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НФДМ - ХАСКОВО - 2018 Г.
Шестият национален форум по дентална медицина ще се
проведе на 14, 15 и 16 септември 2018 г. в гр. Хасково.

ТРАДИЦИОНЕН СЕМИНАР
НА РК НА БЗС – ПЛОВДИВ
На 06.10.2018 г. в гр. Хисар, хотел „Аугуста“, ще се проведе
ежегодният семинар на РК на БЗС – Пловдив. Темата на семинара е: „Съвременни тенденции във функционално-естетичната рехабилитация в лицево-челюстната област“. Очаквайте
програмата на форума!

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ВЕРЕЯ ДЕНТ
Есенната сесия на Регионален форум по дентална медицина
„Верея дент“ ще се проведе на 6.10.2018 г., събота. Денят съвпада с празника на град Стара Загора.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
БАНСКО - 2018
Традиционният форум ще се проведе на 12, 13 и 14 октомври
в гр. Банско, гранд хотел „Банско“. Откриването е предвидено
за 12 октомври от 16.30 ч., последвано от лекция на д-р Силвия
Димитрова от 17 ч.

НФДМ-Хасково 2017 г.

Лекционен ден, организиран от РК на БЗС-Кърджали

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА НА
РК СОФИЯ ОБЛАСТ
На 27.10.2018 г. в гр. Банкя ще се проведе Пети регионален
форум по дентална медицина на РК София област.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
„МАДАРСКИ КОННИК“
С решение на УС на РК на БЗС-Шумен, следващият НФДМ
„Мадарски конник“ ще се проведе от 8 до 10 февруари 2019 г.

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
„ПАНОРАМА“ 2019 Г.
Верея дент, форум на РК на БЗС-Стара Загора

Д

нешната колонка на председателя цели запознаването
Ви, любезни ми читателю, със
световните и европейски принципи
на продължаващото обучение на лекарите по дентална медицина. Текстът е базиран на изнесената от мен
лекция пред участниците в Открития форум по продължаващо обучение на БЗС, който се проведе на 7
юли т.г. във Велинград. В заглавието
съм посочил трите най-използвани
наименования за продължаващото
обучение, които по същество са еднозначни.
СВЕТОВНАТА ДЕНТАЛНА
ФЕДЕРАЦИЯ (FDI)
Контекст
ПОДМ е професионално задължение
за лекарите по дентална медицина
(ЛДМ) и националните дентални асоциации (НДА) поради:
l напредъка в науката и научните изследвания;

Регионален форум със студентско състезание на РК на
БЗС-Плевен, „Панорама“

необходимостта от включване на
нови знания за най-добро управление
на оралното здраве и системните заболявания;
l технологичното развитие и иновациите, отнасящи се до денталната медицина;
l по-доброто разбиране на взаимовръзката и неделимостта между оралното здраве и общото здраве;
l безопасността на пациентите;
l качеството на живот;
l стандартите за здравна грижа;
l денталната медицина е базирана и
основана на доказателства;
l новите предизвикателства за общественото здраве;
l нуждите, изискванията и очакванията на отделните пациенти и на обществото.
l

Обхват
Продължаващото обучение по дентална медицина е професионално и
етично задължение за ЛДМ и НДА.
ЛДМ имат отговорността да продъл-

жат да се обучават, като всеки ЛДМ
трябва:
l да бъде информиран и ангажиран
в развитието на денталната медицина;
l да оценява новите изследвания и
наличните най-силни научни доказателства;
l да прилага наученото и с критично
мислене по начини, които най-добре да
включват новите техники на практика;
l да подобряват грижите в съответствие с професионалните стандарти и
да служат на обществото.
Професионалното развитие с дългогодишна продължителност подобрява
осведомеността за подходяща грижа
за пациента и укрепва ангажимента на
индивида за общественото здраве.
Професията дентална медицина е ангажирана с поддържането на висококачествени, основани на доказателства,
съвременни стандарти за образование
и обучение, които служат на пациентите и на обществеността.
На стр. 2

На 29, 30, 31 март 2019 година в гр. Плевен ще се проведе пореден Регионален форум по дентална медицина „Панорама“.

ВТОРИ НАУЧЕН КОНГРЕС „НАУКА
И ПРАКТИКА – РЪКА ЗА РЪКА”
На 12 и 13.04.2019 г. на територията на Факултета по дентална медицина в гр. Пловдив ще се проведе Втори Научен
конгрес на ФДМ – Пловдив съвместно с РК на БЗС – Пловдив
„Наука и практика – ръка за ръка”.

НФДМ ВЪВ ВЕЛИНГРАД - 2019
Следващото издание на форума през 2019 г. ще бъде на 11 и
12 май. Запазете си датата.

XIX НАУЧЕН
КОНГРЕС НА БЗС - 2019 Г.
Управителният съвет на БЗС взе решение следващият Научен конгрес на БЗС да се състои на 6, 7 и 8 юни в гр. Бургас.
Конгресът ще бъде съпроводен от дентално-медицинска изложба и богата съпътстваща програма. Запазете си датата.

НФДМ СЛИВЕН - 2020
Националният форум по дентална медицина, организиран
от РК на БЗС - Сливен, ще се състои през година. През 2020 г.
ще се проведе на 27 и 28 март.
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ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

ПРОДЪЛЖАВАЩО
ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Дефиниция
1. Продължаващото обучение
на лекарите по дентална медицина (ПМОЛДМ) се отнася както до
общопрактикуващите ЛДМ, така
и до специалистите ЛДМ и е начинът, по който членовете на професията поддържат, подобряват и
разширяват своите знания, опит и
компетентност и развиват лични и
професионални качества, изисквани през цялата им кариера.
2. ПМОЛДМ има за цел да осигури по-обществен и фокусиран
върху пациента подход за предотвратяване на оралните заболявания, а не само да лекува съществуващи заболявания.
3. ПМОЛДМ има за цел да
включва усъвършенстване на съществуващите знания и умения,
както и разглеждане, подходяща
оценка и прилагане на нови разработки и научни изследвания в рамките на денталната медицина.
4. Добре планираните ПМОЛДМ
и професионалното развитие подпомагат ЛДМ при признаването на
техните индивидуални области на
интерес и умения, нови възможности за повишаване на уменията
и компетенциите, самооценка на
професионалното им ниво и необходимостта от насочване на пациентите за съвет и/или лечение към
подходящи специалисти.
Принципи
Основните принципи на ПМОЛДМ са, че професията на ЛДМ
трябва:
l да отговаря на променящите се
обществени потребности;
l да разбира и прилага най-добрите налични практики с нови
технологии и знания;
l да позволява на практикуващите ЛДМ да предоставят услуги за
профилактика и успешно лечение
на оралните заболявания.

Политика
FDI призовава националните
дентални асоциации:
1. Редовно актуализирайте ангажимента на ЛДМ за профилактика
на заболяванията, за осигуряване
на подходящо лечение на оралните
заболявания и насърчаване на общественото орално здраве.
2. Обърнете внимание на наличието на структурирана и продължаваща образователна система за
всички зъболекари в рамките на
етична рамка.
3. Предложете естеството, съдържанието и размера на ПОДМ,
което е разумно и постижимо от
ЛДМ в техния регион, включително нови и иновативни модели на
образование и развитие.
4. Препоръчаните форми на
ПМОЛДМ да включват медицински теми, които да позволяват на
практикуващите ЛДМ да повишат
компетентността си в медицинските познания и да разберат двустранните и неделими взаимоотношения между оралното здраве и
общото здраве.
5. Да се препоръча система, която да може редовно да оценява
курсовете чрез одит по отношение
на качеството, съдържанието и
участието.
6. Подкрепа за разширяване на
обхвата на практиката за ЛДМ и
разширена роля за подобряване на
благосъстоянието на общността.

за здравните приоритети на страната, CED счита, че всички държави членки следва да продължат
да имат свои собствени специфични правила за ППР, въз основа на
принципите на пропорционалност
и субсидиарност*.
l Трябва да се декларират всички конфликти на интереси на доставчиците на ППР и всяка научна
основа на представеното не трябва
да се нарушава от търговски съображения.
l Вградена реклама и директни
търговски препратки са неподходящи в рамките на образователното съдържание и трябва да се
избягват.
l Лекторите трябва да разкриват
на участниците паричен или друг
специален интерес, който могат
да имат с всяка компания, чии-

НФДМ-Банско

(например тематично структурирано продължаващо професионално
развитие, допълнителни образователни курсове и др.);
г) продължаване на професионалното самостоятелно развитие
чрез различни медии (например
професионална и техническа преса и литература, аудиовизуални
образователни средства, уеб базирано обучение и др.).
Оценка на образователната
дейност по ППР
1. ЛДМ трябва да имат възможност да оценяват всички дейности
на ППР, за да дадат обратна информация на ППР доставчици и обучители.
2. Въпросникът за тази цел трябва да позволи на участниците да
оценят учебните резултати от съ-

ЕВРОПЕЙСКА
РЕГИОНАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА
СВЕТОВНАТА ДЕНТАЛНА
ФЕДЕРАЦИЯ (ERO FDI)
ERO-FDI препоръчва:
1. Да се подкрепят Националните дентални асоциации (НДА) в
ролята им на съветници, които да
прегледат националните учебни
програми по денталната медицина,
за да се задълбочи изучаването на
медицинските науки, като непрекъснато се подчертава, че здравето
на устната кухина е неразделна,
съществена част от общото здраве;
2. Да се разработят научни програми, включително и по взаимосвързани медицински теми,
в програмите по ПМОЛДМ, като
конгресите и другите научни форуми на ЛДМ;
3. НДА да си сътрудничат както
на национално, така и на международно ниво, с медицинските научни асоциациии съвместно да си
сътрудничат и участват в научни
събития и програми по ПМОЛДМ;
4. Да се насърчават съвместни
образователни инструменти като
публикуване на статии в списанията на НДА, връзки към уебсайтове, които подчертават свързаните
с това въпроси, разпространение
на публикации и ръководства на
НДА;
5. Да се даде по-силен акцент и
се наблегне върху междупрофесионалното образование и практика с подобрено професионално
развитие.
СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ЗЪБОЛЕКАРИ (CED)
Определение
Продължаващото професионално развитие (ППР) се определя
като непрекъснат процес на структурирано обучение на практикуващи ЛДМ, чиято цел трябва да е да
поддържат, актуализират или подобряват знанията, техническите
умения или професионалните клинични и поведенчески стандарти,
като всички това трябва да подобри предоставянето на обществото
на качествено орално здраве.
Поради различните здравни системи, предоставящи орално здравно лечение в Европейския съюз,
ППР е организирано по различен
начин във всяка държава членка.
Разнообразието от предлаганите

Постерната сесия на Научния конгрес на БЗС в Бургас
дейности за продължаващо образование и принципът на свободния
избор за практикуващите трябва да
бъдат поддържани в съответствие
с политиката на всяка държава
членка.
Цели
Продължаващото
професионално развитие на ЛДМ трябва:
l да отговаря на индивидуалните изисквания на практикуващия
ЛДМ;
l да допринесе за задълбочаване
на знанията, уменията и компетенциите на ЛДМ;
l да взима предвид непрекъснатото развитие на денталната медицина и епидемиологията и да дава
това, което е необходимо на нуждите на оралното здраве;
l да поддържа и развива модерно, ориентирано към качеството и
основано на научни доказателства,
орално здравеопазване за пациентите.
Доставчици (тези, които осигуряват) и режим на предоставяне
на ППР
l ППР е обучение, получено
след дипломирането и националната дентална асоциация на всяка
страна трябва имат важна роля в
организирането на ППР в сътрудничество с академичните институции, здравните власти и здравните
преподаватели.
l Тъй като ППР трябва да отговори на възникващите здравни
потребности и да бъде от значение

то продукти се обсъждат в курса.
Оповестяването трябва да бъде направено в рекламни материали и в
самата презентация.
Вид и съдържание на дейностите на ППР
Видовете са много и разнообразни, като например курсове и лекции, дистанционно обучение, конференции и семинари, конгреси,
както и самостоятелни дейности
като писане на статии в списания и
книги, ревюта, подготовка и представяне на лекции и курсове и др.
Всеки ЛДМ избира дейностите
на ППР въз основа на тяхното съдържание, клинични и научни или
други професионални дейности и
неговия личен план за развитие,
който е формулиран съгласно професионалните нужди и интереси
на ЛДМ.
Има много различни методи на
преподаване и е необходимо да се
предлагат различни видове продължаващо обучение. Подходящи
структури и методите за продължаващо развитие са например:
а) структури на продължаващото
образование (например конгреси,
симпозиуми, срещи, работни срещи, класове, колоквиуми, демонстрации, практически упражнения
и др.);
б) клинично продължаващо обучение е работата в денталните клиники, представяне и обсъждане на
конкретни случаи;
в) специфични учебни планове

битието по ППР по отношение на
постигането на образователните
цели, обхвата на съдържанието,
обхвата на предоставените знания,
полезността и приложимостта на
предоставена информация, уменията на водещия, пригодността на
мястото за провеждане и др.
3. ЛДМ също трябва да могат
да дадат допълнителни коментари
за събитието и да дадат предложения за бъдещи дейности по ППР.
Събраните данни трябва да бъдат
ефективно обработени за планиране на нови ППР програми от доставчика на ППР.
Кредити и техният брой
1. Като въпрос на професионално задължение и етика, всеки
ЛДМ трябва да събере минимален
размер на ППР кредити в рамките
на определен период въз основа на
посещаваните образователни дейности. Кредитът за ППР трябва да
бъде въз основа на съдържанието
и продължителността на образователните дейности.
2. ЛДМ са отговорни за разработването на своя личен образователен план според техните нужди,
събиране на необходимите ППР
кредити и предоставяне на доказателства и документация за участие
в различните учебни дейности.
ЖЕЛАЯ ВИ
ПРЕКРАСНО ЛЯТО!
Д-р Николай Шарков

*Субсидиарност - Субсидиарността е основна политическа доктрина. Тя гласи, че решенията по създаване на политики трябва да се вземат на възможно най-децентрализирано
ниво, в което централното управляващо тяло да не взема участие, освен ако това не е по-ефикасно от действията, предприети от долните нива. Принципът на субсидиарността в
Европейския съюз предвижда намеса на ниво ЕС единствено в ситуации, в които „целите на предложено действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите
членки както...“
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НФДМ-ХАСКОВО-2018
14 СЕПТЕМВРИ
10.00-11.00 ч. Детски празник “Зъбки, бели като гъбки” - сцена
на площад “Свобода”, гр. Хасково
10.30-11.30 ч. Регистрация
11.30 ч. Workshop програма,част от акредитирания НФДМ гр.
Хасково 2018г. - свободен достъп за всички участници, които са
регистрирани
11.30-12.15 ч. “Приложение на шуслеровите соли в денталната
практика”, д-р Мария Грозева Alpenpharma
12.30-13.15 ч. “Активираща се от светлината дезинфекция” – д-р
Антония Андреева, Весислав Кангов Mi Plant
13.30-15.45 ч. “Предизвикателствата на втори клас възстановявания” – д-р М. Дочева Дентатехника
19.00 ч. Wellcome парти с дегустация в гр. Свиленград, ресторант “Моста”
15 СЕПТЕМВРИ
8.00-9.00 ч. Регистрация
9.15 ч. Търговска презентация
9.30 ч Проф. Д-р Мария Куклева, “За и против приложението на
флуор в денталната профилактика”
11.15-11.30 ч. Търговска презентация
11.30-13.00 ч. Проф. Д-р Милена Пенева, “Пулпити и периодонтити на временни зъби”
13.00-13.30 ч. Oбедна почивка – обяд (кетъринг)
13.45-14.00 ч. Търговска презентация
14.00-14.45 ч. Д-р Йордан Гечев, “Що е вертебрология и мястото
й в съвременната медицина”
15.00-15.45 ч. Д-р Б. Андонов, “Ендодонтско лечение-клинични
аспекти”
15.45-16.00 ч. Търговска презентация
16.00-17.30 ч. Адвокат Мария Шаркова, “Денталната медицина
и правото. Анализ на съдебни дела в областта на денталната медицина”
Такса участие за НФДМ Хасково 2018г. – 30 лв.
20.00ч. Ретро парти в хотел “Ретро”;
“С бели маратонки и изтъркани джинси”; Куверт: 40лв.
Организаторите запазват правото си за промени в програмата!
Форумът ще бъде излъчван онлайн. Цена: 50 лв.
За повече информация посетете: www.bzs-haskovo.com/
Форумът носи 11 кредитни точки!

11-ТИ СЕМИНАР НА РК НА БЗС – ПЛОВДИВ
Съвременни тенденции във функционално-естетичната рехабилитация в лицево-челюстната област
06.10. – 07.10.2018г., гр. Хисар, Хотел „Аугуста”

ОСНОВНА ПРОГРАМА

06.10.2018г.

08.00 – 09.15ч. – Регистрация.
09.15 – 09.30ч. – Откриване.
09.30 – 11.00ч. - Лекция на тема: „Естетика чрез функция. Основни стъпки към баланса
в цялостната рехабилитация.» Лектор от Sofia Dental Meeting, д-р Кирил Динов.
11.00 – 11.30ч. - Фирмена презентация.
11.30 – 12.15ч. – „Грешки при работа с лицева дъга». Лектор: Доц. д-р Диян Славчев,
д.м.
12.15 – 12.45ч. - Фирмена презентация.
12.45 – 14.00ч. – Обяд.
14.00 – 15.30ч. – „Бруксизъм - орални изяви, диагностика и лечение”. Лектор: Проф.
д-р Христо Кисов, д.м.
15.30 – 16.00ч. - Фирмена презентация.
16.00 – 16.45ч. - “Неинвазивна функционално – естетична реконструкция при III кл. по
Енгел – Ортодонтска терапия и no-prep фасети Lumineers (докладване на клиничен случай). Лектори: Д-р Ана Б. Александровска, Македония и д-р Игор Кировски, Македония
20.00ч. – Официална вечеря.
07.10.2018г.
Уъркшоп прояви:
09.30 – 11.00ч. - „Терапевтичният лазер за превенция на усложненията в денталната
практика. Лазерите за поддържаща терапия при пародонтит”. Водещ: Инж. Николина Георгиева. Времетраене: 90 мин.
11.00 – 11.45ч. «Работа с лицева дъга». Водещ: Доц. д-р Диян Славчев, д.м. Времетраене: 45 мин.
Уъркшоп проявите са част от акредитираната програма на БЗС за ПМОЛДМ и са със
свободен достъп за всички участници в семинара!
СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА:

07.10.2018г.

„Възстановяване на ендодонтски лекувани зъби – съвременни клинични подходи”. Ръководител на курса – Д-р Галина Вълчева.
Времетраене: Теоретична част - 180 мин., практична част – 180 мин. брой участници –
от 10 до 20. Цена: 240 лв.
„Клиничен подход при адхезивно възстановяване с композитни фасети. Предимства и недостатъци. Избор на техника и материали. Адхезивни протоколи”. Лектор:
Д-р Мариета Дочева. Времетраене: 300 мин., брой участници: до 22. Цена: 85 лв.
„Технология на глас-фибро влакната в стоматологията” - теоретичен и практически курс. Лектор: Д-р Радослав Аспарухов. Времетраене: 240 минути, брой участници: до
24. Цена: 95 лв.

КУЛТУРНА ПРОГРАМА:

06.10.2018г.

17.00ч. - Представяне на книгата „Административните нарушения в денталната практика“ с автори д-р Нина Мусурлиева, дм; главен асистент в катедра „Социална медицина
и обществено здраве” при МУ – Пловдив, член на КПЕ на БЗС и член на КПЕ при РК на
БЗС – Пловдив и адв. Станислав Станев, доктор по право – юрист на РК на БЗС – Пловдив.
Оферта за нощувки в SPA Хотел „Аугуста”, гр.Хисар:
Цени в Български левове, на стая, на вечер:
Стаи:

Цена с отстъпка:

Единична стая

61,00

Двойна стая

80,00

Тройна стая (спалня + единично легло)

115,00

По време на семинара участниците ще имат възможност да посетят и фирмените щандове на търговските представители, участници в него.
Такса правоучастие за желаещите да посетят семинара:
20 лв. за представители на РК – Пловдив.
40 лв. за представители на други регионални колегии.
Участващи студенти не заплащат такса правоучастие.
Официална вечеря – 40 лв.
Краен срок за записване: 01.10.2018г.
Такса правоучастие и вечеря се заплащат предварително в офиса на РК на БЗС – Пловдив 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
Участието в акредитирания от БЗС форум носи 9 кредита.
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ЛЮБОПИТНО

ЗАЩО ЛЕКАРИТЕ
ОТВОРЕТЕ ШИРОКО
ПО ДЕНТАЛНА
ОЧИ, РОБОТИТЕМЕДИЦИНА НЕ ОБИЧАТ
ПРОМЕНИТЕ
ЗЪБОЛЕКАРИ СА ТУК
Китайски специализиран робот пръв постави зъбен
имплантат на пациент без човешка намеса.
Успешно проведената процедура дава надежда в бъдеще
да се избегне човешката грешка и да се преодолее
недостигът на специалисти.

Р

оботизиран дентален робот успешно
завърши процедурата по поставянето
на два зъбни имплантата на пациентка, съобщи водеща китайска медия.
Присъстващите медицински специалисти не взеха активно участие в процедурата. Едночасовата процедура се проведе
в Ксиан, Шанкси, според „Science and
Technology Daily“.
Отклонението при поставянето на
имплантатите е от порядъка на 0.20.3mm, което отговаря на стандартите при такива процедури.
Проектът е резултат от съвместната работа на Университетската болница към
4-ти Военномедицински
университет в Ксиан и института по роботика към
Университета в Бейджинг
за последните четири години.
Според д-р Цао Юмин,
водещ специалист в областта на оралната рехабилитация, който работи в
университетската болница роботите комбинират в
себе си най-доброто
от човешкия опит
и технологиите.
Те провеждат
хирургичната интервенция самостоятелно и по тази
причина се избягва
вероятността от човешка грешка. Самите имплантати са изработени посредством 3D
принтиране.
Резултатите от скорошно епидемиологично проучване сочат,
че около 400 милиона пациенти в
Китай имат нужда от имплантатно
лечение, но броят обучени специалисти е крайно недостатъчен.
Около един милион годишно

са случаите на неуспешно имплантатно лечение на територията на страната. Ниското
ниво на проведеното хирургично лечение
може да причини и допълнителни усложнения.
Доклад върху проблема заключва, че
оралните хирурзи оперират в много тесни
и трудно достъпни пространства в устната кухина и това затруднява операцията. Именно използването на роботи
може да заобиколи този проблем.
Преди началото на операцията медицинският екип поставя на пациентката устройство за пространствено
ориентиране и позициониране
на робота. След това с команда роботът се позиционира
правилно; зададена е и позиция, и дълбочина на поставяне
на имплантатите.
След това се прави тестово поставяне и от събраната
информация се въвеждат необходимите корекции преди
да поставят локалната анестезия и да дадат начало на
процедурата. Роботът се
движи синхронно с леките
движения на пациентката.
В последните години
роботите бяха в ролята
на асистенти на лекарите по дентална медицина по
ортогнатна хирургична намеса
или апикални корекции, участваха и в обучението на студенти.
През март 2017 Асоциацията на Храни и Лекарства в САЩ
одобри, в ролята на асистент на
денталния лекар, роботизираната
система „Йоми“ за употреба по
време на имплантатни процедури.
Алис Ян
Превод от английски език:
д-р Й. Йонкова

Н

ОБОСНОВКА

ачинът, по който се предполага, че базирана на доказателства дентална медицина работи, изглежда много ясен.
Установен, уважаван клиничен и изследователски източник предоставя препоръка въз основа на доказателства, събрани в достатъчно
количество и качество. Необходимите материали са налице. Когато лекарят по дентална
медицина се запознае и проумее новата информация, от него се очаква да включи констатациите в клиничната си практика, но там
начинанието търпи провал. Като цяло, нищо
не се променя, за да се промени предишния
протокол на работа на лекаря и да се инкорпорират базираните на доказателства нови практики. Какво се е объркало?

БАРИЕРИ КЪМ ПРОМЯНАТА
Важно е да разберете, че няколко фактора
допринасят за процеса на промяна в поведението на клинициста. За да илюстрираме
процеса ще дадем пример и анализираме
изследване, направено преди години, чиито
принципи и заключения са валидни в общия
случай. Малка група от практикуващи беше
събрана в качествено проучване за това какви фактори определят избора на зъболекаря за
приложение на силанти в планирането и лечението на случай на некавитирани кариозни лезии. Определящият фактор, както се очертава,
е личния клиничен опит. По същество. практикуващите, които са имали лош опит с нов
метод или материал, сякаш реагират с мощен
емоционален стимул да не повтарят този опит
още веднъж. Това подчертава, че емоционалният аспект е свързан с вземането на решения.
Проблемът е, че не само емоционалната, но
и логическата или рационалната мисъл трябва
да бъдат включени във вземането на решения.
Емоционалният аспект избира, но логическият аспект спира емоционалното „препускане“,
за да реши или използва рационализирането
на емоционалното предпочитание и да подбере най-добрият начин на действие. Ситуацията много наподобява ситуацията в сериала
„Стар Трек“ и главните герои капитан Кърк и
г-н Спок. Кърк емоционално се хвърля в атака, внимателно обмисляна и планирана от г-н
Спок.

ПРИМЕР
Докато са във факултета по дентална медицина на бъдещите клиницисти в продължение
на дълги години се преподава, че кариозните
лезии трябва да се отстранят и зъбът да се възстанови, без да остават непочистени инфектирани зъбни структури, които да причиняват
бъдещи усложнения. Последиците, които се
предвиждат, ако зъболекарят остави някакви
проблемни зони непочистени задейства емоционално заредения отговор, който диктува
отстраняване на целия кариес и възстановяване на зъба.
В конкретното изследване, касаещо силан-

ти, зъболекарите очевидно са установили,
че този емоционално убедителен аргумент е
твърде силен за преодоляване от логически
подход, базиран на доказателства. Зъболекарите съобщиха, че не вярват на доказателствата
и не виждат никаква причина за поставянето
на силант, който напълно облива непочистената преди това „тъмна оклузална фисура“.
Фактът, че здравноосигурителните фондове
масово не покриват процедурата, също поставя под въпрос приложението на методиката. Широко разпространено е схващането,че
пациентите нямат достатъчно информация и
рядко се включват в процеса на избор. Не на
последно място лекарите по дентална медицина се консултират едни с други по отношение
на клинични протоколи. Това усилва още повече емоционалната компонента, и базираната
на доказателства информация се пренебрегва.

АНАЛИЗ И ПРЕПОРЪКИ
Проучването установи, че публикуването на
насоки, основани на доказателства, едва ли ще
доведе до необходимите незабавни промени в
практиката. Вместо това е необходимо да се
преодолеят дълготрайните вярвания и личните клинични наблюдения, които противоречат
на доказателствата. Насърчаването на приемането на основани на доказателства препоръки
ще изисква преодоляване на емоционалния
аспект на процеса на вземане на решения.
Необходимо е да се идентифицира емоционалната цел и тя да бъде изместена, когато
емоциите и логиката са в конфликт. Ако емоционален приоритет на клинициста е пациентът и неговото или нейното орално здраве
и благополучие, то той трябва да предостави
информацията за новите доказателства и да
включи пациента във вземането на решението. След това пациентът може да се застъпи за
процедурата и решението, което е взел заедно
със своя лекар. Други емоционални приоритети могат да бъдат адресирани по същия начин.

ЗНАЧЕНИЕ ЗА
КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА
Защо да губим времето си, за да събираме
висококачествени доказателства и формулираме насоки за практикуване, ако никой не
слуша и не прилага новия начин, вместо да се
придържа към предишния подход? Трябва да
приемем, че понякога този нов протокол няма
да бъде успешен и ще се наложи да анализира тези си неуспехи, за да определим какво
се е объркало и след това да опитаме отново.
Също така трябва да спрем да слушаме изключително емоционалната (капитан Кърк) страна на нашия мозък и да даваме на логическата,
рационална (г-н Спок) страна възможността
да ръководи нашите решения, а не просто да
оправдава емоционалния избор. Важно е да
комбинирате емоционалните и логическите
процеси, за да вземате най-добрите решения
по отношение на грижите за пациента.
Превод от английски език: д-р Й. Йонкова

Теоретичен курс организиран от д-р Иван Горялов
Иновация в ортодонтията – системата I-station

Системата I-station:
- създава стабилна скелетна опора и позволява контролирано
движение на зъбите в трите равнини на пространството;
Д-р Ясухиро Ицуки, Д-р Харуя Огава - дава възможност за лечение на асиметрични случаи, случаи
с отворена захапка, клас 2 и клас 3;
Япония
- променя границата за
Преди
Д-р Ясухиро Ицуки:
нуждата от ортогнатна
- Създател на I-station
хирургия.
- Дипломат на Японския борд
на ортодонтите;
Д-р Харуя Огава:
- Член на Японски изследователски клуб „Алекзандър“
(Президент за 2008-2009)
- Член на Японския борд на
ортодонтите
Дата: 12-13 ноември 2018 г. от 9 ч.
Място: Гранд хотел Пловдив
Цена: 980 лв. с ДДС до 25.10.18 г.
1100 лв. с ДДС след 25.10.18 г.

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

След

Записване и
информация:
0889 41 04 42
ivang@usmivki.com
www.bracescourses.com
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ОРАЛНИ ЛЕЗИИ И
КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА

одерният свят започва своето развитие в
средата на 19-ти век.
Основа за неговото развитие са
няколко фундаментални открития, променили света за винаги.
Такива са появата на телеграфа,
железницата, електричеството и
др. В медицинската наука и практика също се появяват открития,
трасирали бъдещото развитие на
тази благородна професия. Такива са въвеждането на общата
наркоза, развитието на асептиката и антисептика, откриването на кръвногруповите фактори
и др. За по-малко от два века,
медицината достигна изключителни върхове. Много от идеите
и мечтите и на най-смелите медици вече са реалност.
В съвремието, учените направиха един основен извод, а
именно: научното познание се
развива на границата на отделни медицински и немедицински

специалности.
Достиженията
от други области на научното
познание, много бързо намират
своето място в една или друга
медицинска специалност. Изследванията станаха по-детайлни, фокусирани върху проблеми,
за които само преди няколко години, нямаше идея, че могат да
бъдат разрешени. Отделните медицински специалности добиха
мултидисциплинарен характер.
Вече се изисква от лекаря да има
общо и задълбочено познание в
редица научни направления. Типичен пример е специалността
Орална медицина. Тя се развива
на границата на медицинската и
дентално-медицинската наука и
практика. Тази вече, не толкова
нова специалност, се появи за да
открие и развие редици нерешени проблеми от тази граница. Въпреки, че в нашата страна, още
не е достигнала онова признание, което има в други страни, тя

се развива и напредва стъпка по
стъпка. Има изключителна необходимост от подобно признание
на специалността в Р България и
това би било единствено и само
в интерес на страдащите пациенти. В този смисъл появата на
книга „Орални лезии и клинична медицина“ е от изключително значение за практикуващите
дентални медици и медици от
специалности на вътрешната
медицина, неврологията, кожни
болести и др.
Системните болести на човешкият организъм, през последните
години, също натрупаха фундамент от огромно познание. Само
до преди две десетилетия много
от тези болести представляваха
огромен проблем за медици и
пациенти. Въпреки, че все още
те не са намерили окончателно
решение, редица от откритията,
приложени при лечението на
болни със системни болести, до-
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ведоха до облекчаване на страданията им и до удължаване на
живота на болния.
Системните болести имат
много често някои общи характеристики. Така например голяма част от тях се дължат на автоимунни процеси, етиологичните
фактори остават неизвестни, настъпват характерни промени в
съединителната тъкан и пр. Проявата им в устната кухина е съществена част от диагностиката
и лечението им. Ето защо това
познание, представено в книгата
е основа за развитието на тази
специалност. То е от огромно
значение за практикуващите лекари с една единствена цел: да
се облекчи страданието на тези
болни.
Повече информация и подробности може да намерите
на http://medinform.bg/store/

БЪЛГАРСКИ
ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
РК НА БЗС БЛАГОЕВГРАД
Национален форум по Дентална медицина
гр. Банско – 12-14.10.2018 год.
12.10.2018 год.
14.00 – 16.30 ч.
16.30 - 17.00 ч.
17.00 - 18.30 ч.
13.10.2018 год.
7.30 – 8.45 ч.
8.45 – 9.00 ч.
9.00 - 10.00 ч.
10.00 – 10.30 ч
10.30 – 11.30 ч.
11.30 – 12.00 ч.

Настаняване и регистрация
Откриване на НФДМ – Гранд хотел Банско
„Диагностични и лечебни стратегии в ендодонтското лечение – анализ на клинични случаи”, Лектор – д-р Силвия Димитрова, ДМ
Регистрация
Търговска презентация: Six Lanset - Simple е нов диоден лазер.Приложение: хирургия, ендодонтия, джобове, протетика, хемостаза, аблация, терапия,
избелване.
„Принципи на ергономичната работа на четири ръце”, Лектор – д-р Милен Димитров
Търговска презентация: ”Ендодонтски инструменти - Mani”
„Директно адхезивно възстановяване - златни стандарти“, Лектор – проф. д-р Нешка Манчорова, дм

12.00 – 14.00 ч.
14.00 – 14.30 ч.
14.30 – 15.30 ч.
15.30 – 16.00 ч.
6.30 – 18.00 ч.
20.00 – 01.00 ч.

Търговска презентация:
1. „Орални лезии- приложение на Анафтин”;
2. „LAKALUT – 90 години развитие и традиции”.
Обяд на блок маса
Уърк шоп на тема: ”Протокол за предсказуемо и успешно ендодонтско лечение”
„Противоречия при лечението на карциноми на слюнчените жлези”, Лектор – проф. Поповски, ДМ – Р Македония
Търговска презентация: ”Как да подобрите качеството на живот на вашите пациенти, които страдат от дентална свръхчувствителност”
„Mинимално инвазивнo естетично протезиране”, Лектор – д-р Георги Илиев, ДМ
Гала вечеря

12.10.2018 год.
13.30-17.30 ч.
хотел „Молерите”

СЪПЪТСТВАЩИ СЪБИТИЯ
ПРАКТИЧЕСКИ КУРС: „Многообразие в естетиката при възстановяване на 4-ти клас кавитети. Модулни фибросистеми за възстановяване на ендодонски
лекувани зъби”, Лектор: Проф. д-р Радосвета Василева

12.00-14.00 ч.
Гранд хотел „Банско”

Теоретично-демонстрационен курс ФАБРИЧНО произведени фасети и оклузални ламини от синтерована керамика с фотополимерен матрикс, лазерно полирани. Лектор: д-р Никола Подолешов

14.00-16.00 ч.
Гранд хотел „Банско”

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС: „Нов поглед върху композитните възстановявания в ежедневната практика”, Лектор: д-р Румен Илиев
Всеки участник в курса получава подарък 6 бр. Шприци фотополимер HIBRISUN, самоедхезивен бонд и шприца с гел

13.00-16.00 ч.
Хотел „Евелина палас”

ТЕОРЕТИЧЕСКИ И ДЕМОНСТРАЦИОНЕН КУРС: „Проблеми и решения при индиректните възстановявания – да циментираме или да свържем”, Лектор: д-р
Радослав Аспарухов

14.10.2018 год
10.00-12.00 ч.
Гранд хотел „Банско”

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС: „Пародонт и плазмолифтинг – актуални методи за лечение”, Лектор: Г-н Стоимен Терзийски – Естетик- Мед

Такса правоучастие в НФДМ – 35 лв.
Настаняване в: Гранд хотел „Банско”, хотел „Молерите”, хотел „Евелина палас”.
Настаняването е по реда на постъпилите заявки и заплащането.
В Гранд хотел „Банско” с предимство се настаняват участниците в НФДМ
За заявки и въпроси:
д-р Георги Сойтариев – 0888333860; Димитрина Калайджийска - 0887096109

Настаняване в Гранд хотел Банско:
Цена на единична стая – 70.00 лв. с включена закуска;
Цена на двойна стая – 44.00 лв. на човек с включена закуска.
Участниците във форума се ползват с предимство за настаняване
в Гранд хотел „Банско” до изчерпване на капацитета.
Такса правоучастие на чл. на РК на БЗС-Благоевград – 25 лв.
Такса правоучастие на членове от други колегии – 35 лв.
С част от приходите от НФДМ ще бъдат подпомогнати
SOS селища в България.
Банкова сметка:
Юробанк България АД; BG 98 BPBI 792210 445 341 02РК на БЗС - Благоевград
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Д Е Н Т А Л Е Н М А ГА З И Н

ОРТОДОНТСКА
СРЕЩА 2018 ГОД.
Дата на провеждане: 15.09.2018 год.
Място: София хотел Балкан
Организатор: Българско Ортодонтско Общество
ПРОГРАМА:
8,30 – 9,00 ч. – Регистрация
9,00 – 9,45 ч. – Отчетно – изборно събрание
9,45 – 10,00 ч. – Връчване на наградата „ПРОФ. МУТАФЧИЕВ” за
най-добра студентска разработка на ортодонтска тема
10,00 – 18,00 ч. – Теоретичен курс на проф. д-р Джеймс МакНамара: В
търсене на ефикасна и ефективна Дентофациална ортодонтия - уроци научени по Пътя
ТАКСИ:
Ранна - преди 31.08.2018 – За членове на БОО, BAOS и от
страни членове на FEO – 450 BGN
За не членове на БОО, BAOS и от страни членове на FEO – 600 BGN
Късна – от 01.09.2018 до 14.09.2018 и на място –
за членове на БОО, BAOS и от страни членове на FEO – 600 BGN
За не членове на БОО, BAOS и от страни членове на FEO – 750 BGN,
За специализанти, с представяне на документ - 300 BGN
Банка ДСК, клон Калоян, София
IBAN: BG60STSA93000006290915
BIC: STSBGSF BAE: 3002107
За контакти: Анита Шунина: +359888345339
E-mail: a_shunina@abv.bg
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Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А

ПОСЛОЙНА ТЕХНИКА
ЗА КОСТНА АУГМЕНТАЦИЯ В
ЕСТЕТИЧНАТА ЗОНА
Клиничен случай на Д-р Хасан Магайра и Д-р Виктория Иванчева – Лийдс, Великобритания

Т

АБСТРАКТ

ози клиничен случай
описва успешното използване на послойната
техника, описана от авторите,
чрез прилагане на алографт
като първи слой в директен
контакт със зъбния имплантат
и ксенографт като втори слой
за оформяне конвекситет на лабиалната повърхност при костни аументации в естетичната
зона на горната челюст. Тази
иновативна техника се базира
на разбирането за разликата
в етапите на оздравяване на
различните типове костни графтове. Техниката цели да се
образува естествена кост около
зъбния имплантат, използвайки
алографт, и в същото време да
забави резорбционния процес,
за да се постигне дълготраен
естетичен резултат благодарение на забавените резорбционни качества на ксенографта.

ВЪВЕДЕНИЕ
Постигането на успешно поставяне на зъбни имплантати в
деншно време зависи до голяма степен от естетичния краен
резултат. Денталните лекари
трябва да следват естетични
протоколи при поставянето
и възстановяването чрез зъбни имплантати, за да покрият
високите очаквания на пациентите си. Един от основните
фактори, които допринасят за
добрия естетичен резултат, е
успешно приложената водена
костна регенерация (GBR).

ПЪРВИЧНА
СИТУАЦИЯ
Пациент на възраст 68 години
е насочен към имплантологичната клиника, след като колега
вече е екстрахирал зъб 21, поради фрактура на метален щифт в
апикалната трета. Пациентът
е в добро клинично здраве, не
приема медикаменти, не е пушач и има добра орална хигиена. Зоната на екстрахирания
централен резец е оставена да
зарасне за 2 месеца (Фиг. 1).
Оклузален изглед на липсващия зъб 21 показва сериозна
костна загуба във весибуларната зона, която ясно се очертава
след разкриване на мукопериосталното ламбо (Фиг. 2 – 3)

ЛЕЧЕБЕН ПЛАН
Оперативният протокол следва принципа на обратно планиране. А именно след уточняване на бъдещата протезна
конструкция, отдавайки голямо
внимание на идеалната протетична позиция на бъдещия
имплантат, планираме коректното възстановяване на костната загуба и меките тъкани. Ето
защо в този случай костната

перфорация и дехисценцията
са предвидени и зоната ще бъде
аугментирана. Планирано е поставянето на зъбен имплантат
(Straumann Bone level taperd
(BLT)) да постигне задоволителна първична стабилност.
Тъй като тези имплантати са
с тейпър и наподобяват зъбен
апекс, по този начин се цели
намаляване обработката на
костта – остеотомия. Изготвя се
хирургичен водач с формата на
бъдещата протезна конструкция педварително и се прилага
при началната остеотомия.

1. Ситуация 6 месеца след екстракцията на зъб 21

2. Началната ситуация погледната оклузално – видима е букално костната загуба

3. Хирургичен водач направен от модел на восъчен
моделаж с идеалната позиция на бъдещия имплантат

4. Резорбция на вестибуларната костна стена

5. Поставяне на имплантата в правилна протетична позиция

6. Алографт (maxgraft®) под форма на гранули

7. Остеотомия на бъдещия имплантат

8. Предварително хидтратиран ксенографт
(cerabone®)

9. Предварителен шаблон за мембрана

10. Периостален разрез за удължаване ламбото апикално

ХИРУРГИЧНИ
ЕТАПИ
След поставянето на локална
анестезия се открива тристранно мукопериостално ламбо и
се позиционира хирургичният
водач (Фиг. 3 – 4). Извършва
се остеотомията с последователни по големина фрези и
се поставя зъбният имплантат (Straumann BLT) с размери
4,1 х 14 мм. На имплантата се
фиксира абатмънт с размери 5
х 4 мм. (Фиг. 5 – 6) Откритата
имплантатна повърхност се покрива с алографт, за да се добие
естесвена кост около имплантата. (Фиг. 7, 12 – 13). Използваният в този случай алографт
(Maxgraft® cancellous granules)
е химично обработена и студено изсушена алогенна кост с
отлични остеокондуктивни качества и след определен период се преобразува в собствена
кост.
Последователно зоната се покрива с ксенографт (Cerabone®
granules 0,5 – 1,0 mm), който
спомага за бавната резорбция
на алографта, постига се конвексия в лабиалната зона и висок естетичен резултат (Фиг. 8).
Приложили сме метод на послойна техника в комбинация
с алографт, според насоките на
сдружението ITI (International
Team for Implantology), където
се препоръчва автогенна кост
да се поставя на повърхността
на зъбния имплантат. Направен
е периостален разрез за удължаване на клиничното ламбо
преди поставянето на последия
слой ксенографт, за да се подсигури затварянето на клиничното поле без напражение след
новопостигнатия обем на добавените костни графтове. (Фиг.
9) За да постигнем правиланта
форма на използваната мембрана (Jason® membrane), която е
дириват от свински перикард
с удължена бариерна функция,
използваме предварителен шаблон (Фиг. 10). Мембраната е
оформена спрямо шаблона и е
фиксирана вестибуларно с 3 мм
титаниеви пинчета до постигнане на максимална стабилност, което е един от основните
принципи за успешен резултат
при водена костна регенерация
(GBR) (Фиг. 11).

Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А

11. Мембраната оформена спрямо дефекта

13. Слой от ксенографт (cerabone® ) се поставя върху
алографта, за да забави процеса на резорбция

12. Алографт (maxgraft®) е поставен в непосредствена близост с имплантата

14. Оклузален изглед на аугментираната зона
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Приложената
послойната
техника за водена костна регенерация в три етапа включва:
първо наслояване на алографт
(Maxgraft®), покриването му
с ксенографт (Cerabone® ) и
стабилизирането им с мембрна
(Jason® membrane) (Фиг. 12 –
14). Mембраната, която покрива
костните графтове, се използва,
за да попречи на пролиферацията на клетки от меките тъкани
към аугментираната зона (Фиг.
15). Водената костна регенарция (GBR) се поставя до нивото на абатмънта, който също
служи за повдигане на мембраната и според авторите – за да
се постигне успешна костна
аугментация около зъбния имплантат. Оперативното поле се
зашива с 5/0 пролинови конци
и се оставя да заздравее за 12
седмици (Фиг. 16).
На пацаиента се дават следоперативни инструкции както вербално, така и в писмена
форма. Шевовете премахнахме
2 седмици след операцията. На
контролния преглед на 12-тата
седмица от лечението установихме – меките тъкани са заздравели и абатмънът е екзпозиран. (Фиг. 17)

ПРОТЕТИЧНИ
ЕТАПИ

15. Мембрана (Jason® membrane) е поставена над костните графтове за да забави пролиферацията на клетки

16. Поставени са шевове без да създават напрежение на околните тъкани

17. Контролно посещение 12 седмици след поставяне
на зъбния имплантат

18. Подготовка за протетично възстановяване

19. Временна корона направена в клинични условия

20. Използвани материали - Protemр цвят A3, хирургичен водач направен от восъчен моделаж, RC
Straumann метален временна надстройка

21. Оформяне и полиране на временната корона

22. Изглед на меките тъкани преди постявяне на финалната конструкция

Временната корона е изготвена в клинчни условия на завинтващ се метален абатмънт
(Straumann RC) с помощта на
хирургичния водач (Фиг. 18 –
20). Използван е материал за
временни конструкции (Protem
– shade A3) с цвят по Вита А3.
Короната е оформена с полирни дискове до постигане на
конкавен субгингивален профил, задоволителна гингивална
опора, естествен облик на клиничния зенит и конвексен супрагингивален контур (Фиг. 21
– 22). Оклузията е проверена и
ажустирана така, че да се премахнат негативните първични
контакти при инцизално водене
През следващите няколко
контролни визити временната
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корона се ажустира постепенно, за да се постигне желаният
естествен гингивален контур,
прилагайки техниката на протетично мекотъканно скулптуриране (Фиг. 23 – 24). На всяко
посещение се поставят тефлонов пълнеж и течен композит,
за да се предпази изходът на
винта.
Преди финалното фиксиране
на крайната лабораторна корона – меките тъкани са заздравели до желания резултат (Фиг.
25)

ФИНАЛЕН
РЕЗУЛТАТ
На мястото на временната корона е ажустиран индивидуално отпечатъчен винт с техника
на отворена лъжица. Взет е отпечатък за крайно възстановяване със завинтваща се корона
с индивидуално изготвен на
CAD/CAM абатмънт от хромкобалтова смес (Co-Cr). В случая е използвана и техниката
за коригиране на ангулацията.
Короната е фиксирана с торк
35Ncm (Фиг. 26 – 27). Оклузалният изглед след интеграцията
показва видим задоволителен
резултат на конвексията – постигнат чрез регенерация на
костната тъкан вестибуларно
(Фиг. 24). Конично-лъчевата
томография (CBCT) е направена 20 седмици след поставянето на зъбния имплантат с
временната корона на мястото.
Вижда се 2,5 мм кост в палатиналната зона (Фиг. 25).
Финалната томография показва 2,4 мм костна тъкан в областта на имплантатното рамо,
което предполага дълготрайна
стабилност на приимплантатните тъкани и подсигурен естетичен резултат.
Финалните фотографии са
направени 24 седмици след поставянето на имплантата. Постигнат е естествен и високо
естетичен резултат, който задоволява очакванията на пациента (Фиг. 27).

ЗА АВТОРИТЕ
Д-Р ХАСАН МАГАЙРА ръководи научния комитет на Британската академия за имплантология и
протетична дентална медицина (BAIRD) и е клиничен лектор към университета в Манчестър. Дипломира се 2005 г. в Кралския колеж в Единбург след
пет години работа с практическа насоченост в лицево-челюстна хирургия. След това специализира
магистратура на тема „Клинична имплантология“
към университета в Манчестър и печели първа награда за клинична презентация през 2007 г. Д-р Магайра публикува
множество клинични случаи и научни трудове в уважавани международни научни списания. Основните му интереси са костозаместващи материали в естетичната зона, оформяне на периимплантатни
меки тъкани, имедиатно натоварване в естетичната зона и мениджиране на трудни естетични случаи. Освен това е в тясна колаборация с
групата за орално здраве на Кокрин (Cochrene collaboration), с което
допринася за развитието на науката в имплантологичната дентална
медицина.
h.maghaireh@yahoo.co.uk
Д-Р ВИКТОРИЯ ИВАНЧЕВА е лекар по дентална медицина – част от екипа в частната имплантологична практика на Д-р Магайра. Тя завършва
Факултета по дентална медицина към Медицински
университет София 2016 г., след което съчетава
обучение и клинична практика, като лекува сложни
естетични възтановителни случаи и случаи на тотално обеззъбяване.
През 2018 г. завършва на първо място по успех
курса си по клинична орална имплантология към Британската академия за имплантология и протетична дентална медицина и по покана
на ръководството участва в научния им конгрес като лектор в Дубай.
Тя е активен член на организацията на ITI и участва в младежката организация Young ITI, където представя клинични случаи пред
свои колеги.
victoria.ivancheva@gmail.com
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Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А
ДИСКУСИЯ И
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

23. Порцеланова финална корона над титаниева надстройка направена със завинтване

24. Оклузален изглед след поставяне на финалната корона показва възстановените твърди и меки
тъкани

Няма идеално универсално
лечение. За всеки клиничен
случай преценката е различна.
Дори в случаите на естечно
компроментирани случаи, водената костна аугментация с послойна техника, заедно с протетично воден хирургичен план,
води до високи естетични резултати. Образуването на кост
от рамото на зъбния имплантат
предразполага дълготраен успех на имплантирането и естетичния резултат.
Въпреки това е важно да се

позоваваме на биологичните
принципи на зарастването на
костните графтове, като решаваме кой точно и къде да
използваме при лечението на
периимплантатни костни дефекти. Непосредствено върху
зъбния имплантат се препоръчва да се поставя автографт
или алографт (в този случай
Maxgraft® cancellous granules),
а за постигане на обем на палатиналната стена успешно се
прилага ксенографт (в този случай Cerabone®)
Превод от английски:
Д-р Виктория Иванчева
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Д Е Н Т А Л Е Н М А ГА З И Н

Ортодонтски проблеми
Д-р Нина Еленкова-Пападопулу
Лекар по Детска дентална медицина и
Класическа хомеопатия

Ортодонтското лечение често е свързано с дискомфорт и болка,
което кара много пациенти да се страхуват от него или пък да се
откажат да продължат лечението. Малките деца трудно биха
могли да бъдат мотивирани да носят шините си, ако това е свързано с болка в зъбите. Хомеопатията може да помогне в тези случаи
и лечението да протече успешно.

При ортодонтско лечение задължително включваме:

~
Шуслерова сол №1
Calcium fluoratum D12

~
Шуслерова сол №5
Kalium phosphoricum D6

~
Шуслерова сол №2
Calcium phosphoricum D6

• тази Шуслерова сол има отношение към
периоста и еластичността на съединителната тъкан. Движението на
зъбите в костта става плавно и безболезнено. При пациенти със следоперативни цикатрикси по повод вродени
аномалии на небцето и челюстта,
ШС №1 ще размекне цикатрикса и
разтварянето на небцовия шев, както
и разширението на челюстта ще
стане много бързо.

• подобрява клетъчната обмяна и кръвообращението, има отношение към
нервната система и мускулатурата.
ШС №5 ще успокои и балансира пациента. В допълнение тя оказваа положителен ефект при учениците, които ще
повишат концентрацията си и ще се
засили паметта им.

• има отношение към зъби и кости, ускорява регенерацията на тъканите и е
приложима в случаи на растежни болки
и анемия. Дава здравина на съединителната тъкан и с това ускорява апозиционирането на нова кост и стабилизирането на зъбите. В този смисъл
е добре да бъде включена едва след
приключване на нивелиращата фаза
от ортодонтското лечение.

Дозировка: 3х2 т. дневно

Дозировка: 2х2 т. сутрин и обед.
ШС №5, действа като хомеопатичен
тоник и стимулира нервната система
по подобие на кафе или други енергийни
напитки, затова не се препоръчва след
15:00 ч.

Arnica D6
• Облекчава болките
• Предотвратява възпаление
• Подобрява тъканната трофика
Дозировка: 1 доза 2 пъти дневно при
болка след поставяне на ортодонтски
апарат или брекети, до подобрение.

Дозировка: 2х2 табл. дневно за период от
6-8 месеца
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И З ВЪ Н К А Б И Н Е ТА

РК НА БЗС – РУСЕ

В

ВЕЛИКОЛЕПНИТЕ АКВАРЕЛИ
НА Д-Р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

разгара на лятото в изложбената зала на ул. „Борисова“ №6 в град Русе
беше открита самостоятелна
живописна изложба на д-р Димитър Димитров. Нашият колега почти всяка година участва в
общи изложби, но тази е третата
му самостоятелна изява. Бяха
показани 98 великолепни акварела. Това, което веднага личи във
всяка от неговите творби, е емоционалният заряд. Пейзажите са
наситени със светлина, цветовете
са деликатни, а водата и снегът
блестят. Детайлите са завършени
с прецизност, на която е способен
само един зъболекар. В градските
пейзажи оживява нашият красив
Русе с емблематичните си места –
Доходното здание, библиотеката,
пристанището с шлеповете, нощният град.
Авторът е намерил израз на
ловните си страсти в картини с
животни – фазани, лисица, сърни.
Няколко картини са посветени на
конете – красиви, жизнени, уловени в движение, задъхани и с напрегнати мускули.
Имаше и миниатюри – пейзажи
и цветя, нарисувани с нежност,
търпение и много вкус. Лично аз
бях докосната от две абстрактни

творби, които са дълбоко откровение за преживени емоционални
моменти...
Картините на д-р Димитров са
силни и вълнуващи. В тях е намерила дома си една богата и многопластова душа на привидно суров и дистанциран човек.
Не бих искала да бъда неделикатна, но ще споделя с уважаемия

читател на този вестник, че изложбата на маестро Димитров се
откри в навечерието на неговата
седемдесета годишнина. Нека е
жив и здрав! Ние, неговите почитатели, наистина очакваме още
от чудесните му картини, защото
творчеството му е истинско, искрено и ни зарежда с енергия и
вдъхновение.

РК НА БЗС – ХАСКОВО

Г

ЗА МОСТОВЕТЕ И ХОРАТА

олемият керван на форумите на БЗС от Продължаващото медицинско обучение на лекарите по дентална
медицина (ПМОЛДМ) стартира
от РК на БЗС-Хасково, веднага
след сезона на летните отпуски.
На 14, 15 и 16 септември т. г.
в гр. Хасково ще се проведе поредният НФДМ. Тази година
програмата на форума е много
разнообразна и впечатляваща. В
нея освен строго професионални
лекции ще има и тема за денталната медицина и правото.
Особен интерес представлява
лекцията за вертебрологията,
която е едно от най-новите направления в съвременната медицина, оформящо се като нова
медицинска специалност. Произлиза от латинското понятие
„vertebra“ – прешлен, т.е. дял от
медицината изучаващ прешлените, респ. гръбначния стълб, в
норма и патология и е изключително актуална за практикуващите дентална медицина.
Уъркшоп проявите са намерили своето достойно място в предвидената програма и ще допълнят практическата насоченост
на форума.
Същинската лекционна програма включва и теми като приложението на флуор в денталната профилактика, пулпити и
периодонтити на временни зъби,
както и клиничните аспекти на
ендодонтско лечение.
Партито за добре дошли с дегустация на вино ще даде старт
на социалната програма. То ще
бъде в гр. Свиленград, ресторант
“Моста”. Нека да не забравяме,
че виното е слънчева светлина,
заключена в бутилка. Казал го
е Галилео Галилей и ние просто
трябва да намерим правилния
ключ към светлината.
(За повече подробности вижте
програмата на форума)

СТАРИЯТ МОСТ
НА ВЕЧНОСТТА
Мостът на Мустафа паша (наричан също Старият мост) е мост,
пресичащ река Марица при Свиленград. Той има зидана каменна
конструкция, съставена от 20 свода с най-голям отвор 18 м. Мостът
има ширина 6 м и обща дължина
300 м. Той е построен през 1529
година от известния османски архитект Мимар Синан и е част от
вакъфски комплекс, включващ още
кервансарай, джамия, чаршия и хамам. Финансиран е от султанския
везир Дамад Мустафа паша. Покъсно около комплекса възниква
град Мустафа паша, днес Свиленград.
Мостът бил строен от български
майстори и няколко хиляди души
работници. Хоросанът бил правен
с яйца, събирани от населението
на цяла Тракия. Пашата похарчил
много пари – четиристотин кесии
алтъни, и мостът станал един от
най-хубавите и здрави в цяла Европа. Когато бил завършен, турският
султан, който прекарвал лятно време в одринската си резиденция,
отишъл да го види.
Според легендата, когато султанът видял красивия мост поискал

да го купи за своя хаир и предложил на Мустафа паша похарчените
четиристотин кесии алтъни. Тъй
като много се гордеел с този мост,
Мустафа паша се смутил, но не
искал да огорчи султана. Затова го
помолил да го остави да размисли
още едно денонощие. Султанът се
съгласил.
Прибрал се Мустафа паша в
конака си и се отдал на размисъл.
Един ден и една нощ не мигнал и
решил да не продава моста. Но се
страхувал от султана, че ще му го
отнеме против волята, и затова се
отровил.
Когато научил, султанът побеснял, че със смъртта си пашата
му отнема възможността да стане собственик на моста. В яда си
Сюлейман изрекъл жестока клетва
– който пръв премине през моста,
да загуби най-свидното, което има.
Султанската клетва бързо стигнала
до жителите на града. Радостта им
от построяваното на моста веднага посърнала пред проклятието.
Построен с желанието да бъде
полезен на хората и да ги радва,
сега мостът се издигал над мътните води на Марица като трагичен
символ на една нелепа смърт, знак,
вещаещ само мъка за този, който
премине по него.

Дълго време никой не се осмелил дори да стъпи на моста. Със
свито от тъга сърце бащата на
Мустафа паша гледал от прозорците на своите сараи безлюдния мост
и мрачно клател глава – саможертвата на сина му се обезсмислила.
Поболян от загубата на чедото си,
старецът преживявал и опорочаването на най-благородното дело на
своя син. Хората строели дървени
бродове или пък преминавали с
лодки на отсрещния бряг, никой
не искал проклятието да се стовари върху него с цялата си мощ.
Дълго време бащата на Мустафа
паша мислил какво да направи, че
да им върне отново това, за което
синът му жертвал живота си. Един
ден, твърдо решен да премахне
проклятието, старият паша потеглил към моста – нямало какво
повече да губи, най-свидното за
него, синът му, отдавна вече лежал
под черната земя. Бащата бавно, но
смело поел по моста, съзнавайки
че само така може да отърве града
от зловещата клетва. Тук легендата
за стария мост завършва. Постро-

ен за себап на хората, защитен с
цената на живот, проклет, а после
спасен от бащината любов, символът на Свиленград е като че ли
още доказателството за народните
поверия, според които здравината
и устойчивостта на мост или сграда трябва да се откупят с цената на
човешки живот. По някакво странно стечение на обстоятелствата
пък изписването на годината, в
която е завършен строежът на моста, 1512 г., съвпада с арабската
дума „ебедие“, което в превод означава вечност.
ДМ

Празнична заря над река Марица при Свиленград за откриването на
най-новото място в града, петзвездният хотел „Мерит Гранд Моста“
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КАУЗА

Н

ОТ ПРИЯТЕЛИ
ЗА ПРИЯТЕЛИ

аскоро тандемът д-р Радослав Таков
и д-р Станимир Банчев издаде свой
диск, озаглавен „Песни от приятели
за приятели”. Дискът бе с благородна кауза
- да подпомогне страдащите от рак на гърдата. Зъболекарите призоваха: „Молим всеки,
получил този диск, да отдели според възможностите си финансови средства за хората,
които се борят за живота си“.
Призивът бе чут, целта и благородната кауза бяха реализирани. Събраната от дисковете
сума е 2850 лв. Тя бе дарена преди дни от д-р
Таков на дете, което се казва Иван и е с остеосарком. Майка му е починала от рак на гърдата. Бащата Валери Маздрашки в момента
не работи, а се грижи за Иван.
Детето е на химиотерапия с оперирана (изкуствена) раменна става.
Източник: Интернет

НЕКА ДА Е ЛЯТО

МЕТАБОЛИТЕН ПРОФИЛ НА
БИРАТА В БЪЛГАРИЯ

В

представеното изследване общо са включени 12
популярни български марки бира, закупени от магазинната мрежа. Във всяка отделна проба (марка
пиво) са определени 79 съединения, принадлежащи към
следните класове: аминокиселини, органични киселини и
алкохоли, феноли, моно- и дизахариди, естери, терпени,
монотерпенови алкохоли, оксигенирани секвитерпени и
сесквитерпенови въглеводороди. Софтуерният анализ на
резултатите показва ясно изразеният и специфичен метаболитен профил на всяка марка бира, както и групиране
на показателите според вида на пивото – тъмно, светло,
непастьоризирано.
Светлите и непастьоризирани бири съдържат повече
органични киселини и аминокиселини. В най-голямо
количество при тях е пролинът, който е мощен антиоксидант и е основна молекула на колагена – белтъкът, изграждащ сухожилията и съединителната тъкан. Ето защо
той е особено благоприятен за активните хора. От трите
изследвани видове бира, най-много пролин, с около 5090% повече, се съдържа в непастьоризираната бира.
Тъмните пива имат по-малко пролин, но за сметка на
това при тях са повече ароматните вещества, като различни естери, терпени, терпенови алкохоли, сесквитерпени
и др. При тях е високо съдържанието на ланалола (найвисока 8,59%), меланоидините и също идващите от хмела
метаболити - карофилен (най-висока 7,3%) и алфа-хуму-

ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА РК НА БЗС - ПЛЕВЕН
1. УС на РК на БЗС - Плевен организира Общо
събрание на 29.09.2018 година, съпроводено с
лекция от Есенната сесия на ПМОЛДМ ("Приложение на антибактериалната фотодинамична
терапия в денталната медицина." доц. Мая Дойчинова, д.м.), със следния дневен ред:
1. РФДМ "Панорама" 2019г.
2. Лекар по Дентална медицина 2018г.
3. Допълнителни разяснения по нововъведенията в електронното отчитане от IT специалисти
на РЗОК - Плевен
4. Други
2. РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА "ПАНОРАМА" 2019 и 2020
Уважаеми колеги, на 29,30,31 март 2019 година, както и на 3, 4 и 5.04.2020 година, ще бъдат
проведени 2-ри и 3-ти РФДМ "Панорама" гр.
Плевен. Очакваме ви!
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лен (най-висока 5,7%). Последните две съединения за изключително полезни за хората, тъй като имат силно антитуморно, антивъзпалително и антибактериално действие.
Така посоченото процентно съдържание на някои от
съединенията от метаболитния анализ е представено в
относителна стойност, представляваща тегловното разпределение на веществата от съответния химически
клас. Резултатите от метаболитния анализ се обработват
посредством специализиран софтуер за статистическо
сравняване по метод наречен „Анализ на главните компоненти (Principal Component Analysis). Измерването на
идентифицираните с проучването 79 вещества и тяхната
концентрация в пивото обогатява не само знанието за
продуктовата категория, но е и първото подробно определяне на метаболити в произвежданите у нас бири.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръглите годишнини на д-р Елена Кемалова и д-р Елвера Соколова-Молайова, 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“

УС НА РК НА БЗС - ВРАЦА
честити юбилеите на своите колеги д-р Галя
Полякова и д-р Милко Тодоров, като им желае:
Радост да топли очите ви, щастие да огрява пътя
ви с лъчи, здравето да ви е спътник всеки ден, да
посрещате 100 години своя рожден ден!
Председател на УС на РК на БЗС - ВРАЦА
Д-р Антоанета Тошева

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС Кърджали честити кръглата
годишнина на д-р Шукри Фикри Махмуд, като
му пожелава здраве, много късмет, лично щастие,
чудесни мигове и много лични и професионални
успехи.
УС на РК на БЗС Кърджали
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МАЛКИ ОБЯВИ
САМО ВЪВ ВЕСТНИК “ДЕНТАМЕДИКА” МАЛКИТЕ ОБЯВИ СА БЕЗПЛАТНИ
ЗА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БЗС. МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАТЕ E MAIL:
REDOBIAVI@MAIL.BG. ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА С НОРМАЛНИ (НЕ САМО С
ГЛАВНИ) БУКВИ. ВАШАТА ОБЯВА ЩЕ ДОСТИГНЕ ДО 9027 ДУШИ!

ПРОДАВА
Продавам напълно обзаведен зъболекарски кабинет в центъра на гр.
Ямбол - подходящ и за живеене - тел
0886627258
Продавам два броя машини ЮС 7
медия. За информация: 0887/ 532 736 –
Д-р Раянлиев, Пловдив
Продавам пълно стоматологично
оборудване на изгодна цена с 2бр. стом.
стол. (текмил, дентсан) работещ дентален кабинет в центъра на гр. Карлово
GSM: 0889840317
Продавам стоматологичен стол
Юнит ЮС-7М, амалгамобъркачка с дозатор и швейцарски ултразвук. Телефон:
0898/ 740 145
Продавам стоматологична машина
ЮС 7 М, работеща, с компресор. За информация: 0877/ 43 60 11 – Д-р Петкова
Продавам стоматологичен Юнит
Olsen с компресор. Цена 1600 лв. За информация: 0882/ 080 082
Продавам дентална практика в Пазарджик, оборудвана и работеща, отлична локация, 2 кабинета с 2 санитарни
възела. За контакт - 0888 833194 или sms
(след 20h) болница ‚‘Хигия‘‘. За справки
0888 13-40-50.
Продавам стоматологичен кабинет
в гр. София близост до Военна болница
оборудван на приземен етаж телефон за
контакт 0879297285, д-р Владимирова
Продавам стоматологична мащина
ЮС 7 М с претапициран стол за пациента и маслен компресор. Цена по договаряне. Тел: 0889 327 099
Продавам дентална практика в Пазарджик, оборудвана и работеща, отлична локация, 2 кабинета с 2 санитарни
възела. За контакт - 0888 833194 или
sms (след 20h)
Продавам 2 бр. турбини- NSK- Japan,
нови, неразопаковани, push button. За
контакт - 0885593772 (след 20 ч)
Продавам ултразвук EMS mini
piezon. Внесен е от Англия. Работи перфектно, просто преминах на EMS Piezon
Master. Цена 550лв. 0888 543265
Продавам стом. машина Медиа
(ЮС-7) в отлично състояние, периферия, турбинен наконечник с пуш бутон
и други наконечници, стол за стоматолога, бюро - 450 лв., възможен транспорт
- 0878 671036, д-р Маринова
Продавам материали и пособия, стол
за стоматолога, бюро - по договорка 0878 671036
Продавам дентален юнит произведен 2016г.от фирма КРИСБИЛ-Варна
и компресор DURR DENTAL/880W/.
Цена 5000 лв. За контакти: 0887476252,
гр. Варна.
ДАВА ПОД НАЕМ
Давам под наем обзаведен стоматологичен кабинет в гр. Варна, за цяла
смяна ж.к. „Младост“ - Поликлиника
„Младост“- Марешки тяло Д, к-т 315.
Цена – 180 лв. За връзка - 0889 959643
Давам под наем смяна в новооборудван кабинет в Овча Купел-тел.
0897507894
Давам под наем стоматологичен кабинет оборудван на приземен
етаж гр. София кв. Лагера телефон
0879297285/0887450326
Давам под наем оборудван стоматологичен кабинет в центъра на град Кърджали. За информация: 0877 792 040
Давам под наем дългосрочно напълно обзаведен кабинет в отлично състояние в гр. София, кв. Орландовци. За контакт: 0898437041, д-р Петрова.
Стоматологичен кабинет на 5-те
кьошета дава смяна под наем. Тел. 02
9525816, 0887469438
Давам под наем смяна в нов модерно
оборудван кабинет в гр.София, в близост до НДК. За контакти: 0895 753 953
Под наем кабинет в работеща клиника гр. Варна до Окр. Болница дългосрочно, оборудван. Д-р Русева - 0888739402.
Давам кабинет под наем, Софияцентър, пл. „Лъвов мост“, до изхода на
метростанцията GSM 0887601064
Давам смяна под наем в новообурудван стоматологичен кабинет. адрес:
гр.София, квартал Надежда, срещу 24 та поликлиника тел; 0887 05 99 69, д-р
Йорданова
Давам под наем един от три самостоятелни зъболекарски кабинета на ул.
„Добрила“ № 11/срещу ФДМ/ в гр. София, тел. 0888702594.
Давам под наем оборудван кабинет
в София, ж.к .“Борово „със запазени
смени, вторник и четвъртък след обед
(8 смени в месеца) Тел. за контакт:
0888268773
Давам под наем оборудван стомато-

логичен кабинет /действащ/ в гр. Русе,
на бул. „Скобелев“, до светофара. тел.
0897 84 07 92
Отдавам по наем смяна в разработен
и напълно обзаведен стоматологичен
кабинет, намиращ се в центъра до МОЛ
София. Кабинета се намира в зъботехническа лаборатория. Лице за контакт:
Славчо Гълъбов. Телефон за контакт:
0899 10 44 12
Давам под наем смяна в зъболекарски кабинет в гр. Пловдив,
ул.”Върховръх” № 2. За информация:
032/ 25 24 32
Отдава се смяна под наем в денонощен спешен кабинет по дентална медицина в гр. Пловдив. За информация:
Д-р Атанасов – 0885/ 88 00 43 или д-р
Славова – 0885/ 84 48 42
Дава се смяна за работа в дентален кабинет под наем в гр. Пловдив,
ЖР „Тракия”, поликлиниката, ДКЦ 5,
ул.”Съединение” № 42, ет. 3, каб. 3. За
справка: 0899/ 690 221 и 032/ 261 170 –
Д-р Попова
Давам под наем оборудван кабинет
в гр. Асеновград. За информация: 0888/
34 15 84
Давам под наем оборудван стоматологичен кабинет в гр. Пловдив. За информация: 0897/ 988 845
Дава се под наем напълно оборудван стоматологичен кабинет. Гр. Пловдив, ул.”Волга” № 46. За контакти: Д-р
Кръстев – 0897/ 988 845
Давам под наем смяна в напълно
оборудван дентален кабинет в центъра на Пловдив. За информация: 0887/
532 736 – Д-р Раянлиев, Пловдив
Дава се под наем смяна и кабинет /
дентален/, обзаведен, оборудван, работещ, в центъра на гр. Пловдив. За информация: 0898/ 35 75 34
Давам под наем самостоятелен
стоматологичен кабинет, регистриран
към РЗИ и постоянно функциониращ
от 2005г., след основен ремонт. Супер
локация, кръстовището на бул.”Васил
Априлов” и ул.”Ген. Дан. Николаев” до
Второ РУ на МВР с лице на бул.”Васил
Априлов”. Кабинетът разполага със самостоятелна чакалня, просторна тераса
/за пушачите/, освен стандартното оборудване има автоклав ескулап и въздушен микромотор. Всичко е в перфектно
състояние, технически изправно и работещо. За контакти: 0888 61 71 04 и 0888
64 01 54.
Давам под наем помещение, подходящо за зъболекарски кабинет, 35 кв.м.,
гр. Пловдив, кв. ”Прослав”, до пощата.
За контакти: 0888 27 02 38 – Иван Бакалов
Стоматологичен кабинет на 5те
кьошета дава смяна под наем.Тел: 02
9525816/ 0887469438
ТЪРСИ
Стоматолог с две специалности - поливалентна и хирургия търси кабинет
под наем в района на Младост, Дървеница или Дружба. Същият е и с 40 години
стаж. За контакти - 0888956819
Зъболекар с опит търси работа в гр.
Пловдив. За информация: 0878/ 722 894
Бълг. стоматолог работещ в Швейцария търси колежка на възраст до 40 г.
по възможност неомъжена за работа в
чужбина. Имейл: info@doktorbest.ch
Търся стоматолог за работа на смени в ж.к.Меден Рудник, гр. Бургас
Д-р Маджаров - тел.0898496648
Търся колега ортодонт за съвместна
работа.Тел:0887469438 гр.София
Търся лекар по дентална медицина
за работа на процент в разработен кабинет в гр. София, ж.к. „Мусагеница“. За
контакти: 0898 78 88 11 - дентална практика „ДентаБио“, д-р Любен Костов
Търси лекар по дентална медицина
за работа на процент в разработен кабинет в ж.к. Люлин център. За контакт
- 0888 925378
Разширена и обновена дентална
клиника, има места за трима лекари по
дентална медицина, в самостоятелни
кабинети с ново оборудване. Враца, управител- Д-р Димитър Димитров тел:
0878124620
Фирма изкупува отработена амалгама на цена - 100 лева за килограм. Тел.
0899 948 166.
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БОГДАН КИРИЛОВ
Е НОВИЯТ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР
НА ИАЛ
Богдан Кирилов е новият изпълнителен директор на Изпълнителната
агенция по лекарствата, считано от
17.08.2018 г. От ноември 2017 г. до
момента той е заместник изпълнителен директор на ИАЛ. Богдан Кирилов е член на Управителния съвет на
Европейската агенция по лекарствата, а през 2016/2017 г. е бил член и
на Централна комисия по Eтика към
Български фармацевтичен съюз. Магистър-фармацевт Богдан Кирилов е
завършил „Фармация“ във Фармацевтичен факултет, Медицински университет - София. Придобива и специалност „Обществено здраве и здравен
мениджмънт“ във Факултет по обществено здраве, Медицински университет - София. Проф. Асена Стоименова напуска поста изпълнителен
директор на Изпълнителната агенция
по лекарствата по лични причини.
Проф. Стоименова ще бъде съветник
на министъра на здравеопазването в
областта на лекарствената политика.
Тя остава член на Управителния съвет на Европейската агенция по лекарствата, член на CHMP (Комитет за
лекарствените продукти в хуманната
медицина), както и програмен координатор за СЗО в областта на достъпа
до лекарства и реимбурсиране на лекарствените продукти.

ЕПИДЕМИЯ ОТ
ПТИЧИ ГРИП
Заради зачестили случаи на птичи
грип сред домашни птици в България,
Министерството на здравеопазването
публикува препоръки да се спазват
следните основни правила: Да не се
консумират сурови или полусурови
птиче месо, яйца или продукти от
птичи произход. Да се съхраняват
разделно сурово месо и приготвени
ястия. Да се използват различни дъски и ножове за обработка на сурово
месо и други продукти. Да се избягват директни контакти с болни, или
умрели домашни и диви птици. Да
не се пипат предмети и повърхности,
замърсени с птичи изпражнения и
секрети.Птичият грип е заболяване,
засягащо най-често дивите птици, но
може да засегне и домашните птици.
Заразените птици отделят вируси със
слюнката, носния секрет и изпражненията си. Заразяването на хората с
вируса на птичи грип се среща рядко
и се извършва при директен контакт
със заразени птици или замърсени
повърхности и предмети. За рискови фактори се считат клане, обезперушаване, обработка на трупове на
заразени птици и подготовката на
птиче месо за консумация, както и
консумацията на неправилно термично обработено месо от заразени птици. Важно е да се знае, че вирусите на
птичи грип не се предават на хора при
консумация на правилно приготвени
птиче месо и яйца. В много редки
случаи е установено предаване на заболяването от човек на човек. Заболяването при хората протича с различна
клинична картина: от лека инфекция
на горните дихателни пътища (треска и кашлица) до тежка пневмония,
сепсис. Възможно е да се прояви и с
конюнктивит, диария, повръщане, коремни болки, енцефалит.

FACEBOOK
ВЪВЕЖДА
ПРОМЕНИ ЗА
ПРОЗРАЧНОСТ НА
РЕКЛАМИТЕ
Facebook обявява нова значителна
промяна, свързана с прозрачността
на рекламите. Потребителите в България, както и в целия свят, ще имат

достъп до информация за активните
реклами, протичащи във всички страници на платформата. Достъпът до
подобна информация за компаниите
и организациите ще повиши отговорността на рекламодателите и ще
предотврати евентуални злоупотреби във Facebook. Нововъведението
включва изцяло нов бутон „Info and
Ads“ (информация и реклами), който
позволява: Преглед на активните реклами – потребителите могат да намерят информация за всички активни
реклами, които протичат в дадена
страница както във Facebook, така
и в останалите платформи, част от
социалната мрежа, като Instagram и
Messenger. Кликайки на новия бутон
„Info and Ads“, те ще виждат цялостното съдържание на активните реклами (описание и снимка) в избраната
страница и ще имат възможност да
докладват подозрително съдържание. Повече информация –достъпна
e и допълнителна информация за
всички Facebook страници, например
скорошни промени в името или дата
на създаване, като съдържанието
ще бъде обновявано непрекъснато.
През месец май в САЩ Facebook
започна да обозначава и да създава архиви на рекламите, свързани
с политика. В момента компанията
въвежда тази функция и в Бразилия
във връзка с предстоящите избори
през октомври 2018 г. Всеки, който
провежда платена политическа кампания във Facebook в страната, ще
може да се регистрира за одобрение от следващия месец, а потребителите на социалната мрежа ще
виждат специални етикети, обозначаващи съответната реклама, която
допълнително ще бъде добавена в
архивите на Facebook за по-добра
отчетност.

ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ
С ОРГАНИЗАЦИЯ
Българската асоциация на зъботехниците и Българската асоциация
на помощник-фармацевтите ще бъдат законово признати за съсловни
организации на тези медицински
професионалисти. Това предвиждат
изменения в Закона за съсловната
организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, предложени
от председателя на парламентарната
Комисия по здравеопазването д-р
Даниела Дариткова и група народни представители от ГЕРБ. В законпроекта, внесен в деловодството на
Народното събрание на 8 юни, се
предвижда и промяна в името на закона – той вече ще се нарича Закон
за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти,
на зъботехниците и помощник-фармацевтите. С тези промени членството в организациите на зъботехниците
и на помощник-фармацевтите става
задължително за всички упражняващи професията и доброволно за
всички, които имат тази специалност, но не работят по нея. Припомняме, от години редица медицински
професионалисти настояват за законодателни промени, които да гарантират равноспоставеност и еднаква
представителност   на медицинските
професии. През 2016 г. бе създадена и Коалиция за равнопоставеност
на работещите в здравеопазването,
която обедини   организациите на
всички медицински професионалисти, с изключение на медицинските
сестри - в нея влязоха Съюзът на
зъботехниците в България (СЗБ), Националното сдружение на бакалавър
фармацевтите в България (НСБФБ),
Асоциацията на физиотерапевтите в
България, (АФБ), Алиансът на българските акушерки (АБА) и Сдружението на медицинските фелдшери в
България (СМФБМБ). С новия законопрект обаче се предлага нормативно признаване като съсловни само на
организациите на зъботехниците и
бакалаврите фармацевти (помощник
фармацевти).

РЕГИСТРАЦИЯ
ОНЛАЙН В МУПЛОВДИВ
Общият брой кандидати тази години е 2182, което е с 350 кандидати повече от миналата година.
„Това увеличение е показател както
за добрия имидж на Университета,
така и за положителната оценка на
въведения от миналата година нов
формат на прием – с тест по биология и химия и то в един ден”, коментира зам.-ректорът по „Учебна
дейност” проф. д-р Мария Куклева.
Възможностите за регистрация онлайн, което МУ – Пловдив предостави на кандидатите, също улесни
и подобри организацията при подаване на документи. Тази година за
магистърските специалности кандидатстват общо 1599 души, което е
с 260 повече от миналата година. По
първо желание интересът към трите
специалности – „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, е
почти равностоен. Там се борят по
5 човека за 1 място. При останалите
най-голям е интересът към специалностите „Помощник фармацевт“ и
„Медицинска козметика“, следвани
от специалностите „Рехабилитатор“
и „Рентгенов лаборант“.

ХАПЧЕ НА
ВЕЧНАТА
МЛАДОСТ
Учени от университета Маршъл
демонстрираха как специфичен
ензим, наречен натриево-калиева
аденозинтрифосфатаза, може да повлияе на процесите на стареене, съобщава сайтът Лента. По мнението
на изследователите това вещество,
участващо в цикъла на генерирането на активните форми на кислорода, може да послужи като основа
за изготвянето на "хапче на вечната младост". По време на експериментите лабораторни мишки били
подложени на "западен хранителен
режим", който се характеризира с
високи съдържания на мазнини и
въглехидрати. Това позволило да се
изявят в максимална степен признаците на стареенето при гризачите. В
рамките на експериментите в клетките на организмите на опитните
животни се синтезирали големи
количества кислородни радикали.
При инжектиране на мишките с
ензима натриево-калиева аденозинтрифосфатаза се забелязало значително снижаване на процесите на
стареене. Същите резултати били
получени и при опити с култури с
човешки фибропласти - клетки от
съединителната тъкан. По мнението
на учените, ако специфичният фермент се окаже безопасен за човешкото здраве, това вещество може да
бъде използвано като основа за терапии срещу стареенето.

ГИНГИВИТ И
РЕВМАТОИДЕН
АРТРИТ
Причините, за жалост, все още не
са достатъчно известни. Всяко ревматологично възпалително заболяване има своя специфична първопричина. Например за отключване на
ревматоидния артрит в последните
години се изтъква ролята на бактериална популация, увреждаща
съзъбието /гингивит, пародонтоза/.
Затова е препоръчително болните
със съмнение за болестта или тези
с ранен ревматоиден артрит да бъдат прегледани от стоматолог, който може да изолира „виновния“ за
заболяването бактериален агент
Porphyromonas gingivalis. За други възпалителни заболявания, като
псориатичния артрит и болестта
на Бехтерев, е доказана фамилна
или генетична предиспозиция и поспециално носителството на гена

HLA B27. При реактивния артрит,
известен като синдром на Райтер,
е доказана предхождаща инфекция,
най-често Хламидия /гъбички/, предавана по полов път. Воденето на
адекватен, разумен полов живот би
могло да предотврати това, социално значимо заболяване.

18.8% СА ХОРАТА
БЕЗ ЗДРАВНИ
ВНОСКИ
Процентът неосигурени през
2017 г. остава абсолютно същият
като през 2016 г. Това излиза от отчета за изпълнението на бюджета на
здравната каса за миналата година.
В края на декември м.г. хората без
вноски са 18.8% спрямо тези, които
се водят задължително осигурени.
Като абсолютна стойност неосигурените са 1 382 000 души. Това
е с 10 000 по-малко в сравнение с
края на 2016 г. Като процент обаче
хората без вноски и тогава са били
18.8%. Единствено през 2016 г. от
касата отчетоха, че неосигурените
са станали повече - с цели близо 74
000 души. Тогава от НАП обясниха
ръста с предприети мерки за увеличаване на събираемостта - например, че вноски трябва да плащат и
хора на граждански договори под
минималния осигурителен доход. В
края на 2015 г. обаче неосигурените
са били 17.7%, което значи, че набелязаните от приходната агенцията
некоректни платци са си останали
такива, вместо да започнат да внасят осигуровки. НЗОК продължава
да работи с бюджет, изчислен при
огромен брой неосигурени. Въпреки че данните към касата се подават
от НАП, която събира вноските,
анализите на самата приходна агенция, цитирани от Министерството
на финансите, са други. Според
тях българските граждани, които
подлежат на задължително здравно
осигуряване в страната, но не са
здравно осигурени към края на 2017
г., са значително по-малко - към 719
хиляди души.

ОЩЕ ЗА
ВАЛСАРТАНА
Предварителната оценка на Европейската агенция по лекарствата (EMA) показва, че е възможно
да има един допълнителен случай
на рак на всеки 5 000 пациенти на
лечение с някое от блокираните лекарства с валсартан, и то при найвисоката доза - 320 mg, приемана
всеки ден в продължение на 7 години, съобщиха от европейския лекарствен регулатор. Оттам подчертават,
че това тази оценка се основава на
средните нива на примеса N-нитрозодиметиламин (NDMA) , открити
в активното вещество валсартан,
произведено от китайската фирма,
за която стана ясно, че е допуснала
това да се случи след въвеждането
на нова технология през 2012 г. Изчисленията са направени при допускане, че откритото количество примес в активното вещество е същото
и в крайния лекарствен продукт,
посочват от ЕМА. Оттам допълват,
че посоченият риск е теоретичен и
е изчислен след проучвания при животни, статистика за опасността от
рак в Европейския съюз и предвид
факта, че примесът може да попадне в организма и от други източници като храна и вода. От агенцията
поясняват, че всички фирми, които
са използвали активното вещество
от китайския производител, извършат анализ на мострите от крайните лекарствени продукти, които
съхраняват, за да установят действителното количество на примеса
NDMА. Допълнителни проверки са
извършени от официални контролни лаборатории на ЕС. Когато се
получат данните от всички анализи,
EMA ще може да предостави повече
информация относно риска от примеса за пациентите.

АКЦЕНТИ
АНЕСТЕЗИЯ ПРИ
БРЕМЕННИ
Фелипресинът, който е вид
коригент може да доведе до контракции и анестетици, които го
съдържат са противопоказни
при бременност.Освен това бупивакаинът доказано повишава
риска от хипоксия на фетуса,но
това е анестетик с удължено
действие и не се използва в кабинета за стандартни процедури.Той се използва обикновено
при някои оперативни интервенции, когато е необходимо
обезболяване за по-голям период след приключване на интервенцията.

ЧЕК ПОЙНТ КАРДИО
Чек Пойнт Кардио се разработва у нас от 2010 година и е
система за дистанционно следене на сърдечната дейност.
Пациентът закрепя към гърдите си устройство, което чрез
мобилната мрежа предава данни за него към специализиран
телемедицински център. Там
тези данни (ЕКГ, пулс, дишане,
кръвно налягане и местоположение на пациента) се следят от
лекари и медицински сестри денонощно. Информацията може
да послужи за профилактика, за
определяне на необходимото лечение, както и за бърза реакция
при криза, при преместване на
пациентите от интензивно отделение. Системата е достъпна за
общопрактикуващите лекари,
но и за частни лица, които желаят да бъдат наблюдавани чрез
нея. Технологиите, подобни на
Чек Пойнт Кардио, са изцяло в
посоката на бъдещото европейско здравеопазване.

ЕЛЕКТРОННО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Национална научна програма „Електронно здравеопазване в България“ бе одобрена
на заседание на Министерски
съвет, информира правителствената пресслужба. Тя е сред
11-те национални научни програми за периода 2018-2022 г.,
които кабинетът утвърди . Още
две от тях засягат развитието и
напредъка в здравния сектор програмата „Разработване на
методология за въвеждане на
NAT технология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната система на Република България“ и програмата
„Здравословни храни за силна
биоикономика и качество на
живот“.   

ДАРИТЕЛСТВОТО
ПРОДЪЛЖАВА ДА
ЖИВЕЕ
Болницата Маджоре в италианския град Триест получи
сумата от 600 000 евро като дарение от медицинската сестра
Мария Болоня, работила през
целия си живот в нея, съобщават италианските медии. Мария
починала в края на 2017 г. на
95-годишна възраст и оставила
завещание, по силата на което
болницата получава всичките й
спестявания. От ръководството
на болницата съобщават, че благодарение на тези средства ще
бъдат реализирани всички дейности за ремонт и обновление,
включени в тригодишния план
2018-2020 за поддръжката на лечебното заведение. Оттам уточняват, че ще бъде реновирано
отделението по имунохематология и трансфузиология, ще бъде
оборудван изцяло нов център по
химитерапия, ще бъдат обзаведени нова съблекалня, столова и
административен сектор.

