериозно е това, колко е ангажиращо

Д-р Нели Драгинова и д-р Тошева

РК НА БЗС – СЛИВЕН

В ПАМЕТ НА Д-Р 
СТЕФАН ТАМАХКЯРОВ
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30.09. – 01.10.2017 г., гр. Хисар, Хотел „Аугуста”
„УСПЕХИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В БИТКАТА С ОБЕЗЗЪБЯВАНЕТО 

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

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

Съпътстваща програма: 
01.10.2017г.

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

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

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

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

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

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

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

РК на БЗС - Пловдив
IBAN: BG61STSA93000002615567
BIC: STSABGSF
Банка ДСК - Пловдив

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

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА  
НА 10-ТИ ЮБИЛЕЕН СЕМИНАР 

НА РК НА БЗС – ПЛОВДИВ

МИНИСТЕРСТВО 
НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА  И ВОДИТЕ
КОНВЕНЦИЯ 
МИНАМАТА 

ОТНОСНО ЖИВАКА

Страните по тази конвен-
ция, като признават, че жи-
вакът е химикал, предста-
вляващ проблем от световно 
значение поради пренасяне-
то му по въздуха на далечни 
разстояния, устойчивото му 
присъствие в околната сре-
да след неговото въвеждане 
чрез антропогенната дей-
ност, способността за био-
логично натрупване в еко-
системите и съществените 
му отрицателни въздействия 
върху човешкото здраве и 
околната среда, като припом-
нят Решение 25/5 на Управи-
телния съвет на Програмата 
на ООН за околната среда от 
20 февруари 2009 г. за пре-
дприемане на международни 
действия за управление на 
живака по ефективен, ефика-
сен и последователен начин, 
като припомнят параграф 221 
от заключителния документ 
на Конференцията на ООН 
по въпросите на устойчивото 
развитие  „Бъдещето, което 
искаме“, където се призова-
ва за успешен изход на пре-
говорите за глобален правно 
задължителен документ за 
живака с оглед успешното 
отстраняване на рисковете за 

човешкото здраве и околна-
та среда,като имат предвид, 
че Конференцията на ООН 
по въпросите на устойчиво-
то развитие потвърди прин-
ципите на Декларацията от 
Рио де Жанейро относно 
околната среда и развитие-
то, включително за общите, 
но разграничени отговор-
ности, и като потвърждават 
съответните обстоятелства и 
възможности на държавите 
и необходимостта от дейст-
вия на глобално ниво,като 
отчитат здравословните 
проблеми, особено в разви-
ващите се държави, произ-
тичащи от експозицията на 
живак на уязвими групи от 
населението, най-вече жени, 
деца, а чрез тях и бъдещите 
поколения,като отбелязват 
особената уязвимост на ар-
ктическите екосистеми и ко-
ренните общности, свързана 
с биологичното акумулиране 
на живака и замърсяването 
на традиционните храни, и 
като изразяват по-общата си 
тревога относно коренните 
общности във връзка с въз-
действията на живака, 

като признават същест-
вените поуки от болестта 
Минамата, и по-конкретно 
сериозните последствия за 
здравето и околната среда, 
произтичащи от замърся-
ването с живак и необходи-
мостта от осигуряване на 
подходящо управление на 

живака и предотвратяване 
на такива събития в бъдеще, 
като подчертават важността, 
най-вече за развиващите се 
държави и държавите с ико-
номики в преход, на финан-
совата, техническата и техно-
логичната подкрепа, както и 
на подкрепата за изграждане 
на капацитет, насочена към 
засилване на националния 
капацитет за управление на 
живака и насърчаване на 
ефективното изпълнение 
на настоящата конвенция, 
като признават също така 
дейностите на Световната 
здравна организация за опаз-
ването на човешкото здраве 
от рисковете, свързани с жи-
вака, и ролята на съответни-
те многостранни договори в 
областта на околната среда, 
и по-конкретно Базелска-
та конвенция за контрол на 
трансграничното движение 
на опасни отпадъци и тях-
ното обезвреждане и Ротер-
дамската конвенция относно 
процедурата за предварител-
но обосновано съгласие при 
международната търговия с 
определени опасни химични 
вещества и пестициди, като 
признават, че настоящата 
конвенция и другите меж-
дународни споразумения в 
областта на околната среда 
и търговията се подкрепят 
взаимно, като подчертават, 
че нищо в настоящата кон-
венция няма за цел да засег-

не правата и задълженията 
на която и да е страна, про-
изтичащи от който и да е 
съществуващ международен 
договор,

като се договарят, че встъ-
пителната разпоредба по-го-
ре няма за цел изграждане на 
йерархична връзка между на-
стоящата конвенция и други 
международни актове,

като отбелязват, че нищо 
в настоящата конвенция не 
възпрепятства дадена страна, 
полагаща усилия за опазване 
на човешкото здраве и окол-
ната среда от експозиция на 
живак в съответствие с дру-
гите й задължения по при-
ложимото международно 
законодателство, да предпри-
ема допълнителни вътрешни 

мерки, които са съобразени с 
разпоредбите на настоящата 
конвенция, постигнаха съ-
гласие за следното:

Целта на настоящата кон-
венция е опазването на чо-
вешкото здраве и околната 
среда от емисии от антропо-
генни източници и изпуска-
ния на живак и живачни съ-
единения.

КОНВЕНЦИЯ МИНАМАТА 
ОТНОСНО ЖИВАКА И УПОТРЕБАТА 

НА ДЕНТАЛНА АМАЛГАМА
В Държавен вестник, бр. 61/28.07.2017 г. е обнародвана Конвенция Минамата относно живака (ратифицирана със 

закон, приет от 43-то Народно събрание на 2 септември 2016 г. – ДВ, бр. 71 от 2016 г. В сила за Република България 
от 16 авуст 2017 г.), касаещи употребата на дентална амалгама. За лекарите по дентална медицина са важни 

ПРИЛОЖЕНИЕ А, Продукти с добавен живак, Част II: Продукти, обхванати от член 4, параграф 3.  
Очакват се окончателните решения на европейските съвет и парламент.

Част II:

ПРОДУКТИ, ОБХВАНАТИ 
ОТ ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 3

ПРОДУКТИ С  
ДОБАВЕН ЖИВАК

РАЗПОРЕДБИ

Дентална амалгама

Мерките, които следва да се вземат от всяка страна за пое-
тапно спиране на употребата на денталната амалгама, трябва 
да отчитат местните особености за тази страна и съответните 
международни насоки и да включват две или повече от мерки-
те от следния списък:

1. определяне на национални цели, насочени към превенция 
на зъбния кариес и подобряване на здравето, като по този на-
чин се намалява до минимум необходимостта от възстановя-
ване на зъбите; 

2. определяне на национални цели, насочени към намалява-
не до минимум на нейната употреба;

3.  насърчаване на употребата на рентабилни и клинично 
ефективни безживачни алтернативи за възстановяване на зъ-
бите; 

4. насърчаване на проучването и разработката на качествени 
безживачни материали за възстановяване на зъбите;

 
5. насърчаване на представителни професионални организа-

ции и стоматологични институти да обучават и подготвят ле-
кари и студенти по дентална медицина за употребата на безжи-
вачни алтернативи за възстановяване на зъбите и стимулиране 
на най-добрите практики за управление;

6. възпрепятстване на използването на застрахователни по-
лици и програми, поощряващи употребата на дентална амал-
гама пред безживачното възстановяване на зъбите; 

7.  насърчаване използването на застрахователни полици и 
програми, поощряващи употребата на качествени алтернативи 
на денталната амалгама за възстановяване на зъбите;

8. ограничаване на употребата на дентална амалгама до ней-
ната капсулирана форма;

9. насърчаване на употребата на най-добрите екологични 
практики в стоматологичните центрове за намаляване на из-
пусканията на живак и живачни съединения във водата и поч-
вата. 
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Ï Ð Å Ä Ñ Ò Î ß Ù È  

ÒÅÌÀ 1: Èìïëàíòàòíà åñòåòèêà: îò î÷àêâàíèÿòà äî ðåàëíîñòòà - êðèòè÷-
íè ôàêòîðè çà óñïåõ è ïðåäñêàçóåìè äúëãîñðî÷íè ðåçóëòàòè.

ÒÅÌÀ 2: Åñòåòè÷íè óñëîæíåíèÿ â èìïëàíòîëîãèÿòà: ïðè÷èíè, ïðåâåíöèÿ
è ëå÷åáíè ïîäõîäè.

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

èíñòðóêòîð è ñúñòåçàíèå ñ íàãðàäè), ñ ïðåäâàðèòåëíà çàÿâêà çà
ó÷àñòèå è äîïúëíèòåëíî çàïëàùàíå)

19:00 STRAUMANN ROAD SHOW

20:30 Êîêòåéë

ÎÔÈÖÈÀËÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Ìîäåðíà
èìïëàíòîëîãèÿ - åñòåòèêà
è äèãèòàëíè ðåøåíèÿ

23.09.

ÒÅÌÀ 4: Åäèíè÷íè èìïëàíòàòè â åñòåòè÷íàòà çîíà.
Õèðóðãè÷íè è ïðîòåòè÷íè àñïåêòè.

Dr David Furze, UK

ÒÅÌÀ 3: Äèãèòàëíî ïëàíèðàíå è õèðóðãè÷íè òåõíèêè ïðè òðóäíè
ó÷àñòúöè çà èìïëàíòèðàíå.

Prof. Kai-Hendrik Bormann, Germany

Prof. Urs Belser, Switzerland

22.09.

Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð :

Ñ Ï Î Í Ñ Î Ð :

Prof. Urs Belser

22 - 23 ñåïòåìâðè 2017

ÌßÑÒÎ: RIU PRAVETS GOLF AND SPA RESORT.
ÖÅÍÀ: 270 ëâ. áåç ÄÄÑ.

Òåë.: 02/9 533 557, 0878 108 346, 0878 108 416.
Ñîôèÿ  óë. “Êíÿç Áîðèñ I” No 10, ïàðòåð.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НФДМ ГР. БАНСКО 6-8.X.2017 ГОД.

Хотелско настаняване- Гранд хотел Банско
1. а/  Единично настаняване – 62 лв. с включена закуска;
 б/  Двойно настаняване – 39 лв. с включена закуска /на човек/;
 в/  Цената включва : ползване на SPA център от 2000 кв.м. /акватоничен басейн, 
 детски басейн, шоков басейн, джакузи, инфрачервена сауна, арома сауна, солна сауна, 
 парна баня, панорамна парна баня, хамам, ледено ведро, лакониум, релакс зона, 
 фитнес – 250 кв.м./
 г/ Oбяд на блок маса – 10 лв. на човек;
 д/ Гала вечеря – 40 лв. на човек.
 Стаите са с: кабелна TV, мини бар, баня с душ кабина, телефон, сешоар.

2. Цените на нощувка не са на 100% окончателни.В преговори съм за евентуално коригиране в 
посока намаляване на цената.
Гранд хотел Банско е отремонтиран и в момента разполага с ЛАУНДЖ БАР, където пушенето е 
неограничено. Работно време от 10.00 до 02.00 часа.

Такса участие на Лекари по дентална медицина – 30.00 лв.
Такса участие за членовете на РК-Благоевград – 20,00 лв.
За студенти – такса участие - безплатно, като е необходим документ – уверение от Деканата, че е 
редовен студент. Цената за редовни студенти е 53 лв. на ден - all inclusive с включена гала вечеря

Записвания за  участие – РК на БЗС-Благоевград, тел.073/88 08 29  GSM 0887 09 61 09
Заплащане за участие: Банкова сметка РК на БЗС Благоевград, Юробанк България АД
BG 98 BPBI 792210 445 34102 BIK: BPBIBGSF

Д-р Александра Драгостинова
Д-р Георги Сойтариев

СЪПЪТВАЩИ СЪБИТИЯ

За практически курс на   д-р Мариета Дочева
Такса участие: 30 лв., заплащане на място
Записване за участие: БЗС – Благоевград, Димитрина Калайджийска, тел. 073/880829
0887 09 61 09
За практическия курс на  Проф.д-р Радосвета Василева:
Такса участие: 250 лв.    
Записване за участие: тел.: 0888 925569; 0888 618189; e-mail: etienet@abv.bg или БЗС – Благоев-
град, Димитрина Калайджийска, тел. 073/880829. 
Начин на плащане: в брой на място или по банков път (капаро от 50 лв. като гаранция за учас-
тие): Банка: Българска пощенска банка IBAN: BG59BPBI79401057697501 BIC: BPBIBGSF ; За 
Радосвета Василева
За практическия курс на д-р Румен Илиев
Такса участие: 100 лв.
Записване за участие:  БЗС – Благоевград, Димитрина Калайджийска, тел. 073/880829. ,
 0887 09 61 09
Начин на плащане: в брой по банков път: РК на БЗС  Благоевград, Юробанк България  АД
BG 98 BPBI 792210 445 34102   BIK : BPBIBGSF

ОТВОРЕНО ОБУЧАВАЩО МЕРОПРИЯТИЕ: Вход свободен

06.10.2017 год.
14,00 – 20,00

07.10.2017 год.
8.00 – 8.45ч.

Регистрация и хотелско настаняване

Регистрация

07.10.2017 год. Научна програма:
8.45 –   9.15 ч.

9.15 -    9.30ч.

Откриване на НФДМ

Търговска презентация: Six Laser Lancet-Simple е нов Дентален диоден 
лазер .Приложение: хирургия, ендодонтия, джобове, протетика, хемостаза, 
аблация, терапия, избелване. 

9.30 – 10.30 ч. „ Клинични стратегии при възстановяване на постоянни детски зъби ” 
Лектор – д-р Йордан Търпоманов

10.30 – 11.00 ч. Търговска презентация: 1.„MAP System - перфектния инструмент за 
професионлано аплициране на ендодонстки обтуровъчен материал
2.“Нови техники и последни разработки в ултразвуковата терапия. Опитът 
на Езакром.“ 

11.00 – 12.30ч. „ Оклузията – принципи, методи и клинични проблеми” Лектор – Д-р Иван 
Чакалов и д-р Нели Николова

12.30 – 12.45 ч. Търговска презентация :“Приложение на Анафтин в устната кухина“ - д-р 
Анастасия Желева

12.45 – 14.15 ч. Обяд на блок маса 
14.15 – 14.30 ч. Търговска презентациа: „Антибиотик Разград АД – партньор в денталната 

медицина”
14.30– 15.30 ч. „Предпротетична хирургия - предпоставка за добро протезиране„ Лектор – 

Доц.д-р Стоян Иванов

15.30 – 16.00 ч.

16.00-17.00 ч

17,00-17,15ч.
20,00-24,00ч.

Търговска презентация: 1.„ELGYDIUM - в подкрепа на  оптималната 
орална хигиена на Вашите пациенти“
2.Технологиа SALVECOLL-колагениндуцираща терапия в 
пародонтологията при рецесия
„Съвременни терапевтични методи при дълбоки кариозни лезии” Лектор: 
Проф. д-р Ивона Ковачевска, РМакедония

Търговска презентация :“Ефектът на Colgate® Sensitive Pro-Relief™ върху 
дентиновата свръхчувствителност». 
Гала вечеря
Форумът е акредитиран и носи 8 кредита за участник

06.10.2017 год.

09,00-12,00

13,30-15,30

СЪПЪТВАЩИ СЪБИТИЯ

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС: Клинични критерии за директни композитни възс
тановявания. Съвременни тенденции и протоколи на работа.“ Лектор: д-р 
Мариета Дочева

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС: Иновативни подходи и решения при възстановяване 
с директни фотокомпозитни фасети – Tetri Evo Ceram. Естетика във 
възстановителната дентална медицина.
Лектор: д-р Румен Илиев

16,00-20,00

08.10.2017г.
10,00-13,00ч.

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС: Ергономични и неинвазивни протоколи за 
разширение на кореновите канали – елемент на т.нар. smart endodontics. Мо-
дулни фибросистеми за възстановяване на ендодонтски лекуваните зъби
Лектор: Проф.д-р Радосвета Василева

ОТВОРЕНО ОБУЧАВАЩО МЕРОПРИЯТИЕ: Пародонт и 
PLASMOLIFTING™: Актуални методи за лечение. Технология  
PLASMOLIFTING™ в стоматологияна.
Лектор: Г-н Стоимен Терзийски – Естетик- Мед

НФДМ - БАНСКО – 06-08.10.2017 г.
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 	 V	НАЦИОНАЛЕН	ФОРУМ	
	 	 ПО	ДЕНТАЛНА	МЕДИЦИНА
	 	 град	Хасково

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

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

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

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

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

ADVANCED DENTAL CENTER
 с академичен ръководител проф. Мошонов(Израел) организира в Пловдив

   СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО 
ОРТОДОНТИЯ - НОВ КУРС 2017г.

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

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

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

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

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

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

Ñúâðåìåííè êëèíè÷íè ïîäõîäè ïðè
âúçñòàíîâÿâàíå íà åíäîäîíòñêè
ëåêóâàíè çúáè, äèðåêòíè è èíäèðåêòíè
åñòåòè÷íè âúçñòàíîâÿâàíèÿ

ÇÀÏÈÑÂÀÍÅ
• Íà òåëåôîíè: 02/ 9533557; 0878 102 198; 0878 202 196

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

1 äåêåìâðè: ëåêöèîííà ÷àñò
2 äåêåìâðè: ïðàêòè÷åñêè êóðñîâå

Â Î Ä Å Ù È :

Prof. Simone Grandini

Dr. Giulio Pavolucci

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

ÏÐÅÄÑÒÎßÙÎ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ

www.ultradental.net

1-2 äåêåìâðè 2017

Òàêñà çà ó÷àñòèå: • Ëåêöèÿ: 90 ëâ.
• Ëåêöèÿ ñ ïðàêòè÷åñêè êóðñ: 250 ëâ.
   Âñè÷êè öåíè ñà áåç ÄÄÑ

Ì Å Ñ Ò À Ò À  Ñ À  Î Ã Ð À Í È × Å Í È !

Ñîôèÿ, õîòåë “Íîâîòåë”
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Вирусните хепатити са осно-
вен здравен проблем с об-
ществена значимост, който 

засяга ендемично целия свят. Раз-
лични фактори влияят както вър-
ху разпространението му, така и 
върху протичането му – вирусни 
особености, начини на предаване 
(вкл. при медицински манипула-
ции), възможности за заразяване 
на рискови групи (вкл. медицин-
ския персонал), наличието на вак-
сини и на програми за ваксинация, 
информираност и здравна култура 
на населението.

Хепатит В е понастоящем най-
честата форма на хроничен ви-
русен хепатит в световен мащаб. 
Вирусът на хепатит В може да 
причини кратко-протичащ (остър) 
хепатит, който може да протече със 
или без симптоми. 

Предполага се, че повече от вся-
ка друга професия зъболекарите и 
зъболекарският персонал участват 
в предаването на вируса на своите 
пациенти.

Повече от два милиарда души са 
били заразени с вируса на хепатит 
В (HBV). В световен мащаб 350–
400 000 000 страдат от хронична 
инфекция HBV. 

Добре известно е, че инфектира-
нето с НВV се извършва по полов 
път, парентерално или перинатал-
но. Механизмите на тези три пътя 
на предаване на НВV са добре про-
учени. При парентералния начин 
на заразяване източник на НВV 
инфекция могат да бъдат както 
HBeAg (+), така и HBeAg (-) лица. 
Инфекциозността зависи пряко от 
серумната концентрация на НВV 
ДНК. Колкото по-висока е тази 
концентрация толкова по-висок е и 
инфекциозният риск.

Перинаталното и половото 
предаване на НВV е резултат от 
контакт на лигавиците с инфекти-
рана кръв или семенна течност 
[Karayiannis P, 1985]. Рискът от 
перинатално предаване на НВV е 
много висок при бебета, родени от 
НВеAg (+) майки. В тези случаи, 
без извършване на ваксинация или 
преливане на кръв на анти-HBs на 
новороденото, НВV инфекцията се 
предава в 70–90% и 90% от инфек-
тираните деца остават хронични 
носители на вируса. Децата, роде-
ни от HbsAg (+) майки, които не 
са се заразили с НВV през перина-
талния период, продължават да са 
с висок риск за инфектиране през 
периода на ранното им детство 
[Tan H, 2008].

Маркери на хепатит В са доказ-
вани в слюнка, в семенна течност, 
във вагинален секрет, в панкреасна 
и в жлъчна секреция, във фекалии. 
Още през 1985 г. Karayiannis и съ-
трудници изследват чрез молеку-
лярна хибридизация концентри-
рани проби от слюнка, от урина 
и от семенна течност у 23 мъже с 
хроничен В хепатит. HBV DNA те 
установяват в 88% от слюнките, в 
55% от урините и в 62% – от се-
менната течност. Наличието на 
HBV DNA в слюнката при някои 
болни може да е резултат на орал-
ни лезии, тъй като при 64% от бо-
лните е имало кръв в слюнката, а 
при 31% от тях количеството й е 
било по-значително. Определянето 
на HBV DNA при това проучва-
не не е било количествено и не е 
свързвано с количествата в серума 
поради трудности в стандартиза-
цията на анализа. В някои случаи 
обаче HBV DNA е била доказана и 
при неконтаминирана с кръв слюн-
ка [Karayiannis Р, 1985].

З. Кръстев и сътрудници съоб-
щават, че с вирус В са се срещали 
около 30% от българите. Антитела 
срещу хепатит С се установяват в 
1,1% от населението, като 80% от 
тези болни обикновено размножа-
ват вируса [З. Кръстев и сътр., не-
публикувани данни].

През последните години внима-
нието на световните лекарски еки-
пи е насочено към физиологичната 
течност на устната кухина – обща-
та слюнка като възможност за пре-
даване на инфекцията [Itharatana K, 
1988; Farghaly A, 1998; O‘Connell 
Т, 2000; Froio N, 2003; Chen L, 
2009].

Данните за Япония сочат, че ряд-
ко се случва пациент да се зарази с 
хепатит В или С при кръвопрели-
ване, но всяка година има тласъци 
на спорадични остри хепатити В 
и С, както и ятрогенни инфекции 
[Itharatana K, 1988].

В Ирландия при изследването на 
слюнка на 1738 пациенти честота-
та на анти-HBc като белег за сре-
ща с хепатит B е 0,51% [O‘Connell 
T, 2000], което потвърждава зна-
чението на общата слюнка като 
фактор за трансмисия на вирусния 
хепатит.

М. Петрова и сътрудници уста-
новяват носителство в серум на 
анти-HBc в 30%, а на HBsAg – в 
2.2% от българската популация. 
Този резултат подсказва, че 30% от 
населението на София се е среща-
ло с вирус В и е било потенциално 
опасно и за лекарите по дентална 
медицина, и за други членове на 
обществото като разпространява-
що заразата чрез своите секрети 
[Петрова М, 2007].

Наред с трите механизма на 
инфектиране (полов път, паренте-
рално или перинатално) в редица 
проучвания се установява и т. нар. 
хоризонтално предаване на инфек-
цията, най-често сред членовете на 
едно домакинство след продължи-
телно съжителство. Интимните ме-
ханизми на това предаване все още 
не са добре уточнени. Възможно е 
съществена роля да играе конта-
ктът с инфектираната слюнка, осо-
бено при неинтактна кожа и лига-
вици на потенциалния реципиент 
на НВV по време на такъв контакт. 
Хоризонталното предаване на НВV 
е в по-висока честота сред общно-
сти с по-ниски хигиенни навици. 
Заслужава да се изтъкне, че поради 
високата концентрация на вируса в 
слюнката и на други биологични 
течности и устойчивостта му във 
външната среда от повърхността 

на предметите, намиращи се в до-
мовете на хроничните носители на 
НВV, са били изолирани HBsAg и 
НВV ДНК във високи концентра-
ции [Froio N, 2003].

 В Египет болните с паро-
донтит показват по-честа среща с 
хепатит В от контролите (26% сре-
щу 13%), като подобна е и разлика-
та по отношение на HCV инфекци-
ята (22% срещу 8%). Честотата на 
различните маркери HBsAg, анти-
HBc, анти-HCV за вирусите е била 
два пъти по-ниска у контролите 
[Farghaly A, 1998].

ХЕПАТИТ  
В ВИРУС (НВV)

L. Chen и сътрудници през 2009 
г. намират HBV DNA в 7 от 12 би-
опсии от паротидни жлези поло-
жителни за HBsAg и предполагат, 
че HBV в слюнката може да произ-
хожда от инфектирани слюнчени 
жлези [Chen L, 2009]. Интраорал-
но, според К. Itharatana и сътруд-
ници, концентрацията на вирус В 
е най-голяма в гингивалния сулкус 
[Itharatana K, 1988].

Възможно е слюнката да е зна-
чим източник на НВV инфекция, 
тъй като при опитни животни вече 
бе доказано предаване на НВV 
след подкожно въвеждане на ин-
фектирана слюнка [Bancroft W, 
1977].

Описан е и случай на предаване 
на НВV при ухапване на човек от 
пациент с психически уврежда-
ния и съпътстваща хронична НВV 
инфекция [Hui A, 2005]. При ци-
тирания клиничен случай е извър-
шено секвениране на изолираните 
вируси и от двете лица и бе дока-
зано пълно съвпадение на двата 
вирусни генома. Този факт насоч-
ва вниманието ни към логичната 
възможност за предаване на НВV 
и при орален контакт с инфекти-
рана слюнка при нарушена цялост 
на лигавицата на устната кухина 
(например при наличие на афтозни 
лезии). След инокулиране на ин-
фектирана слюнка у шимпанзета с 
интактна лигавица на устната ку-
хина обаче не е наблюдавано пре-
даване на НВV [Bancroft W, 1977].

Стабилността на НВV във външ-

ната среда и при стайна температу-
ра, запазената вирулентност за ≥7 
дни по повърхности на предмети 
от външната среда потвърждава 
опасността от различните пътища 
на заразяване [Cissell K, 2008]. За-
служава да се отбележи, че дори 
ниска концентрация на НВV ДНК 
(100–1000 cp/ml) в серум или 
слюнка са достатъчни за трансми-
сията на НВV инфекцията [Ciupe 
S, 2000; Cissell K, 2008].

ЛЕКАРИ ПО 
ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА И 
ХЕПАТИТ В

 Инфекцията с хепатит В е най-
значимият професионален риск 
за денталната практика и може да 
бъде пренесена освен от кръв, и 
от слюнка и от назофарингеални 
секрети [Mori M, 1984; Славчев М, 
2001].

Съществуват данни за значимо 
по-често наличие на хепатит у ден-
талните лекари, особено у хирур-
зи, пародонтолози и ендодонтисти 
[Mori M, 1984]. В Тайланд 1% от 
зъболекарите имат HBsAg, докато 
13.6% имат анти-HBs [Leggat P, 
2001].

Инфекцията се предава предим-
но парентерално и затова добрата 
хигиена може да предотврати този 
феномен [Woods R, 1984]. Дентал-
ният лекар трябва активно да тър-
си и информация за наскоро пре-
боледуван хепатит, тъй като 90% 
от пациентите носят вируса 1–4 
месеца след началото на инфекци-
ята и 10% доживотно, като в кръв-
та се доказва HbsAg. Проучвания 
на З. Кръстев и сътрудници уста-
новяват НВV ДНК до 3-тия месец 
на острия период у оздравяващите 
[Кръстев З, 2009]. Инкубационни-
ят период за вирус В е 2–4 месе-
ца, а има групи от населението с 
по-голям риск от зараза [Woods R, 
1984]. За България тези данни се 
потвърждават от Г. Попов [Попов 
Г, 2009].

В Бразилия е направено допит-
ване до 740 дентални лекари на 
средна възраст 30 години за при-
съствието на различни вируси в 
слюнката, за риска за персонала и 
дълготрайните последствия, както 
и за възможността за протективни 
ваксини, за готовността да бъдат 
лекувани инфектирани пациенти 
и за средствата за контрол [Jorge 
J, 1996]. Повечето от отговорилите 
знаят: че в слюнката може да има 
HIV и хепатитни вируси; че има 
риск от инфектиране с HBV; че 
има и ваксини. По-малко от поло-
вината са информирани за връзка-
та на HBV с рака на черния дроб. 
Две трети осъзнават риска от HIV 
за персонала и не са склонни да 
лекуват такива болни. Такъв е и 
делът на използващите химична 
дезинфекция за денталните ин-
струменти. Само една трета от 
денталните лекари са били вак-
синирани, въпреки че е известно, 
че Бразилия е с висока честота на 
HBV-инфекцията [Jorge  J, 1996].

По същото време в Канада е на-
правено подобно проучване между 
6444 дентални лекари [McCarthy 
G, 1999]. Въпросите са включвали:
l Проверка на имунитета след 

ваксинация срещу HBV;
l Ваксинация на целия персо-

нал;
l Използване на препоръките 

за контрол на инфекцията;
l Биологично мониториране на 

стерилизацията с топлина;
l Измиване на ръцете преди 

всеки пациент;
l Ползване на ръкавици и смя-

на след всеки болен;
l Стерилизация на дребния ръ-

чен инструментариум;
l Използване на маска и уни-

форми, предпазващи от пръски от 
кръв и слюнка.

G. McCarthy и сътрудници съоб-
щават, че висококачествено изпъл-
нение на препоръките се движи 
между 0 и 10%, като е било свър-
зано с:

1. Повече часове следдипломно 
обучение за контрол на инфекции-
те през последните 2 години;

2. Практика в градове с населе-
ние над 500 000 души; 

3. Женски пол.
В Япония Y. Nagao и сътрудници 

са анкетирали 352 студенти относ-
но мерките за контрол на хепатит 
B и C. 35,5% от тях считат, че лич-
ната защита е по-важна от защита-
та от предаване на инфекцията на 
пациентите. Само 13–15% от сту-
дентите спазват препоръките при 
извършване на локална анестезия. 
Две трети от студентите знаят, че 
HCV и HBV могат да бъдат устано-
вени не само в кръвта, но и в слюн-
ката [Nagao Y, 2004].

В Нигерия 51% от студентите в 
три университета са имали поне 
един професионален „риск” през 
предшестващите 6 месеца, като в 
½ от случаите е било при нараня-
ване, 26% – от пръски от слюнка, 
и 23% –от пръски от аерозол. На-
раняванията са били причинени 
най-често от ултразвук (43%) и от 
убождане (37%). Най-често инци-
дентите настъпват при използване 
на ултразвук (38%), при работа с 
дребен инструментариум (22%) 
и при чистене на инструментите 
(19%) [Utomi I, 2006]. Само 37% от 
студентите по дентална медицина 
са били имунизирани срещу хепа-
тит В. Рутинно използват ръкави-
ци 88%, маски – 66%, и защитни 
очила – 17% [Utomi I, 2005].

За оценка на професионалния 
риск от вируса на хепатит С-ин-
фекцията сред денталния персо-
нал през 1996 г. са изследвани 343 
орални хирурзи и 305 общопракти-
куващи стоматолози. Анти-HCV е 
открит в 2,0% от оралните хирурзи 
и в 0,7% от общопрактикуващите 
зъболекари. Анти-HCV преобла-
дава при лекарите, които имат по-
вече години практика, и при тези, 
които имат серологични маркерите 
за инфекция от HBV. Серологични 
маркери за инфекция от хепатит В 
са открити в 7,8% от общопракти-
куващи зъболекари и в 21,2% от 
оралните хирурзи. Тези данни по-
твърждават, високите нива на HBV 
инфекция сред денталния персо-
нал, но предполагат, че рискът от 
инфекция е значително по-нисък 
за хепатит С [Thomas D, 1996].

При проучване в САЩ прове-
дено през 2005 г., 384 от 395 зъ-
болекари (97%), посочват налич-
на имунизация срещу хепатит B. 
Съответните проценти за другите 
професионални групи са хигие-
нисти (94%), медицински сестри 
(89%), стоматологични терапевти 
(75%), друг неклинични персонал 
(65%) [Rhodes A, 2008].

Серологично проучване изслед-
ва денталните техници за вируса на 
хепатит B, а за сравнение на често-
тата са използнани група военни. 
На четири места в САЩ и Европа 
са били изследвани за наличие на 
антитела срещу HBV кръвни про-
би от 145 техници. Резултатите са 
в сравнение с 397 военни в неме-
дицински области еквивалентни на 
възраст и ранг. Установена е ста-
тистически значима разлика, като 
честотата сред техници е 2,7%, а 
при военните – 0.76%, или почти 
четири пъти по-често. Използване-
то на бариерна система в лаборато-
рията, както и ваксинацията, може 
да предотврати увеличение на тази 
честота [Wilcox C, 1990]. Счита 
се, че зъботехниците са с по-голям 
риск за хепатит B от зъболекари, 
сестри и хора, работещи в клини-
чен кабинет [Baker C, 1985].

ХЕПАТИТ В И ОРАЛНО ЗДРАВЕ



БРОЙ 8, АВГУСТ 2017 9Т Е О Р И Я  И  П РА К Т И К А
Проучване на стоматолозите за 

имунизация с хепатит В ваксина 
към 31.12.1997 г. в България показ-
ва, че неваксинирани са 53%, като 
посочват основни причини недос-
татъчна информация за ваксина-
та (50%), опасения от странични 
ефекти (23%), отрицателно отно-
шение (22%) [Славчев М, 2001].

Таблица 1. Честота на HBsAg 
всред стоматологичен персонал 
[Славчев М, 2001]

Оказва се, че най-често инфек-
тирани са зъботехниците, като 
всеки 15-и е носител на хепатит В, 
а честотата на инфекцията е три 
пъти по-висока отколкото при зъ-
болекарите.

18,5% от турбините, 11,1% от 
амалгамоносачите или щопфери-
те и при 2,38% от ръцете на пер-
сонала са замърсени с кръв. Едва 
всеки трети измива ръцете си след 
всеки пациент, а 19% не дезинфек-
цират наконечници с шпрей след 
всяка употреба. 46% не почистват 
штопферите чрез цялостна имер-
сия. Без никакви лични предпазни 
средства работят 21 %, а с всички 
видове – пак 21%. С професионал-
ни наранявания са 35% от всички 
зъболекари, като това е причинено 
най-често от борери (29%), инже-
кционни игли (23%), ендодонтски 
инструменти (10%), като нараня-
ванията със заразени инструменти 
са 60% [Славчев М, 2001].

Денталните лекари и техният 
персонал трябва да познават до-
бре рисковете: от инфектиране на 
болните (особено ако те са носи-
тели на вирус), от препредаване на 
инфекцията от пациент на пациент 

и от взаимно заразяване [Mori M, 
1984]. Денталните лекари са изло-
жени на повишен риск от зараза 
– заради инструментите, които из-
ползват, и заради действията, кои-
то извършват. Ясно е, че знанието 
за вируса и разбирането за спазва-
не на правилата за стерилизация и 
за дезинфекция не са достатъчни 
[Nagao Y, 2004].

За предпазване от HBV се изис-
ква висок стандарт на клинична 
хигиена, който включва използва-
не на еднократни контейнери и на 
игли за инжектиране, на стерили-
зиране на инструментите и на лич-
на чистота преди и след лечение 
на пациентите [Woods R, 1984].

Необходимо е незабавно създа-
ване на правила за стандартиза-
ция за предпазване от инфекции 
и за включването им в учебните 
програми, както и за по-стриктни 
мерки за превенция на студенти, 
на дентални лекари и персонал 
[Woods R, 1984; McCarthy G, 1999; 
Nagao Y, 2004].

През 2007 г. E. A. Neguţ и сътруд-
ници от Букурещ също използват 
въпросници при дентални лекари 
в Румъния и препоръчват подобря-
ване на обучението. Авторите да-
ват препоръки за превенция, която 
трябва да включва предпазване на 
персонала от зараза, както и пред-
пазване от предаване на заразата 
на други пациенти [Neguţ E, 2007].

Денталните лекари са с висок 
риск за зараза поради естеството 
на денталните процедури, чес-
то свързани с кървене, с инстру-
ментиране с остри накрайници, 
с аерозолно разпрашаване и др. 
Денталните лекари и техният пер-
сонал трябва много добре да знаят 
за риска от: заразяване от техните 
болни, както и от кръстосана ин-
фекция между болните и от това 
да се зарязват един друг.

ВАКСИНА

Първата ваксина срещу хепатит 
В е била достъпна през 1982 г. 
През 1986 г. е създадена ваксина с 
рекомбинирана ДНК-технология, 
а втората ваксина от същия тип се 
употребява от 1989 г. Ваксината 
срещу вирусен хепатит B съдър-
жа 0,02 mg антигенен протеин и 

е включена в Имунизационния 
календар на Република България 
за ваксинация на новородени и 
възрастни от 1992 г. У нас за ак-
тивна имунизация срещу вирусен 
хепатит В се прилагат Engerix 
B (GlaxoSmithKline Biologicals 
S.A.), Euvax B (LG Life Sciences 
Ltd.), Twinrix (GlaxoSmithKline). 
Ваксината може да бъде използва-
на във всяка възраст. Имунизират 
се всички новородени през първи-
те 24 часа след раждането. Курсът 
на имунизация включва 3 инжек-
тирания на 0 ден, 30-ия ден и 180-
ия ден. Реимунизацията се прави 6 
години след имунизацията.

ПОВЕДЕНИЕ 
НА ДЕНТАЛНИЯ 

ЛЕКАР

Нарушенията в черния дроб 
имат редица последствия за един 
пациенти подложен на дентално 
лечение. Зъболекарите трябва да 
бъдат запознати с възможностите 
за увеличено кървене, както и за 
приема на лекарства и тяхната ток-
сичност. Цялостната медицинска и 
дентална анамнеза са от съществе-
но значение, в това число въпроси, 
свързани с фамилна анамнеза, хе-
патит, жълтеница, рак, автоимунни 
заболявания, ХИВ и СПИН, прием 
на лекарства, алкохол, наркотици, 
тенденции за кървене. Трябва да 
се обсъдят подробности за черно-
дробното заболяване с лекуващия 
лекар, за да се предостави на паци-
ента дентален лечебен план, който 
е безопасен и подходящ за меди-
цинските и денталните условията, 
на които пациентът да отговаря.

Болестите на черния дроб до-
веждат до понижение на плаз-
мените нива на факторите на ко-
агулацията, като се нуждаят от 
внимателна оценка на хемостазата 
преди започване на лечението. В 
кръвните тестове следва да включ-
ват CBC, PT, PTT, INR, време на 
кървене, както и изследванията 
на чернодробната функция. Ако 
се открият завишени нива, паци-
ентът трябва да се консултира с 
хематолог или хепатолог. Ако са 
необходими хирургически проце-
дури, специално внимание трябва 

да се обърне на намаляването на 
травмата на пациента. Тъй като 
рискът от кървене се увеличава, 
може да се извърши инфузия на 
прясно замразена плазма. Големи 
хирургични процедури или дру-
ги дентални манипулации, които 
имат потенциална възможност да 
причинят кървене, е добре да бъ-
дат извършени в болнични усло-
вия. 

Някои успокоителни (диазепам, 
барбитурати) и общи анестетици 
(Halothane) са с нарушена детокси-
кация от чернодробното заболява-
не и трябва да се използват пред-
пазливо. Мозъчният метаболизмът 
може да се промени, а чувствител-
ността към някои лекарства може 
да се увеличи. С успокоителни и 
опиоиди може да се задейства ен-
цефалопатия.

С повишено внимание трябва 
да се използват и предписват ле-
карства, метаболизирани в черния 
дроб, като метилдопа, изониазид, 
нитрофурантоин, ацетаминофен, 
нестероидни противовъзпалител-
ни средства, фенитоин, фенобар-
битал, валпроева киселина и ня-
кои сулфонамиди. При пациенти 
с чернодробно увреждане локални 
анестетици трябва да се прилагат 
предпазливо. Повечето амиди се 
метаболизират главно в черния 
дроб и поради това може да дос-
тигнат токсични нива с по-ниски 
дози от нормалните. Дозите на 
лекарствата и възможните взаи-
модействия да се обсъдят с леку-
ващия лекар. В някои случаи са 
необходими по-ниски дози лекар-
ства, докато някои медикаменти 
(еритромицин, метронидазол, 
тетрациклини) трябва да се избяг-
ват напълно. Нестероидните про-
тивовъзпалителни средства трябва 
да се използват предпазливо или 
да се избягват поради повишения 
риск от стомашно-чревно кървене 
и смущения във водния баланс. 
Профилактика с антиациди или 
антихистаминови средства може 
да предотврати гастрит и стомаш-
но-чревни кръвоизливи, свърза-
ни с чернодробната дисфункция. 
Промени в режима на прием на 
лекарства трябва да се направи с 
помощта на лекуващия лекар.

ПРЕПОРЪКИ 
ЗА ЛЕКАРИ 

ПО ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА 
ОТНОСНО 

ХЕПАТИТ В

l HBV ваксинация за целия 
клиничен персонал - 0, 1, 6 месец;
l Един месец след последна-

та ваксинация - тестване на HBV 
имунитета - анти HBs (само 80% 
от лицато придобиват имунитет);
l Ако анти HBs титър е нисък 

- препоръчва се консултация с хе-
патолог и е необходима друга про-
грама за ваксинация;
l Повторно тестване на анти 

HBs на всеки 4 години;
l Използване на ръководства за 

контрол на инфекциите и протоко-
ли след експозиция;
l Измиване на ръцете преди и 

след манипулации;
l Рутинна употреба на ръкави-

ци и защитни очила или шлемове;
l Използване на маски и прес-

тилки за защита срещу пръски от 
кръв и слюнка;
l Индивидуално стерилизира-

ни наконечници и инструменти за 
всеки пациент;
l Всички пациенти с анамне-

за за вирусен хепатит трябва да се 
третират така, сякаш са потенциал-
но инфекциозни.

Голяма е честотата на тези забо-
лявания в българската популация. 
Не се взимат достатъчно мерки за 
предотвратяването разпростране-
нието на вирусните хепатити. Като 
дентални медици добре трябва да 
познаваме изявите на хронични 
чернодробни прояви в устната ку-
хина. Важно също така е познава-
нето на медикаментите, които не 
бива да се прилагат при тези бо-
лни. Необходимо е вземане на до-
пълнителни мерки за намаляване 
разпространението на инфекцията.

От „Вирусни хепатити и HIV в 
денталната практика“ от Влади-
мир Панов и Захарий Кръстев, 
Издател – Иван Сапунджиев 
ЕООД, ISBN 978-954-9971-53-8

Повече информация може да 
намерите на http://medinform.bg/
store/

Владимир Панов

Групи %
Стоматолози 2.06
Стоматологични 
сестри

2.82

Зъботехници 6.82
Санитари 3.03
Други 3.70
Неопределени 1.75
Общо 2.69

В УМБАЛСМ „Пирогов“ е 
извършена уникална опе-
рация за Югоизточна Ев-

ропа с 3D принтиран индивидуа-
лен имплант, чрез която е спасен 
43-годишен мъж с рак на лицето. 
Интервенцията е реализирана от 
екип от 20 души, ръководени от 
завърналия се от Англия доц. д-р 
Николай Янев, потомствен лекар 
по дентална медицина.

Трансплатираният 3D принти-
ран титаниев имплант е изработен 
в Германия по индивидуална мярка 
на пациента – мъж от София със 
злокачествено образувание, при 
който туморът и разсейките са за-
сегнали сериозна част от лицето му.

Доц. Янев активно работи във 
Великобритания в областта на 
лицево-челюстната и онко хирур-
гията. Там доц. Янев се занимава 
именно със спасяването на па-
циети, които имат рак на лицето, 
използвайки една от най-съвре-
менните технологии на 3D прин-
тирането, създадена от немския 
консорциум „KLS Martin Group”.

Революционната за Югоизточна 
Европа интервенция продължава 
над 12 часа. По време на нея в опе-
рационната на неврохирургията 
на „Пирогов” доц. Николай Янев, 
д-р Светослав Славков и екипът 
отстраняват костта и меките тъка-

ни, засегнати от тумора. На тяхно 
място е реплантирана с микро-
скопска техника част от фибулата 
и я фиксират към индивидаулно 
изработения чрез 3D технологията 
титаниев имплант.

Направени са високоспециа-
лизирани изследвания, които са 
отправна точка в създаването на 
индивидуалната изработка на им-
планта. Резултатите от скенера 
се въвеждат в специалната плат-
форма на „KLS Martin Group” и 
техните партньори за Балкансия 
полуостров, фирма „BIOPRINT”. 
Попаднали там, те се обработват 
от специален софтуер, който съз-
дава индивидуалния и строго спе-
цифичен имплант. Хирургичният 
екип в София има връзка директ-
но с екипа в Тутлинген, Германия. 
Там, в реално време се осъщест-
вява виртуална операция с пре-
махване на засегнатите от тумора 
тъкани и трансфер на тъкани от 
отдалечени части на тялото, за да 
се постигне оптимално най-добро 
възстановяване на лицевите дефе-
кти. Компютърът най-напред съз-
дава модел на лицето, в който има 
и най-малките детайли от засег-
натата от онкологичното заболя-
ване част на челюстта. След това 
софтуерът прецизно създава вир-
туален имплант, който е поставен 

по-късно при операцията. През ця-
лото време софтуерът и немските 
инженери искат потвърждение за 
точността на детайлите. Доц. Ни-
колай Янев има последната дума 
за одобрение преди 3D принтерът 
да извае индивидуалната мярка 
„водачи”, модели и титаниев им-
плант. 

След завършване на процеса 
на планиране и многократно пот-
върждаване на отделните стъпки 
в самия план, KLS Martin Group 
произвежда реален модел на ли-
цето и оперативната зона, водачи 

за костните срязвания, както в об-
ластта на лицето, така и на отдале-
чените костни тъкани, които ще се 
използват за възстановяването на 
лицевите дефекти.

Готовият 3D имплант пристига в 
България в началото на август т. г. 
и това позволява да се извърши ав-
тотрансплантацията на тъкани от 
отдалечени части на тялото.

В момента пациентът получа-
ва адекватни грижи по световен 
протокол в неврореанимацията на 
университетската спешна болница 
„Пирогов”. 

3D ПРИНТИРАН ИНДИВИДУАЛЕН 
ИМПЛАНТ ВЕЧЕ И В БЪЛГАРИЯ

Зъболекарят доц. д-р Николай Янев е част от екипа извършил уникалната интервенция

Доц. д-р Николай Янев е 
завършил медицина и Сто-
матология, като има при-
зната специалност по Ли-
цево-челюстна хирургия 
в България и по Орална и 
Лицево-челюстна хирургия 
във Великобритания, както 
и защитен докторат по Ме-
дицина (PhD).

Той е лицево-челюстен хи-
рург в СБАЛ по ЛЧХ – Со-
фия, специалист лицево-че-
люстен хирург в Royal Derby 
Hospital Великобритания, 
доцент в Медицински уни-
верситет - Плевен, консул-
тант лицево-челюстен хи-
рург към МБАЛ „Европа“ 
– София.
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КАЛЕЙДОСКОП
45% ОТ РАЗХОДИТЕ 

ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  
У НАС СА ЧАСТНИ

Според данните на Световната 
здравна организация България е 
лидер в Европа по доплащане за 
лечение. Цели 45% от разходите за 
здравеопазване у нас са частни, т.е. 
не се покриват с публични пари - 
от здравни вноски или от данъци. 
Данните са от 2014 г., а според по-
скорошни оценки на Европейската 
комисия процентът лични разходи 
у нас е минал 48%, пише в. „Сега“. 
Всеки втори лев, платен за лекар-
ства, прегледи, престой в болница 
или за медицински изделия, е от 
джоба на гражданите. Според Све-
товната банка основна част от лич-
ните разходи на пациентите се пада 
на лекарствата - у нас от джоба се 
плащат 81% от общите фармацев-
тични разходи. Имаме официален 
копеймънт - потребителски такси 
за преглед при лекар и за престой 
в болница, доплащания като из-
бор на екип и за консумативи, ме-
дицински изделия, малка част от 
които се поемат от здравната каса. 
Плаща се от джоба и за грижи като 
рехабилитация, хосписи и стома-
тология. Близо до нас са Гърция, 
Латвия и Унгария с 36-38% частни 
разходи за здравеопазване, според 
данните на СЗО за 2014 г. Подоб-
но на България, и там основният 
дял от частните разходи е от джо-
ба на пациентите, а не от допъл-
нително доброволно осигуряване 
или застраховане. Отличници по 
публично финансиран здравен сек-
тор са Холандия, Чехия, Швеция и 
Великобритания - там пациентите 
доплащат 13-17% от разходите за 
лечение. В Русия гражданите пла-
щат колкото у нас - 45%. В САЩ 
личните разходи са 52%. Навсякъ-
де хората плащат от джоба си за 
лекарства - със и най-вече без ре-
цепта, за стоматологична помощ, 
масово са въведени и различни 
такси или доплащания. В Европа 
обаче разходите са предвидими и 
рядко са непосилни, докато у нас 
всяка болница има право да си из-
мисли ценоразпис за какво ли не, 
включително за софтуер, принтер 
и административно обслужване, а 
доплащанията за лекарства могат 
да бъдат жестоки за по-бедните, 
допълва изданието.

ЛАБОРАТОРИЯ У 
ДОМА

Обикновено за анализ на кръв, 
урина или слюнка е необходи-
мо скъпо струващо лабораторно 
оборудване. Такова оборудване 
не винаги е на разположение на 
медиците в развиващите се стра-
ни или на пациентите, следящи 
своето собствено здраве у дома. 
Учени от Университета на Или-
нойс са създали 3D-отпечатано ус-
тройство с достъпна цена ($550), 
което работи с обикновен смарт-
фон, анализирайки проби дори 
с по-голяма точност. Известно 
като TRI (Transmission Reflectance 
Intensity) анализатор, устройството 
е разработено от екип, ръководен 
от проф. Брайън Кънингам. Спо-
ред университета, устройството 
е „способно да анализира проби 
за всеки вид тест, използващ теч-
ност, която променя цвета си или 
която генерира светлина, като на-
пример флуоресцентни бои. За да 
се използва, течностите за анализ 
се поставят в специална касета, 
която ръчно се плъзга през отвор в 
устройството. Тогава използвайки 
LED светкавицата на телефона или 
интегрирания зелен лазерен диод, 
пробата се осветява. Светлината 
преминава през оптично влакно и 
през дифракционна решетка и се 
улавя от задната камера на телефо-
на. След това посредством прило-
жение изображението се анализира 
за специфични цветови промени 
или флуоресценция, в зависимост 

от извършвания тест. Устройството 
позволява извършването на много-
кратни анализи в бърза последо-
вателност, тъй като касетата може 
да бъде заредена с няколко проби 
наведнъж. Освен приложението 
му в медицинската диагностика, 
устройството може да се използ-
ва и за следене на околната среда, 
тестване на лекарства, контрол на 
качеството на производството и 
безопасност на храните.

ПЪЛЕН 
АНТИБИОТИЧЕН 

КУРС VS. РЕЗИСТЕНТ-
НОСТ

Много от бактериите, които 
могат да причинят опасни анти-
биотично резистентни инфекции, 
като Staph aureus и E. coli, живеят 
безобидно в организма ни, без да 
причиняват проблеми. Ако тези 

бактерии са подложени на повече 
антибиотици, има голяма вероят-
ност да развият резистентност. 
Съкращаването на курса на анти-
биотично лечение до минимум, 
докато се пребори с болестта, 
може да се окаже най-добрият на-
чин да се намали риска от резис-
тентност.  Как възникна идеята за 
нуждата от "пълен антибиотичен 
курс" ? Традиционното схващане 
за непременното завършване на 

пълния курс на антибиотика идва 
от Александър Флеминг, който 
преди около 70 години открива 
пеницилина и получава Нобелова 
награда за това. В речта си, при-
емайки наградата на 11 декември 
1945 г. Флеминг очертава опас-
ностите, ако не се използва дос-
татъчно пеницилин за лечение 
на инфекциите. "Ако използвате 
пеницилин, използвайте го доста-
тъчно", предупреждава Флеминг.
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..на София Дентал Мийтинг ще ни представи поглед към различни протоколи за механична обработка на корено каналната
система, ролята на финалната иригация за крайния успех на eндодонтското лечение и кога да изберем конвенционален или хирургичен

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

лечение - от ендодонтията до финалното възстановяване.

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

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

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

Проф. Фабио
Горни

Д-р Рикардо
Тонини

Проф. Хани
Унси

Д-р Бертран
Кхаят

Проф. Джанлука
Гамбарини

Д-р Божидар
Кафелов

Д-р Валтер
Девото

Проф. Анджело
Путиняно

Д-р Ивайло
Рибагин

Д-р Иван
Райчев

Д-р Галит
Талмор

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА

ОСНОВНА КОНГРЕСНА
ТАКСА

САМО ЗА 325 лв. 
ДО 10ти 

СЕПТЕМВРИ

12ти - 15тиоктомври 2017
Хотел Рамада

София, България

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

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

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

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

Изготвянето
на лечебен план.. За първи път..

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

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

на японската дентална школа.

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

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

отговори на много въпроси

детскаденталнамедицина

зъботехника

ортодонтия
пАРОДОНТОЛОГИЯ

Достиженията на материали,
технологии и клинични протоколи..

Ендодонтската
сесия в програмата..

протетика и

имплантология и

Ендодонтия
консервативнозъболечение

ПЪЛНАТА ПРОГРАМА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА САЙТА НИ

РЕГИСТРАЦИЯ:
+359 884 27 8483 | WWW.SDM.BG
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За първи път ми се случва да 
отида някъде, водена изця-
ло от една книга, едно прия-
телство и един лекар.

Книгата е „Легенда за Сан Ми-
келе“, препоръчана ми е от близка 
приятелка, а автор е шведският 
лекар Аксел Мунте, за когото по 
съвременните стандарти бихме 
казали, че е гражданин на света и 
визионер.

Пътувам към остров Капри. Вед-
нага ще си помислите, каква пре-
експонирана дестинация. Та дори 
пролетарските писатели и вождо-
ве са били там. И Максим Горки 
има паметник. От времето на им-
ператор Тиберий това е място за 
среща на световния елит. Там, на 
Капри, е измислена концепцията 
за съвременните спа хотели, за да 
не скучаят членовете на хайлайфа 
на сушата. В центъра на острова 
може да се види първият спа хотел 
в Еропа. Нашата първа цел е се-

лището Анакапри и вилата на д-р 
Аксел Мунте.

Плаваме бавно с кораб, за да 
усетим красотата на Неаполи-
танския залив. На борда слушаме 
прочутата песен „Да се завърнеш в 
Соренто“ в изпълнение на Лучано 
Павароти.

Пощадена от морската болест, 
обикалям палубите, а красота от 
гледката към Везувий, Неапол и 
Соренто е просто болезнена. До-
като в един момент корабът се на-

клони на една страна, почти пер-
пендикулярно над водата, хората 
започват да викат от уплаха и… 
всички са сигурни, че корабът ще 
се обърне в бурното море.

„Бях мъртъв и не го съзнавах“. 
Това е последният ред от книгата 

„Легенда за Сан Микеле“ на д-р 
Аксел Мунте, писателят, заради 
когото отиваме в Анакапри, второ-
то по големина селище на остров 
Капри. Малко след бурния инци-
дент на границата на Сорентин-
ския залив акостираме в пристани-
щето на острова, заедно с кораби и 
хора от цял свят.

От Гран Марина близо 500 
стръмни стъпала (Финикийската 
стълба) водят към района Каподи-
монте, където е разположена вила 

Сан Микеле, сбъднатата мечта на 
д-р Мунте. Ние предпочитаме мал-
ките тесни автобусчета с виртуоз-
ни шофьори, които преодоляват 
непреодолимите завои с маневри, 
ръкомахане и огледала на завоите 
по тесния път нагоре до центъра на 
Анакапри. 

Когато е едва 23-годишен, той 
се влюбва в остров Капри. През 
осемдесетте години на 19. век д-р 
Мунте си създава репутацията на 
един от добрите лекари на своето 
време, лекувайки кралски особи и 
членовете на висшето общество. 

Ученик е на прочутия френски ле-
кар Шарко. Владее седем езика и е 
ерудит от висок клас с енциклопе-
дични познания и няколко страсти: 
медицината, литературата, музика-
та и Капри.

През 1896 г. д-р Мунте започва, 
след огромни перипетии, описани 
в книгата „Легенда за Сан Ми-
келе“, строителството на своята 
къща, мечта, замък, убежище и на-
края на живота мъчителна невъз-
можност. Аксел Мунте прекарва 
последните години от живота си 
полусяп, а силната вълшебна свет-
лина на любимата му вила остава 
само в спомените. 

Вила „Сан Микеле“ е с чисти 
бели линии, които се виждат от 
морето, и има спираща дъха пано-
рама. Освен основната къща, има 
параклис, който е използван и като 
музикален салон, великолепна 
променада, градина с водоскоци, 
панорамни тераси и дори сфинкс. 
Мястото е магическо и сякаш ко-
лекционира красота. Светлина, 
въздух цветове, архитектура и 
природа. Панорамата, която се раз-
крива към остров Капри, Сорен-
тинския полуостров, град Капри 
и пристанището и вилата на Тибе-
рий, е една от най-пленителните в 

света, ако имаш сетива и нагласа 
да я видиш, разбира се.

При строежа на вилата се оказва, 
че тя се намира върху развалини-
те на бившия дворец на римския 
император Тиберий. Множество 
артефакти от негово време са раз-
положени в къщата и в градината, 
като допринасят за уникалността 
на мястото.

Сега вилата е собственост на 
шведската държава. Входът е осем 
евро, а на покрива има малък ма-
газин и изискано бистро. Построен 
в хармония с градината е и малък 
природонаучен кът. Гледката от 
него и от площадката със сфинкса, 
който сякаш още чака д-р Мунте, 
са най-впечатляващи. Сфинксът от 
рядък червен гранит е датиран от 
11. в. пр. Хр. В параклиса продъл-
жават да звучат любимите песни от 
Щуберт, когото Мунте е обожавал.

И без Аксел Мунте о. Капри се 
радва на изключителна и заслуже-
на популярност. Градините на Ав-
густ, пътят, направен от немския 
индустриалец Круп, прочутата 
синя пещера, замъкът на Барба-
роса, Монте Соларо, финикийска-
та стълба, Торе Материта, вилата 
на Дамекут, скалите Фаральони и 
античното пристанище, пиацета-

ПЪТЕПИС

ЛЕГЕНДА ЗА САН МИКЕЛЕ
Пътуване до красотата с доктор Аксел Мунте

l Най-доброто време за посещение на остров 
Капри е в края на май и през септември, въпре-
ки обявеното в туристическите справочници.

l Полетът от София до Неапол е кратък и про-
дължава около час.

l За изходна база за посещение на острова 
може да се използва Соренто и градчетата около 
него.

l От 1932 г. е забранено новото строителство в 
района на Соренто, така че можете да отседнете 
в хотел от началото на 20. век, който е съборен 
и построен отново в същите размери и вид, но с 
най-съвременни удобства.

l На остров Капри цените за нощувка са из-
ключително високи.

l Към луксозните петзвездни хотели има 
сладоледени щандове с тяхно производство на 
сравнително достъпни цени. Просто не бива да 
се пропускат сладоледът на „Палма“, както и 
лешниковото кафе. Цената на горещ шоколад в 
петзвезден хотел е 12 евро, а кафето между 5 и 
10, но в добавка с вода и сладкиш. Гледката от 
някои от терасите на хотелите, където са разпо-
ложени кафенета, е безценна и зашеметяваща.

l Трафикът от Неапол към Соренто, Помпей, 
Позитано, Амалфи е съществен, а пътуването 
по крайбрежния път към Амалфийската риви-
ера изисква доста шофьорски умения и здрав 
вестибуларен апарат. Разминаването винаги е 
на „една боя разстояние“, а мотоциклетистите 
изникват от всички посоки. Въпреки тесните 
пътища италианските шофьори са изключител-
но толерантни, но малко прекаляват с клаксо-
на.

l Около 10 000 посетители обсаждат дневно 
острова и е необходимо прецизно планиране, за 
да се насладите на спокойствие.

l За панорама на острова и залива може да се 
използва лифт с цена 15 евро в двете посоки.

l Кулинарните изкушения на острова са без-
чет. Добре е предварително да разберете какво 
точно се крие зад дадено име на блюдо. Зад име-
то аква паца се крие бистър бульон с чесън и зех-
тин и местни домати, а „Наполеон“ е името на 
прочута торта. Безапелационно е лимончелото, 
което можете да намерите обогатено с различни 
вкусове и щедро използвано като дайджестив.

Да не забравяме, че за Капри казват, че е пред-
почитано място от боговете, императорите и ту-
ристите!

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Скалите емблема на острова

В Синята пещера на остров Капри, Италия

Д-р Аксел Мунте
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та, самото градче Капри, където 
е събрана цялата суета на света. 
Всички скъпи марки и дизайнери 
са оформили безкрайна редица от 
магазини, а цените също за главо-
замайващи, но качеството и уни-
калността задължават.

Ако искате да се вречете във ве-
чна любов, то можете де отидете 
с лодка до прочутите скали Фа-
ральони и естествената природна 
арка, формирана в една от трите, 
и да преминете под нея, подновя-
вайки своя обет. При висока вода 
всички лежат на дъното на лодка-

та, за да може тя да се провре през 
арката, но това още повече скрепя-
ва обета.

Без доктор Мунте културната 
среда и история на Капри не би 
била същата. Тук е пял Шаляпин, 
Горки, Ленин и Луначарски са кро-
или плановете за революцията, 
която промени света. Дебюси, Хе-
нри Джеймс, Менделсон, и Гьоте 
са били в плен на Синята пещера. 
Бродил е и Аксел Мунте, забавяй-
ки времето и оставяйки своя отпе-
чатък, който ни вълнува и до днес. 
Един човек реализирал мечтата си 
и платил своята цена за това. Ще 
ми се да мисля, че идеите му, въп-
лътени в строежа на вилата, оста-
ват, допирайки се в чистата линия 
на хармонията и в щастието от до-
сега с красотата.

А отсреща, срещу вила „Сан Ми-
келе“, са Неапол, Южната столица 
на Италия, и конусът на вулкана 
Везувий. Места, които също тряб-
ва да са част от познанието ни за 
прекрасния свят. 

Книгата „Легенда за Сан Ми-
келе“ не е преиздавана от 1987 г. 
в България и може да се намери 
на площад „Славейков“ в София 
при букинистите.

Емилия Караянева

Фасадата на вила „Сан Микеле“

Част от прекрасния парк с променадата Колекцията от произведения на изкуството
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ПРОДАВА

Продавам стоматологичен юнит 
Медия - в мн.добро състояние, прета-
пициран; компресор, стол за стомато-
лог, турбина, наконечник B и H, прав 
наконечник и работна масичка. тел. 
0899805423.

Продавам дентална практика в кв. "Ло-
зенец". Телефон за връзка: 0888 510 186 

Продава се нов електрически  
микрo-мотор на W$H с дисплей, шла-
ух и лед светлини. Тел. 0898 26 20 20  

Продавам изгодно стом. машина Ме-
диа в отлично състояние с компресор, 
стол за пациента с подвижна тетиера, 
мощен рефлектор ,електро каутер, стол 
за стоматолога, турбинен наконечник, 
наконечници прав и обратен и резервни 
такива - 0878 671036 

Разпродавам на атрактивни цени: 
фото лампа, арсен, опалова аптечка, 
амалгама, борчета, гумички, канални 
инструменти и други. 0878 671036 

Продавам стом. стол с пълна пери-
ферия плюс, турбина със светлина, ком-
пресор, резервен рефлектор, ст. масичка 
и др. 1300 лв. тел - 0897 402742

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

Продавам работещ зъболекарски ка-
бинет в гр. Ямбол - в центъра на града, 
подходящ е за работа и живеене, тъй 
като се намира в жилищен блок и апар-
тамента е 70 квадр.метра. Практиката 
съществува от 1994 год. Кабинетът е 
оборудван с всичко необходимо (ул-
тразвук, фотополимерна лампа, амал-
гамобъркачка) включително и с дребен 
инструментариум и консумативи,както 
го изисква добрата дентална практика. 
Може да се започне работа веднага. 
Цената за апартамента с денталната 
практика,с всичко гореспоменато е 
32000 Евро тел. 0895683896

Продавам стоматологичен кабинет 
в гр. София близо до Военна болница! 
Площ 44 кв. м. продава се с оборуд-
ването (работно помещение, чакалня, 
санитарен възел и стерилизационна) 
намира си на кота 0. Цена 55000€ - тел 
0887450326

Продавам кугел Siemens,внесен от 
Германия в отлично състояние цена 
1300 лв. Тел. 0888 979 646

Продавам зъболекарски юнит "Ри-
тер" със скриваща се в корпуса и ма-
сичката периферия, огледалце със свет-
лина, бормотор, микромотор, турбина, 
стол "СС-7", компресор, амалгамобър-
качка, шкаф. цена общо - 500 лв. теле-
фон - 0885905381

Продавам автоклав с голям обем 
на тавите, микромотори със светлина, 
Kavo,Siemens и Bien Air. Стоматологич-
ни машини Siemens и Ritter, шлангове за 
Siemens и Kavo. Тел 0888 979 646

Продавам/Давам под наем оборуд-
ван стоматологичен кабинет, гр. Габро-
во ул. “Христо Смирненски” N:33 вх. В 
(До втора поликлиника) тел. за връзка 
0898 922 662

Продавам УЗ скалер NSK Varios 350 
и 5 бр. функционални оригинални на-
крайници. Нужно е да се купи нова ръ-
кохватка. Цена скалер и накрайници 300 
лв. За контакти: 0884 23 94 60

Продава интраорален високо че-
стотен кугел Kodak 2200 + Kodak RVG 
6000 -5500€ - 0888758334

Продавам, отдавам под наем чисто 
нов перфектен кабинет в гр. Благоев-
град. Д-р Георгиев. GSM:088 7003868

Продавам узаконен зъболекарски 
кабинет в гр. Варна, ж.к.“Трошево“, 53 
кв.м. РЗП, ново строителство по БДС, 
изводи за монтаж на два дентални юни-

та, два санитарни възела, бокс и чакал-
ня. Цена 45 000 евро. Д-р Николова, тел. 
0888046566

Продавам оригинална ортопедич-
на турбина със светлина NSK Ti-Max 
A700L в комплект с въртящ се куплунг. 
Титаниево тяло, керамични лагери, сис-
тема "Clean Head", пуш бутон, троен 
воден спрей, тегло на главата 44 g, обо-
роти - 300,000~380,000 min-1, за стан-
дартни борери - ø1.59 - ø1.60, автокла-
вируем, със сменен чисто нов ротор, 
система на свързване Midwest. Цена 550 
лв. за контакт: 0878135442

Продавам оригинална пещ 
THERMAFIL® (Dentsply Sirona 
Endodontics) за триизмерно запълване 
на коренови канали с носачи. Отлично 
апикално и странично уплътнение на 
канала (топла гута до върха), вкл. дълги, 
извити и тесни канали. Бърза и лесна за 
използване система за общо практику-
ващи дентални лекари. С пещта вървят 
и NiTi тестващи инструменти (№ 20- № 
40 - .04 taper). Цена 650 лв. за контакт: 
0878135442

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

Продавам стоматологичен стол "Ан-
вита". Цена 1900 лв. с компресора. Без 
компресор - 1500лв. Включена перифе-
рия. st_jivko@abv.bg

ДАВА ПОД НАЕМ

Давам кабинет под наем, център, 
София GSM 0887601064

Дава се под наем напълно оборудван 
стоматологичен кабинет в центъра на 
гр.Сандански, много добре разработена 
практика. Цена по договаряне. за кон-
такти тел: 0898 54 09 74

02/8033951-сутрин, София до Цен-
трална гара, дава изгодно смени под 
наем в оборудвани дентални кабинети с 
всички разрешителни.

Давам под наем дългосрочно необ-
заведен стоматологичен кабинет 308Д в 
гр. Варна, медицински комплекс "Мла-
дост". Цена: 150 лв./месец+разходите за 
поддръжка на общите части и консуми-
рани вода и ток. Тел. 0889 530589

Давам под наем оборудван стомато-
логичен кабинет в идеалния център на 
гр. Стара Загора. За контакти Д-р Алек-
сиева - 0889813848 "

Давам смяна под наем в разработен 
кабинет Люлин Кооп. пазар 200 лв. - 
0887697517 Д-р Димитрова

Кабинет под наем - гр.Варна, до окр. 
болница. тел: 0888 30 60 87 

Давам под наем смяна в дентален 
кабинет. Варна /център/ ул."Цимерман" 
28-30 - 0899 18 70 20

Давам под наем стоматологичен 
кабинет (партер), напълно оборудван 
близо до Военна болница. Работещ от 
2005г. - за контакт 0887450326

Давам под наем нов, обзаведен ка-
бинет, дългосрочно в кв. Орландовци. 
За контакти: д-р Петрова /0898437041

Дентален център гр. София, в сгра-
дата на ДКЦ 7 до Централна гара, дава 
под наем смени в дентални кабинети 1/- 
партер - американски юнит. А-dec и 2/
на 6-ти етаж ЮС 7М. Обзаведени каби-
нети с всички разрешителни. Санитар, 
автоклав, рентген и др. Справки - тел. 
02/ 8033951- сутрин; 02/ 8033953

ТЪРСЯ

Търся стоматолог за работа с опит 
в стоматологична клиника в центъ-
ра на гр.Бургас. Телефон за контакти: 
0888785509

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

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

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

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

дра Орална хирургия ФДМ - Пловдив

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

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

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

д-р Петя Павлова
РК Силистра

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

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

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

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

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

те годишнини на д-р Мариана Табакова-Дахер, д-р 
Костадинка Дуевска и д-р Радослав Ясенов , като 
им пожелава здраве, много късмет, лично щастие, 
истински хора до тях , чудесни мигове и много 
лични и професионални успехи.

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

IN MEMORIAM
Уважаеми колеги,
С прискърбие ви съобщаваме, че на 04 юли 2017 

г. след кратко боледуване завинаги ни напусна на-
шата дългогодишна колежка д-р Любка Тодорова 
Каишева! 

 Поклон пред светлата и памет! 
 Почивай в мир!

УС на РК на БЗС гр. Смолян
Д-р Велин Сариев

Председател на УС на РК на БЗС гр.Смолян

ЮБИЛЕЙ
УС на РК на БЗС Кърджали честити кръглите 

годишнини на д-р Петя Калайджиева и д-р Атанас 
Куруянов, като им пожелава здраве,много късмет, 
лично щастие, чудесни мигове и много лични и 
професионални успехи.

УС на РК на БЗС Кърджали

РК НА БЗС - КЪРДЖАЛИ
ЧЕСТИТИ ЮБИЛЕЯ НА Д-Р МИХАИЛ МИХА-

ЛЕВ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КОЛЕГИЯТА! 
С пожелания за здраве, щастие и много положи-
телни емоции!

Успех в личен и професионален план.

ЮБИЛЕИ
РК на БЗС Монтана честити юбилеите на ко-

легите: д-р Зоя Вантова, д-р Петър Михов, д-р 
Марлена Топалска, д-р Пенка Каменова, като им 
желае здраве, повече усмивки, много лични и 
професионални успехи.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
РК –Пазарджик честити кръглите годишнини 

на  д-р Анета Кочева, Д-р Огнян Стоянов и Д-р 
Стоян Шопов, като им пожелава здраве, много 
късмет,лично щастие и професионални успехи.

РК на БЗС Пазарджик

КАЛЕЙДОСКОП
ВНИМАНИЕ - 

АКРИЛАМИД В ХРАНАТА
Акриламидът е мономер, който се използва за полу-

чаване на пластмаса поликриламид. Тя от своя стра-
на се използва за опаковане на различни вещества, 
включително и на хранителни продукти. С течение 
на времето обаче този полимер се разгражда на съста-
вящите го мономери. Тогава е възможно акриламид 
да проникне в самия хранителен продукт. Вдигна се 
обаче много шум, защото при термична обработка на 
нишестени храни една от аминокиселините на белтъ-
ка взаимодейства със захарите в нишестето и тогава 
се образува акриламид. Това става обаче при темпера-
тура над 120 градуса. Затова са открити доста високи 
количества в храни като пържени картофи и чипс. Ин-
тересно е, че акриламид се открива и в цигарения дим. 
Всъщност отдавна има доказателства, че акриламидът 
уврежда нервната система, токсичен е за черния дроб.

НЕВРОСТИМУЛИРАЩИ 
СЛУШАЛКИ

Kалифорнийският Startup Halo Neuroscience е съз-
дал слушали със скрити в лентата шипчета, които 
изпълняват ролята на електроди за стимулация на 
двигателната част на мозъчната кора. Новата техно-
логия може да спомогне за „извличането на латент-
ния потенциал” в мозъка и по този начин да подобри 
дейността на хора, които разчитат на способността си 
да вземат бързи решения в движение като атлети, пи-
лоти и хирурзи, например. От компанията обещават, 
че изобретението им може да подпомогне и процеса на 
рехабилитация при жертви на инсулт. Още от мина-
лата година е започнала продажбата на устройството 
Halo Sport на цена от 749 долара. Компанията дори е 
сключила сделки с бейзболния отбор на „Сан Франци-
ско Джайънтск”, както и с американския олимпийски 
ски отбор, които са превърнали изобретението в част 
от тренировъчните си програми. Най-големият клиент 
на компанията е американската армия, която е заку-
пила от невростимулационните слушалки, за да подо-
бри постиженията на спецотрядите си.

УС НА РК НА БЗС - ВРАЦА 
с удоволствие честити юбилея на д-р Марина Ан-
дрейнска, като й желае крепко здраве, прекрасни 
мигове и букет от сбъднати мечти! 

д-р Антоанета Тошева - Председател на УС
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АКЦЕНТИАКТУАЛНО
ЕЛЕКТРОННО 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
БЕЗ ПОЧВА У НАС
Сметната палата извърши одит 

на изпълнението „Електронно 
здравеопазване“ за периода от 
01.01.2012 г. до 30.06.2016 г.  Ус-
тановено е, че въпреки че то е 
постоянен приоритет във всички 
правителствени програми и на-
ционални здравни стратегии през 
последното десетилетие, България 
все още няма изградена интег-
рирана здравно-информационна 
система, която да осигурява необ-
ходимата информация за нуждите 
на управлението и на потребите-
лите на здравни услуги, в т.ч. за 
изпълнение на ангажиментите на 
страната във връзка с трансгранич-
ния обмен на здравни данни. На 
фона на бързото развитие на елек-
тронното здравеопазване в другите 
европейски държави, обменът на 
данни в реално време между ин-
формационните системи и регис-
трите у нас продължава да бъде 
непостигнато предизвикателство. 
Отговорност за управленските 
решения през одитирания период 
носят шестима министри на здра-
веопазването, петима управители 
на НЗОК и шестима директори на 
Националния център по обществе-
но здраве и анализи. Изграждането 
на електронното здравеопазване 
е осъществявано в условията на 
много чести структурни и кадрови 
промени както на високите упра-
вленски нива, така и на ниво екс-
пертен персонал. Не е създадена 
ефективна система за координация 
и съгласуване на действията, про-
ектите и обществените поръчки 
между институциите, което по-
ражда условия за неефикасно раз-
ходване на публичните средства и 
забавяне в реализацията на страте-
гическите приоритети.

АНКЕТА ЩЕ 
БОРИ АГРЕСИЯТА 
СРЕЩУ МЕДИЦИ
Имали ли сте желание за самора-

зправа с медицинско лице? Проявя-
вали ли сте агресия към лекар или 
сестра? Какъв според Вас е генези-
сът на агресията над медици? На-
лагало ли Ви се е да доплащате за 
медицинска услуга, в случай че сте 
здравноосигурено лице? Смятате 
ли, че здравната система в Бълга-
рия има нужда от промени? Довол-
ни ли сте от отношението на меди-
цинските специалисти, които сте 
посещавали до момента? На тези 
и на други въпроси ще отговорят 
пациентите през следващите два 
месеца в рамките на кампанията на 
Българския лекарски съюз (БЛС) 
„Не на насилието“. Партньор в 
инициативата са пациентски орга-
низации „Заедно с теб“.

ЩАСТЛИВИ  
ЗА ШЕСТ ДНИ

Кристиан Джарет в списание 
„Psychologist“ посочва резултатите 
от проучване, в което хората спо-
делят колко щастливи се чувстват 
след почивката. Данните сочат, че 
най-щастливи се чувстват хората, 
които са били на почивка с продъл-
жителност 3-6 дни. Почиващите за 
по-кратък или по-продължителен 
период са оценили изживяването 
като незадоволително. Ваканцията 
от 3 до 6 дни е достатъчно про-
дължителна, за да събуди чувство 
за наслада и достатъчно кратка, за 
да не се стигне до конфликти със 
семейството, приятелите или парт-
ньора. С други думи, психологията 
ни насочва към извод, който звучи 
така: „По-добре да разделим отпус-
ката си на няколко части равномер-
но през годината, защото повече 
кратки почивки ни правят по-щаст-

ливи, отколкото по-големи, но по-
рядко осъществявани пътувания.“

ЗАБОГАТЯВАМЕ 
БАВНО,  

НЕУСЕТНО ПОЧТИ
Средногодишният доход на човек 

от домакинство в България се е по-
вишил 3.25 пъти през последните 15 
години, като достига 5167 лв. През 
периода 2001 - 2016 г. увеличението 
е било средно с 240 лв. годишно, или 
с 20 лв. месечно, като все по-голяма 
част от него се формира от работни за-
плати. Столицата очаквано е шампион 
- ръстът на доходите на домакинства-
та в София и в София област е съот-
ветно 4.36 пъти и 4.26 пъти и е двойно 
по-висок в сравнение с области като 
Видин и Сливен, където нарастването 
е от порядъка на 2 пъти. Ускорението 
на столицата започва едва след 2005 г., 
като дотогава нивата се движат около 
средните за страната. Силно се пред-
ставя и Стара Загора, където за пери-
ода 2001 - 2016 г. доходите средно на 
човек са нараснали 4 пъти благодаре-
ние на привлечените през годините 
чуждестранни инвестиции в областта. 
С най-малко средства са живеещите в 
области като Видин, Кърджали, Сли-
вен, Силистра и Търговище..

БОЛНИТЕ НЕ 
ЗНАЯТ, ЧЕ СА 
ЗАРАЗЕНИ С 
ХЕПАТИТ С

Над 99 000 българи с хепатит С не 
се лекуват, те не знаят, че са инфекти-
рани. От общо 100 000 души у нас с 
вируса, само около 400 стигат до ле-
чение, алармираха лекари. Смъртните 
случаи в България от заболяването и 
неговите усложнения са 840 годишно. 
Оказва се, че при 74 на сто от пациен-
тите с тази инфекция, вирусът засяга 
и черния дроб. У нас вече се прилага 
и модерна терапия при 95% от болни-
те. Лекари посочиха като пропуск, че 
изследването не е включено в годиш-
ните профилактични прегледи, които 
се поемат от Националната здравно-
осигурителна каса. Сред рисковите 
групи за развитие на заболяването по-
падат употребяващите интравенозни 
наркотици, както и хора, подлежали 
на кръвопреливане преди 1992 г., ко-
гато кръвните продукти не са били из-
следвани за наличие на вируса. След 
март 2017 г. НЗОК поема лечението 
на всички инфектирани с хепатит С 
с новата безинтерферонова терапия, 
увериха от финансово-осигурител-
ната институция. До тази пролет ле-
чението се поемаше от касата само 
за пациенти с инфекцията в 12 или 
24 седмица в стадий на прецироза и 
цироза (стадий фиброза F3 и F4), де-
компенсирана цироза и с тежки при-
дружаващи заболявания.

ТРИМА НА БОРДА
Орязване на директорските бордове 

на болниците в цялата страна започна 
здравният министър проф. Николай 
Петров. Вместо от петима души, те 
вече ще се състоят от трима членове, 
което сериозно ще намали разходите. 
Със заповед на министъра е съкратена 
управата на „Пирогов“. Директорът й 
проф. Асен Балтов запазва поста си 
към момента, а освен него в борда ще 
останат само представител на здрав-
ното министерство и доц. Христо 
Шивачев. Подобна рокада вече е на-
правена и в Александровска болница, 
но предстои това да се случи в още 
десетки лечебни заведения в цялата 
страна, уточниха от здравното минис-
терство. Вече стана ясно, че само три 
болници в цялата страна са на печал-
ба. В същото време на ръба на фалита 
са Университетската болница в Стара 
Загора и тази в Ловеч. Критична е си-
туацията заради натрупани борчове 
и с клиниката в Дупница. От здрав-
ното министерство подготвят обща 

стратегия за управление на лечебни-
те заведения, която да бъде въведена 
до края на годината. В нея ще бъдат 
предвидени правила за формиране на 
работната заплата, стопански разходи, 
както и такива за медицински изделия 
и лекарства.

ФУНКЦИОНАЛНИ 
ДЪВКИ

„Wug morning“, поздравява бодро 
по телефона Хосе Луис Рохано Хор-
хе. 45-годишният телекомуникацио-
нен инженер сега ръководи екипа 
на Wugum, първите „функционални 
дъвки“ в света. В тях има хранителни 
добавки, които традиционно се при-
емат под друга форма – таблетки, си-
ропи на прах. Wug Energy+ съдържа 
кофеин, гуарана и женшен. Bronze за 
по-бърз тен са с бетакаротен, ликопен 
и витамини С, D и Е. В Tindal е до-
бавен пробиотик, подпомагащ възста-
новяването на чревната флора. After 
Party против махмурлук е с ликопен, 
гуарана, витамини В12, В6 и С, а под-
силващите либидото Passion – с дами-
ана, мака и муира пуама. Постоянно 
разрастващата се гама вече надхвърля 
десет вида дъвки. От необходимост-
та съставките да бъдат усвоени чрез 
дъвкане произлиза и най-голямо-
то предизвикателство на Wugum, а 
именно да бъдат достатъчно прият-
ни на вкус, казва Хосе Луис. Според 
създателите добавките са естествени 
растителни екстракти, а използва-
ният подсладител е стевия. Wugum 
притежават световен патент за идея-
та за функционални дъвки. Дъвките 
притежават и антидопингов серти-
фикат, до голяма степен заради лич-
ната страст на Хосе Луис към спорта.
Идеята идва при едно от пътуванията 
на Хосе Луис Рохано в САЩ, където 
открива, че военните спецчасти но-
сят дъвки с високо съдържание на 
кофеин в комплекта си за оцеляване. 
През 2014 г. той се отказва от 15-го-
дишната си кариера на мениджър в 
мултинационални компании и заедно 
със свой съдружник създава Wugum 
в южния испански град Кордоба.  
Дъвките се продават в аптеките в Ис-
пания, в някои големи супермаркети, 
барове и нощни заведения. Онлайн 
доставката все още е само за Иберий-
ския полуостров. Цената е около 9 
евро за 15 дъвки.

БАЛИНТОВА 
ГРУПА ЗА 

КОМУНИКАЦИЯ  
С ПАЦИЕНТИ 

Теоретични модули, споделяне 
на личен опит и ролеви игри – това 
са само част от етапите в Курса по 
комуникативни умения, през който 
преминават служителите на Воен-
номедицинска академия, като целта 
е освен фокусиране върху добрата 
грижа и отношение към пациента, 
и подобряване на работния климат. 
Освен защита, посредством изгра-
дената охранителна система, идеята 
на ръководството е медицинските 
специалисти да са подготвени и да 
могат да се защитят и от вербалната 
агресия, на която често биват подло-
жени от пациенти или техни близки. 
В изпълнение на плана, на опреде-
лен период от време се организират 
тренинги, водени от Велислава Дон-
кина, психолог от Центъра по пси-
хично здраве и превенция към ВМА, 
на които се дискутират елементи и 
модели на конфликтно поведение; 
причини за агресията на един човек 
и как трябва да се реагира в такива 
ситуации. В България се организират 
т.нар. балинт групи, които помагат 
на лекарите в създаването на дове-
рена терапевтична връзка между тях 
и пациентите, която има съществено 
значение при диагностицирането и 
провеждането на самото лечение. 
Целта на работата на тези групи е да 
се подпомогнат  медиците да бъдат 
чувствителни към психологичните 
аспекти на проблемите на пациен-

тите, както и да си дават сметка за 
трудностите, които самите те срещат 
с тях.

КОЕНЗИМ Q10
Един от главните „герои“ в борбата 

с бръчките е коензим Q10. Източник 
на енергия за всички живи същества, 
той e естествено произвеждан от ко-
жата антиоксидант, който я защитава 
от увреждания и преждевременно 
стареене. Доказано е благоприятното 
му влияние върху цялостното състоя-
ние на човешкия организъм – стаби-
лизира сърдечно-съдовата система, 
нормализира кръвното налягане, 
увеличава енергията и физическия 
тонус и др. Също така коензим Q10 
снабдява кожните клетки с енергията, 
от която имат нужда, за да изпълня-
ват жизнени функции като защита и 
възстановяване. За жалост, след 30-
тата година производството на Q10 в 
организма започва да намалява и това 
е сред основните причини за забавя-
нето на много процеси в организма, 
сред които и обновяването на кожата. 
Ценният коензим присъства в мно-
го храни – фъстъци, говеждо месо, 
риба, зехтин, авокадо, спанак и др., 
но приемът му под формата на храна 
и таблетки не е достатъчно ефективен 
за кожата на лицето. Най-добър ефект 
има директната му апликация. 

ЗАСТРАХОВКА И 
СРЕЩУ НАСИЛИЕ
Застрахователна премия на „Злопо-

лука на лекари и медицински персо-
нал“ варира от 27 до 62 лева на година 
за едно лице, в зависимост от лимита 
на отговорност, който е от 5000 до 15 
000 лв. Продуктът е пригоден както 
за индивидуални, така и за групови 
практики. Основното покритие на 
застраховката е злополука на работ-
ното място и настъпили последствия 
от нея, свързани със загуба на рабо-
тоспособност. Продуктът покрива и 
правната помощ, както и всички так-
си във връзка с процесуално предста-
вителство и евентуално гражданско 
дело срещу извършителите на напа-
дение.

ЗА ПЪРВИ 
ПЪТ У НАС 

ИМПЛАНТИРАХА 
ТРАХЕЯ

Екип, ръководен от началника на 
Гръдна хирургия на Аджибадем Сити 
Клиник Токуда д-р Цветан Минчев, 
извърши 10 часова операция за по-
ставянето на уникалния автотранс-
плантант. Уникалната операция – су-
бституция на трахеята, в която бе 
изграден и имплантиран цял орган 
от автоложни присадки,бе извършена 
успешно. В 10-часовата интервенция 
участваха екипи от 4 специалности – 
по Гръдна хирургия, Пластично-въз-
становителна хирургия, Кардиохи-
рургия и УНГ под ръководството на 
д-р Цветан Минчев. Той е началник 
на отделението по Гръдна хирургия 
на Токуда – една от водещите в стра-
ната структури за оперативно лечение 
на заболяванията на белия дроб и 
гръдната област с  много голям обем  
и сложност. Хирурзите създадоха и 
поставиха автотрансплантант – орган, 
изграден от собствени тъкани, кой-
то да замести унищожената от рака 
трахея и по този начин пациентът 
да може да диша самостоятелно. За 
първи път в света хирурзи извършват 
такава операция, при която освен из-
граждането на нова трахея са отстра-
нени засегнати от злокачественото 
заболяване хранопровод, щитовидна 
жлеза и паращитовидни жлези. Паци-
ентът е с вторични изменения от рак 
на ларинкса, които засягат трахеята и 
органите около нея – медиастинума, 
хранопровода, лимфни и други жлези.

ЕПИДЕМИЯТА ОТ СПИН 
ЗАТИХВА БАВНО

Синдромът на придобита-
та имунна недостатъчност 
(СПИН) е отнел живота на един 
милион души през 2016 г. Това 
е почти наполовина по-малко 
отколкото през 2005 г., когато 
е регистриран пик на смърто-
носното заболяване. Данните са 
от доклад на Организацията на 
обединените нации (ООН).  Не 
само новите случаи на заразя-
ване с ХИВ и смъртните случаи 
намаляват, но към момента хо-
рата, които са на животоспася-
ващо лечение, са повече от ко-
гато и да е било, сочат данните, 
публикувани преди откриване-
то на научна конференция за 
СПИН в Париж.

ЕЛЕКТРОННО 
ОБСЛУЖВАНЕ

НОИ и НАП интегрираха 
системите си за електронно об-
служване, съобщиха от НАП. 
От началото на юли услугата 
„Справка за осигурителен стаж 
и доход при пенсиониране“ от 
интернет страницата на НОИ, 
вече е достъпна и чрез ПИК на 
НАП. Тя е публикувана в рубри-
ка „Е-услуги“/Справки/. Пред-
стои списъкът на електронните 
услуги на НОИ, които да могат 
да се ползват с ПИК на НАП, да 
бъде разширяван. В него ще бъ-
дат включени и други справки, 
предоставяни на осигурените 
лица по ЕГН или на осигурите-
лите по ЕИК/БУЛСТАТ.

ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ 

Рецептите за лекарства ще 
станат електронни най-рано 
през 2018 г. Това предвижда 
план на правителството за от-
ворено управление. Тогава ще 
има и работещ софтуер за из-
даване на електронни направ-
ления за прегледи при лекар 
специалист. Новата система с 
електронни документи в здра-
веопазването трябваше да е го-
това още догодина. Това обаче 
няма да стане заради отложе-
ното издаване на лични карти 
с чип. Електронният иденти-
фикатор в чипа на документи-
те трябва да служи за вход до 
електронните здравни докумен-
ти, заедно с пръстовите отпеча-
тъци на пациента. Въвеждането 
на електронни направления и 
рецепти трябва да намали вре-
мето за издаване на документи 
и съответно опашките пред ле-
карските кабинети, се казва в 
плана на правителството. Ос-
вен това ще има по-добър кон-
трол върху харченето на парите 
за здравеопазване.

ОФИС СТОЛ  
СТАВА НА ЛЕГЛО

През последните години в цял 
свят се увеличава броят на хо-
рата, които практикуват "седя-
ща" работа. Милиони хора на 
планетата се трудят на бюра в 
офиси. Затова не е изненадва-
що, че има огромно разнообра-
зие от кресла за офиса. Едни са 
много удобни, а други - изобщо. 
Наскоро обаче беше представен 
иновационен офис стол, който 
може да се превърне в легло. На-
рича се Office Chair Bed. Назва-
нието е скромно, но точно опис-
ва креслото. Този стол на пръв 
поглед изглежда като всеки 
друг. Но първото впечатление 
лъже. Основната му функция е, 
че бързо се трансформира в лег-
ло. Облегалката му се сваля до 
180 градуса. Има и специална 
възглавница за краката, така 
че да може да ги изправите и да 
се почувствате като на дивана в 
къщи. В разтегната форма кре-
слото не заема кой знае колко 
място. Трансформацията му 
става с помощта на специални 
ръчки само за няколко секунди.


