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ТРАДИЦИЯ
В РАЗВИТИЕТО НА
ПРОФЕСИОНАЛНАТА
ОБЩНОСТ
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РЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI
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ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БЗС
УС на БЗС на своето заседание от 16 септември т. г. реши Извънредният конгрес на БЗС да се проведе на 19-20 януари 2018
г. в гр. София, парк-хотел „Москва“.

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.

ЛЕКЦИОНЕН ДЕН
НА РК НА БЗС КЪРДЖАЛИ
На 04.11.2017 г., събота, в „Дом на техниката“, град Кърджали,
ще се проведе Лекционен ден на РК на БЗС с три лекционни теми.

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 Националният форум по дентална медицина – 2018 година, да се проведе на 9 – 11 февруари 2018 година.

МЕЖДУНАРОДНА
НАУЧНА СРЕЩА
На 10 март 2018 г. в гр. Банско, „Гранд хотел Банско“ ще се
състои Международна научна среща на СРК на БЗС и Израелската дентална асоциация, с подкрепата на РК на БЗС-Благоевград и Италианското ендодонтско общество.

Д-р Александра Драгостинова, председател на РК на БЗС-Благоевград и д-р Иван Терзиев, зам.-председател на РК
на БЗС-Благоевград

Т

ака може да се определи проведеният от 6 до 8 октомври т. г.
Национален форум по дентална
медицина в гр. Банско.
Микеланджело Буонароти е всепризнат гений. Нарисувал е фреските
на Страшния съд, изваял е скулптурите „Пиета“ и „Давид“ и още, и още
шедьоври от Флорентинската школа
на Италианското възраждане. Художник, скулптор, архитект, поет, той е
постигнал всичко. Въпреки това на
87 години отива на курс по рисуване.
Другите курсисти изумени го питат:
Маестро, какво правите тук? А Микеланджело им отговаря: Още се уча.
Обучение през целия живот е професионалната „карма“ на лекарите по дентална медицина. Утвърдилият се вече
Национален форум в Банско, град, свързан тясно с Българското възраждане, е
част от непрекъсната верига на професионалното усъвършенстване, за което
работи Българският зъболекарски съюз
и в частност Комисията по квалификация и акредитация през годините. Сега
се чества петото юбилейно издание на
Националния форум по дентална медицина.
По време на официалното откриване
свои приветствия към участниците във
форума отправиха проф. А. Филчев, декан на ФДМ-София, проф. Тончев, декан на ФДМ-Варна.
Д-р Н. Шарков, председател на БЗС,
направи специално видео обръщение,
като благодари на колегите си, които

участват в развитието на професионалната общност.
Бе прочетен и поздравителен адрес от
кмета на града Г. Икономов.
Заместник-председателят на БЗС и
председател на Комисията по квалификация и акредитация (ККА), д-р Силвия
Димитрова на официалното откриване
също поздрави участниците във форума и благодари на колегите си, които са
пряко ангажирани с организирането и
провеждането му.

СЪСЛОВНАТА
ДЕЙНОСТ
Паралелно с форума се проведе и
активна съсловна дейност. Свои разширени заседания проведоха Контролната комисия на БЗС, заедно с членове
на регионалните КК, Комисията по
професионална етика на БЗС, заедно с
представители на комисиите по етика
от Районните колегии в цялата страна,
Комисията по дентални и потребителски продукти, както и работна група за
Наредба №1, утвърдена от УС на БЗС с
участието и на деканите на ФДМ в София и Варна, проф. А. Филчев и проф.
Ц. Тончев.
Заседание проведе и УС на Столична
колегия на БЗС, на което бяха обсъдени текущи въпроси и организацията на
предстоящото Извънредно събрание на
СРК и форумите организирани от колегията. На заседанието присъстваха и

членовете на Комисията по професионална етика и Контролната комисия на
СРК.

ЛЕКЦИОННАТА
ПРОГРАМА
На д-р Георги Сойтариев от РК на
БЗС-Благоевград дължим връзките с
Македонската дентална асоциация, както и участието на лектори от македонска
страна. Форумът в Банско е включен и
в годишната програма на Македонската
дентатална асоциация, като тази година
имаше участници от Скопие, Тетово и
Струмица.
Подготвената лекционна програма
предложи на вниманието на участниците различни аспекти от денталната
наука. Съпътстващите събития включваха три практически курса, както и
отворено обучаващо мероприятие.
Своето място намериха и традиционните търговски презентации. Модератори
на лекционната програма бяха д-р Ваня
Тунчева и д-р Соколова от РК на БЗСБлагоевград.
Д-р Йордан Търпоманов от ФДМПловдив запозна колегите си с клиничните стратегии при възстановяването на
постоянни детски зъби.
С изключителен интерес бе проследен панелът на „София дентал мийтинг“, който бе представен от д-р Иван
Чакалов и д-р Нели Николова.
На стр.3

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ
„ВАРНА ДЕНТ“
На 17 и 18 март 2018 г. РК на БЗС Варна ще бъде домакин на
Регионалния форум „Варна Дент“.

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.

ТРАДИЦИОНЕН ФОРУМ ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА НА РК НА
БЗС-ПАЗАРДЖИК
От 11 до 13 май 2018 г. във Велинград ще се проведе утвърдилия се през годините форум по дентална медицина, организиран
от РК на БЗС-Пазарджик. Той ще бъде съпроводен и от богата
социална програма.

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

СВЕТОВЕН ГОДИШЕН КОНГРЕС
НА СВЕТОВНАТА ДЕНТАЛНА
ФЕДЕРАЦИЯ (FDI)
Следващият конгрес ще се проведе в Буенос Айрес, Аржентина, от 5 – 8 септември 2018 г.
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EDITORIAL

НЕ ВЗИМАЙТЕ
ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО
ВИ ТРЯБВА. НЕ
ДАВАЙТЕ ПОВЕЧЕ,
ОТКОЛКОТО Е НУЖНО

П

ървото правило, което трябва да прилагате в отношенията си с хората, е да намирате във всеки човек по една
добра черта – най-силната, която го отличава от всички

хора.
Търсете доброто в човека и не се страхувайте. Щом държите
доброто в съзнанието си, той ще бъде винаги добре разположен
към вас. Свържете ли се с лоша черта на човека, вие го настройвате против себе си и го правите ваш неприятел.
Ако срещнете на пътя си неразумен човек, не му отговаряйте според безумието му. Ако срещнете глупав, не му говорете
нищо. На глупавия и безумния можете да говорите мислено.
На другите да бъде добре – тогава и на мен ще бъде добре.
Това е максимата, с която човек ще преодолее много мъчнотии.
Питате какво трябва да правите, за да ви обичат хората. Правете това, което прави Слънцето – давайте!
Който обича, всякога дава; който не обича, взима. По това ще
познаете кой ви обича и кой не ви обича.
Да обичаш и да те обичат – в това е смисълът на живота.
Сложете вашите нужди на последно място, защото има закон:
ако желаеш повече за другите, най-напред теб ще удовлетворят.
Свободата на човек зависи от доброто, което прави.
Щастието зависи от ума, сърцето и волята на човек.
Ако искате да имате сила в света, най-напред станете господари на себе си и не бързайте да подчинявате хората. Ако станете господари на себе си, много хора ще ви последват.
Лошото се заражда най-напред в сърцето, после в ума и найпосле се реализира във волята.
Не се събирайте с хора, които имат отрицателни мисли.
Когато говориш зле за хората, подхранваш зло в себе си. Подхранваш ли злото, ти ще опиташ горчивината му.
Не изнасяйте лошата страна на човека. По-добре е да кажете
доброто, отколкото лошото. Изнасяйте винаги добрата страна
на когото и да е.
Какво струва на човек да въздържи езика си от лоши думи,
ума си от лоши мисли, сърцето си от лоши чувства? Въздържи
ли се от лошото, от злото, той ще бъде щастлив.
Всеки ден извършвай по едно добро. Всеки ден казвай на някого по една блага дума.
Като станеш сутрин, първото нещо е да бъдеш весел.
Хубавите мисли привличат доброто.
Обичай, за да бъдеш обичан.
Ако не сме щастливи, грешката е вътре в нас.
Всеки, който се е опитал да изправи един лош човек, сам е
станал лош.
Знанието се превръща в сила, когато се прилага.
От човек двуличен се пази. От твърдоглав, упорит, горделив
и тщеславен стой настрана.
Не взимайте повече, отколкото ви трябва. Не давайте повече,
отколкото е нужно.
Пропиляното време разваля живота.
Мисли на Петър Дънов
Подбор: Емилия Караянева,
гл.редактор на в. „ДентаМедика“

ЛЕКЦИОНЕН ДЕН НА
РК НА БЗС КЪРДЖАЛИ
04.11.2017 г./събота/-Дом на техниката-град Кърджали
РЕГИСТРАЦИЯ: от 09.00 часа до 09.30 часа
09.30 до 10,30 часа
Лектор-Д-р Димитър Йовчев
Лекция: Kонично-лъчевата компютърна томография в денталната
медицина
10.30 часа-10.45 часа-Дискусия
10.45 часа-11.45 часа
Лектор-Д-р Димитър Йовчев
Лекция: Неточности и грешки при разчитане на дентални образни изследвания
11.45 часа-12.00 часа-Дискусия
12.00 часа-13.00 часа
Лектор- Д-р Цветан Цветанов, дм
Лекция: Ретинирани зъби. Честота, клиника, диагностика и лечение. Контрол на болката след оперативна екстракция.
13.00 часа-13.15 часа-Дискусия

СЪСЛОВНИ
КОЛОНКАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ВАС ОТМЕНИ
НАРЕДБА №2
Тричленен състав на Висшия административен съд (ВАС) взе решение за отмяна на Наредба №2 от
25.03.2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на НЗОК.
Вносители на жалбата до съда бяха
Националното сдружение на частните болници и Център за защита
правата в здравеопазването.
Отменената Наредба №2 беше
въведена от бившия здравен министър д-р Петър Москов, като
още след приемането на съответните промени в Закона за здравното осигуряване те бяха обявени
за противоконституционни. Това е
и в основата на мотивите на ВАС
сега – министърът не е имал право да одобри наредбата, щом Конституционният съд е взел решение
срещу основния текст.
Юридическото състояние на казуса с отменената Наредба №2 сега

е следният: Министерството на
здравеопазването не може да я замени с нова наредба. Това не може
да стане дори с поправка на Закона
за здравното осигуряване, защото
с Решение №3/8.03.2016 година на
Конституционния съд той е определил, че „Основните обществени
отношения, свързани с правото на
здравно осигуряване, трябва да
бъдат уредени със закон. Конституцията изрично възлага на Народното събрание уреждането на
условията и реда да става със закон, а не с подзаконов нормативен
акт и то с наредба на едноличен
държавен орган“. Все пак в правото много от казусите са въпрос на
тълкуване.
В момента има подписан и
действащ Национален рамков договор за 2017 година.
Предстои да започнат преговори
за изменения на действащия НРД,

които да доведат до по-добри условия за следващата година. БЗС
активно работи за това.
Процесът се следи активно от
страна на КРД и ръководството на
БЗС. Бяха проведени и срещи с някои от политическите сили в Парламента.
Д-р Николай Шарков,
председател на УС на БЗС
12.10.2017 г.

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ
„ВЕРЕЯ ДЕНТ“

Н

а 7.10.2017 г. в гр. Стара Загора се проведе регионалният форум „Верея Дент“.
Събитието се организира за трета
поредна година от РК на БЗС в този
му формат. Присъстваха над 100
човека – колеги от региона и гости от районните колегии Хасково,
Ямбол, Велико Търново, Плевен и
Пловдив.
Гост-лектори бяха проф. Нешка
Манчорова и проф. Христо Кисов.
Програмата включваше лекции на
теми „Постоперативна чувствителност“ и „Бруксизъм“. Пред колегите бяха представени всички аспекти
при работата с модерни обтуровъчни материали и подхода при избор
и приложение на адхезивна система, както и възможните грешки,

Проф. Кисов и д-р Ленко Ленков
Проф. Нешка Манчорова
и д-р Ленков, председател
на РК на БЗС-Ст. Загора

възникващи в хода на работата.
Втората част от форума проследи
парафункции в оклузията и практическите затруднения при работа с
пациенти с бруксизъм, етиологията
и принципите при лечение.
Под аплодисментите на залата на
лекторите бяха връчени плакети от
д-р Ленко Ленков – председател на
районната колегия.
Събитието завърши с коктейл,
където дискусиите от деня продължиха с нестихващ ентусиазъм.
Д-р Александър Петрунов,
специален пратеник
на в. „ДентаМедика“
Снимки: д-р Венцислав Мандевски, РК на БЗС –
Стара Загора

СЪСЛОВНИ
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ТРАДИЦИЯ В РАЗВИТИЕТО НА
ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОБЩНОСТ

От стр.1
Партньорството между БЗС и
Асоциация„София дентал мийтинг“ е устойчива традиция, подчерта д-р Чакалов. Тема на лекцията бе „Оклузията – принципи,
методи и клинични проблеми“.
Атрактивен в представянето на
нелеката материя и с полезни практически насоки към аудиторията
бе доц. Стоян Иванов с темата за
предпротетичната хирургия като
предпоставка за добро протезиране.
Проф. д-р Ивона Ковачевска от
Македония говори за съвременните
терапевтични методи при дълбоки

кариозни лезии.

СЪПЪТСТВАЩИТЕ
СЪБИТИЯ
Съпътстващите събития на Националния форум съдържаха практически курсове за директните
композитни възстановявания, подходите и решенията при възстановяването с директни композитни
фасети, Smart endodontics, както
и отворено модулно обучение за
нови технологии при лечението на
пародонтита.
В обедната почивка мнозина от
участниците във форума може-

СЪС СВОЙ ПОЧЕРК
ВЪРХУ ФОРУМА

Д

-р Александра Драгостинова е новият председател
на РК на БЗС-Благоевград: „Имаме много участници
лекари по дентална медицина и студенти от ФДМ-София.
250 са регистрираните участници, лекари по дентална
медицина, както от нашата Районна колегия, така и от
София, Варна, Перник, Пловдив, Дупница, Кюстендил,
Плевен, Монтана, Видин, Търговище, Смолян, Бургас.
Общо гостите ни бяха над 300 човека.
Имахме огромен проблем с хотел, в който един ден преди началото на форума стана голяма авария и не можеше
да настаним гостите си. Д-р Сойтариев се справи успешно с тази извънредна и критична ситуация.
В момента работя с екип, който искам да науча да ползва опита на колегите, които са създали този форум и които да внесат нов полъх. Полъхът на ентусиазма и новаторството, така присъщи на младостта.
Благодаря на целия Управителен съвет на РК на БЗСБлагоевград, който беше до мен и всички съвестно изпълняваха задачите, които си бяхме разпределели. Така
се работи в екип. В тази връзка моята цел е всеки колега,
както този, който е член на БЗС отдавна, така и този, който се дипломира сега, да получава това, от което той има
нужда в този форум. Това е и смисъла в дейността на цялата ни съсловна организация. Разбира се ние трезво ще
оценим пропуските си и догодина Дай Боже да поканим
още повече колеги от цялата страна.
Постарали сме се да посрещнем колегите в елегантен
европейски стил. Дори имахме специално изработени
маси за коктейл, както и да приповдигнем настроението с
изпълнението на самодейната танцова формация по време на официалната вечеря.“

ха да бъдат видени в уникалната
нова частна художествена галерия
„International Art Bansko“, собственост на Евелина и Йорг Бутцбах.
Галерията е разположена срещу
къщата музей на Никола Вапцаров
и пази традицията на меценатството и духовността. Тя е и истински
мост на приемствеността, защото в нея излага картини и пряката
наследничка на Молерите, Ирина
Малер-Пандева. Хубаво е да си
припомним, че Молерите са стар
бански род, основатели на художествена школа, а механата „Молерите“ просто е взела тяхното име.
ДМ

Д-р Б. Миланов, д-р Иван Терзиев, д-р Александра Драгостинова,
д-р Г. Сойтариев, д-р С. Димитрова и д-р Белчева

ТЕОРИЯТА И
ПРАКТИКАТА ТРЯБВА
ДА СЕ ДОПЪЛВАТ

Т

радиционно форумът привлича много дентални
фирми, които буквално завземат фоайетата на
„Гранд хотел Банско“. Един от участниците в мини
денталното изложение сподели какво мисли за необходимостта индустрията и лекарите по дентална медицина да се срещат и обменят информация, извън
големите изложения.
Г-Н ВАСИЛ ПОПОВ,
ФИРМА „ДЕНТАТЕХНИКА“:

„Някои от форумите са особени успешни в отношенията между зъболекари и търговци. Този в Банско е един от успешните варианти да се срещнем със
зъболекарите от гледна точка на търговците и на
провеждането на някои практически курсове. Нашата фирма не винаги участва в подобни събития, но
формата е удачна. Някои от колегите, представители
на денталния бранш успяват да участват в повечето
форуми, организирани от БЗС.
Смятам, че трябва да се наблегне на практическите курсове. Забелязвам известен отлив от теоретичните лекции и насочване към практическите курсове. Това е тенденция и практическата част е това,
което интересува по-голямата част от лекарите по
дентална медицина, смятам аз. Нещата трябва да се
допълват“.

БЪЛГАРСКИЯТ
ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
Е НАШИЯТ ДОМ
Д-р Иван Терзиев, зам.-председател на РК на БЗСБлагоевград:
„От град Разлог съм и завърших ФДМ-Пловдив. Практиката ми е от 12 години. Работя естетични възстановявания, а в момента работя имплантология, която много ме
интересува. Занимавам се и с хирургия, но това е дълъг
път, който трябва да извървя. За мен е важно винаги да се
развивам в някаква посока напред.
Пазар за тези дейности в моя град има, обаче е трудна
ситуацията в някои райони от страната. Трябва да въвеждаме нови неща. Те ще намерят своя пазар рано или късно. Разбира се, може и по-бавно, постепенно, но всичко в
крайна сметка ще бъде в полза на хората.
БЗС е нашият дом и ние трябва да се подкрепяме. От
една страна той ни подкрепя в трудни ситуации, а се организират и събития по продължаващото обучение за съсловието. БЗС, откакто аз наблюдавам неговото развитие,
извървя сериозен път. Разбира се, винаги има какво още
да се желае. Трябва да се организират още форуми, да
се канят още по-сериозни лектори, изявени имена в световната стоматология, като форумите на съсловната организация да се утвърдят като средище на най, най-новото.
Благоевградската колегия сигурно е най-младата в България. Съставена е изключително от млади хора, които ще
допринесат за модернизирането на съсловната организация. За съжаление наблюдавам голяма дистанция между
поколенията на колегите, които практикуват. Има практики, които не са претърпели развитие и от друга страна
ултрамодерни кабинети и клиники“.

VII НАУЧЕН КОНГРЕС НА СРК НА БЗС
18-19 ноември 2017 г. Гр. София, хотел „Маринела“, зала „София Гранд“

18 НОЕМВРИ 2017
08:00 – 09:00 Регистрация
09:00 – 09:15 Откриване
09:15 – 10:45 Доц. Лилия Дойчинова: „Професионална
орална хигиена: проблеми, решения и иновации на 21-ви
век!“
11:15 – 12:45 Д-р Зоран Влахович, Черна гора:”Конуснолъчевата компютърна томография (CBCT) в ежедневната
практика“
12:45 – 14:00 Обяд
14:00 – 15:00 ПАНЕЛ БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, 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. Приложение на високоенергийните лазери и фотоактивираната дезинфекция в ендодонтията, Д-р Цветелина Георгиева Георгиева, доктор. Главен асистент в Катедра Консервативно зъболечение, ФДМ, МУ – София
3. 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
15:15 – 15:45 Търговска презентация: Д-р Ставрос Владицис, Гърция: „Съвременни концепции за лечение в оралната
имплантология“
16:00 – 16:15 Търговска презентация: Доц. Д-р Наталия
Гатева: „Как да подобрите качството на живот на вашите пациенти, страдащи от дентинова свръхчувствителност“
16:30 – 18:00 ПАНЕЛ БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, 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. 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
19 НОЕМВРИ 2017
08:30 – 10:45 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
11:15 – 11:45 Търговска презентация: Д-р Станимир Банчев: Фотодинамична терапия- алтернативен метод за лечение на бактериални инфекции в устната кухина-PACT 300
12:00 – 13:30 Д-р Кнут Хувшмид, Австрия: „Без граници!
Светът на директните реставрации“
13:30 – 14:00 Обяд
14:00 – 15:30 Проф. Маржена Доминяк, Полша: „ Автогенен метод за регенерация на венечния джоб. “
15:45 – 16:15 Търговска презентация: Д-р Иван Десимиров, „Един съвременен подход за презервацията на костта
около зъби и импланти“
16:30 – 18:00 Доц. Стоян Иванов, „Предпротетична хирургия – предпоставка за добро протезиране.“

КУРСОВЕ:
18 НОЕМВРИ 2017
09:30 – 11:00 Д-р Зоран Влахович: Практическо обучение
за работа със CBCT софтуер върху реални пациенти. Курса
е безплатен, до 20 участници. Необходимо е участниците да
си носят лаптопи.
13:30 – 15:00 Д-р Зоран Влахович: Практическо обучение
за работа със CBCT софтуер върху реални пациенти. Курса
е безплатен, до 20 участници. Необходимо е участниците да
си носят лаптопи.
16:30 – 18:00 Д-р Ставрос Владицис: „Различни решения
за всеки случай с една система: реалистично ли е?“ Курса е
безплатен, до 14 участници.
19 НОЕМВРИ 2017
09:00 – 11:00 Д-р Кнут Хувшмид, Д-р Румен Илиев: „Иновативни подходи и решения при възстановяване с директни
фотокомпозитни фасети Tetric Evo Ceram”. До 10 участници.
Цена: 100 лв.
11:00 – 13:00 Д-р Ставрос Владицис: „Различни решения
за всеки случай с една система: реалистично ли е?“ Курса е
безплатен, до 14 участници.
Такса участие:
За ЛДМ – до 10 Ноември 2017 г.: 50 лв.; до 17 ноември
2017 г.: 70 лв.; на място: 100 лв.
За студенти: до 17 Ноември 2017 г. : 20 лв.; на място: 50 лв.
Банкова сметка:
ПИБ АД клон София
IBAN: BG36 FINV 9150 1014 6341 25
Основание: такса VII НК, имена на участник
За информация: Офис на СРК на БЗС; Тел: 02 988 2525;
Моб: 0888 588 060; E-mail: ssbsofiagrad@abv.bg
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ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ
НА ДИПЛОМАНТИТЕ ОТ
ВИПУСК 42 НА ФДМ–ПЛОВДИВ
ми липсва първия учебен ден...
Като студенти смятахме, най-голямото изпитание ще е да се дипломираме, но сега започва още
по-голямо-да се докажем като
специалисти. На добър час, скъпи
колеги!“-пожела
дипломантката
Недялка Трендафилова.

а 27.09. 2017г. ФДМ–Пловдив събра в „Аула Магна“
преподаватели, родители и
гости за тържествена промоция на
дипломантите от Випуск 42.
79 дипломанти - 71 българи и 8
чужденци (от Гърция, Турция, Великобритания, Армения и Македония) получиха дипломи и положиха
своя уникален професионален обет
- Хипократовата клетва. От този
ден те стартират професионалната
си реализация като „магистри“, лекари по дентална медицина.
Числото на съдбата или пътят на
живота избран от тези млади хора
са определящи за утрешния ден на

бъдещите лекари по дентална медицина, чийто развълнувани гласове
още звучат в залата при произнасянето на Хипократовата клетва.
Тържественост, цветя, приветствия, хубави пожелания в този
ден, които се помнят цял живот–
особено след 6-години упорит труд
и много емоции. „Те успяха!“–беше
мотото в словото на Декана на
ФДМ –Пловдив проф. Георги Тодоров, който въпреки усилията и тази
година не успя да скрие сълзите в
очите си пожелавайки:‘‘ На добър
път, млади колеги!“. Не по-малко
важно бе и обещанието вратите на
факултета да останат винаги отворени за всички, които желаят да
продължат да трупат знания.
Професията на лекаря по дентална медицина е динамично
развиваща се. Следдипломното

З

Да дариш света с красиви усмивки и да срещаш уважение и признателност от пациентите, това е
знакът за успеха в професия лекар
по дентална медицина и нека всеки
изпита тази удовлетвореност в нелекия професионален път напред.
Д-р Юра Пандушева

Приветствие към младите колеги на
д-р Н. Шарков, председател на БЗС

образование е условие за успех и
професионално израстване. На тази
кауза са посветени и съвместните
усилия на ФДМ и БЗС.
Вливайки се от тук нататък в
денталното съсловие не трябва да
се забавя темпото и стремежът към
постоянно усъвършенстване .
„Ентусиазирани и надъхани млади хора!“, така проф. Тодоров определи абсолвентите, сред които има
и осем отличници. Те бяха и специално наградени със заповед на
Ректора на МУ-Пловдив проф. д-р
Костянев. Той от своя страна пожела на бъдещите лекари по дентална
медицина да не порастват, да вярват
в интуицията, съдбата и способностите си, за да намерят своето достойно място в обществото.
Дипломирането на лекаря по дентална медицина е прекрасна инвес-

тиция в бъдещето. Тази професия
е синоним на успех, висок морал и
култура навсякъде. Светът на мечтите е единственият свят, който ни
принадлежи изцяло. Да следват
мечтите си, да работят и се реализират там, където ги води сърцето
им! – апелира ректорът.
Топли думи прозвучаха и от деканите на ФДМ–София и Варна,от
депутати от 44-я парламент, от името на УС на БЗС, от кмета на гр.
Пловдив.
Отличничката на Випуск 42 Антония Жорова Тричкова отговори
на всички приветствени думи, изказа благодарност към преподавателите и пожела на колегите си стремеж към бъдещето и никога да не
се предават!
Поканих и други дипломанти, да
споделят чувствата си в този ден:
„Вдъхновена, удовлетворена и
благодарна, това са чувства, които
изпитах в деня на дипломирането
си като лекар по дентална медицина.
Радвам се, че за тези 6 години бях
част от факултета, в който срещнах
много нови приятели, с които преминахме през различни трудности
и прекрасни моменти. Аз винаги
ще се гордея, че съм избрала тази
професия и никога няма да забравя
важните уроци, на които ме научиха моите преподаватели. Благодаря
Ви!“, сподели Веселина Стаменова
„Първите години бяхме ентусиазирани, имаше и партита и изпитания. Чакахме с нетърпение да дойде
края, но сега някак си носталгично

УЛТИМАТИВНИЯT
ВЪПРОС ЗА ЖИВОТА,
ВСЕЛЕНАТА И
ВСИЧКО
Д

нес 79 абсолвенти станаха дипломирани лекари по дентална
медицина. Тържествената промоция се състоя във Факултета по дентална медицина, Медицински университет, гр. Пловдив.
Приветствието към младите ни колеги на д-р Н. Шарков, председател на БЗС:
За мен е огромно удоволствие да поздравя 42-рия випуск от Лекари по дентална медицина на Факултета по Дентална медицина
при МУ – Пловдив.
Какво означава числото 42?
В Юдаизма, в Тората, числото за „четиридесет и две буквеното
име“ се приписва на Бог. В Кабала, 42 е числото, с което Бог създава Вселената. Библията на Гутенберг е известна още като "42-редовата Библия", тъй като книгата съдържа 42 реда на страница.
А пък според „Пътеводител на галактическия стопаджия“ от
Дъглас Адамс (препоръчвам Ви да го прочетете) – група от хиперинтелигентни, пан-измерни същества желаят да научат Отговорът на Ултимативния въпрос за Живота, Вселената и Всичко от
Суперкомпютъра, наречен „Дълбока мисъл“, който специално е
създаден за тази цел. На „Дълбока мисъл“, този отговор отне 7,5
милиона години (за справка, на вас ви отне, подчертавам засега,
5,5 години). След като компютърът направи всички изчисления,
отговорът на Ултимативния въпрос се оказа 42.
Уважаеми колеги и приятели, Вашият випуск носи тежестта и
отговорността, което носи числото 42. Имате да извървите дълъг
път преди да си отговорите на много от житейските въпроси. Хубавото е, че първата крачка вече е направена. Вие сте 42-рия завършил випуск от лекари по дентална медицина при МУ,
Пловдив, и следва да се гордеете с този факт!
Бъдете здрави, бъдете щастливи и най-вече бъдете готови за
нови знания занапред, но също така помнете, че Вашият випуск е
отговорът на Ултимативния въпрос.
Добре дошли в редиците на Българския зъболекарски съюз!
На добър час! На многая лета! Бог да ви благослови!
Д-р Николай Шарков
Председател на УС на БЗС

ДЕСЕТИ ЮБИЛЕЕН СЕМИНАР НА
РК НА БЗС-ПЛОВДИВ - 30.09.17г.

а 10-ти пореден път РК на БЗС
гр. Пловдив събра в прекрасния град Хисар лектори, лекари по дентална медицина, студенти,
изложители и гости за научен семинар „Успехи и предизвикателства в
битката с обеззъбяването-имплантологични, костозаместващи процедури и надимплантно протезиране“.
За 10 години това традиционно
събитие привлича все повече мотивирани колеги да надграждат
знания и да споделят опит в нашата все по-динамично развиваща се
професия. Освен от Пловдив тук
бяха колеги от Габрово, Ст. Загора, Хасково, Кърджали, с. Змеица,
Видин, Перник, Шумен, Бургас,
София, Благоевград, Пазарджик,
Русе. И този голям интерес не е
случаен. 10 години организаторите
от РК на БЗС-Пловдив трупат опит
чрез приемственост и иновации и
търсят най-подходящия начин, за
да е всеки семинар по-полезен, интересен, желан и очакван. На фона

на множеството научни форуми в
последните години това определено
е успех. Затова и се отбелязва като
ЮБИЛЕЙНА среща, защото всеки
юбилей е празник и точно празнично беше настроението в претъпканата зала на х-л „Аугуста“.
Специални гости на Юбилея бяха
деканите на ФДМ-Пловдив проф.
д-р Георги Тодоров и ФДМ-София
проф. д-р Антон Филчев; д-р Николай Шарков-председател на УС на
БЗС; Д-р Борислав Миланов-главен
секретар на БЗС; д-р Силвия Димитрова-зам. председател на БЗС
и председател на ККА; д-р Тодор
Кукуванов-зам. председател на БЗС
и председател на КДПП; д-р Боряна Нецова, председател на КПЕ
на БСЗ; председатели на районни колегии от страната; д-р Диана
Бушкалова-председател на АДМБ;
представители на фирми за дентални продукти.
Председателят на РК-Пловдив
д-р Трифон Антонов откри Юбилейния 10-ти семинар. Последваха

Д-р Трифон Антонов, д-р Силвия Димитрова, проф. д-р Георги Тодоров
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топли думи, приветствия, поздравителни адреси и много цветя. За
заслуги с юбилейни плакети бяха
наградени с решение на УС на РКПловдив: за партньорство - проф.
д-р Тодоров - ФДМ; доц. д-р Димитър Филчев-представител на СДМ;
фирмите подкрепящи семинара:
„Патриция“, „Дентакон“, „Линея
Медика“, „Дента Лимар“, „Сосиете
Женерал Експрес Банк“, г-н Радев
от управата на х-л „Аугуста“.
От името на ККА на БЗС д-р Силвия Димитрова връчи специален
плакет по случай Юбилея на РК на
БЗС-Пловдив.
В последвалата научна програма
залата остана все така препълненадоказателство, че добре подбраната
тематика и поднесените на високо
академично ниво лекции от преподаватели на ФДМ-Пловдив: Д-р
Виктор Хаджигаев, Д-р Иван Начков, Д-р Петко Петров, гост лектор
от Румъния-Д-р Мирча Балан, както и фирмени презентации на „ Медина Био“ и „Естетик Мед“.
„Ръка за ръка“ бяха озаглавили

рителност бе отказът от хонорар и
от двамата в полза на колеги изпаднали в беда и заслужено получиха
адмирации.
Особено приятен бе жестът на д-р
Ангел Милев от РК-Пловдив, който зареди емоционално със своите
прекрасни картини всички любители на художественото изкуство.
Негови произведения са включени и в благотворителната изложба
„Изкуството в подкрепа на живота“
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лейната торта, заредихме се с впечатляваща заря, въпреки дъждовната нощ и съм убедена, че всеки,
отделил от почивното си време и
догодина няма да пропусне това събитие, доказало в годините своята
висока стойност.
Попитах колегата Д-р Валери
Велев, който работи на три места:
в с. Змеица, в с. Борино и в гр. Доспат, с какво го привлече семинарът
в Хисар при така натоварената му
Залата с участниците

Д-р К. Даков, д-р Тр. Антонов, д-р С. Димитрова, д-р Н. Михайлова,
д-р Б. Миланов и д-р Н. Шарков по време на откриването на форума
Снимките са предоставени от д-р Ю. Пандушева и РК на БЗС-Пловдив

РК НА БЗСГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
своя научен панел доц. д-р Димитър
Филчев и д-р Венцислав Станков
от Асоциация СДМ и точно ръка
за ръка доказаха връзката между
хирургия, протетика и имплантология, онагледени с множество
клинични случаи. Споделени бяха
успехи, но не спестиха и възможни грешки, както и съвети как да
не се допускат. Жест на благотво-

в Бургас, за подпомагане лечението
на двойки със стерилитет.
Уморителен, но изключително
интересен юбилейният семинар на
РК-Пловдив в Хисар за пореден път
доказа необходимостта от постоянно усъвършенстване и нови знания
в нелеката ни професия.
По традиция денят завърши със
заслужен релакс. Опитахме от юби-

работна седмица. „За първи път съм
тук, но съм сигурен, че няма да е за
последен. Работя в отдалечен район. Имам нужда от среща с колеги, от полезна научна информация
от първо лице, от възможност да
задам въпроси и получа отговорвсе неща, които намерих тук и си
тръгвам доволен!“.
Д-р Юра Пандушева

ОТЗВУК

КАТО ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ
ТРЯБВА ДА СМЕ АКТУАЛНИ И
АДЕКВАТНИ НА ВРЕМЕТО

Д

-р Пламен Дойков: завършил съм Стоматологичен
факултет на Медицински университет гр. Пловдив
през 1994г. Започнах работа по
специалността в Общинска стоматологична поликлиника гр.
Карлово, след това продължих в
Кооперация стоматологични кабинети в кв.„Капана“ гр. Пловдив.
Собствена практика създадох
през 2003 г. Активно се интересувам от съсловния живот и участвам в структурите на РК на БЗС гр.
Пловдив като член на КК и също
така член на КНА на БЗС.
За мен бе удоволствие да участвам във Десетия юбилеен семинар
на РК на БЗС-Пловдив в гр. Хисар.
Темата на семинара беше интересна поради факта, че в нашите
практики всекидневно се сблъскваме с обеззъбяването и частично
и тотално и трябваше „да си сверим часовниците“ с новите тенденции, методи и материали в тази
посока. Макар че повечето от нас
не работят имплантология, смятам, че беше полезно да разберем
какви са грешките и усложненията
при работа със зъбни импланти и

тяхното отстраняване. Комбинираните методи на лечение, съчетали
хирургично с ортодонтско и ортопедично лечение, използването на
ER:YAG лазерите в съвременната
имплантология, различните клинични случаи също бяха интересни за мен и аудиторията на семинара. Възможността да присъстват
студенти по дентална медицина на
семинара има адмирации от моя

страна.
За мен интерес извън професионалните теми, имаше и към
съпътстващото културно събитие
на семинара, изложбата на нашия талантлив колега д-р Ангел
Милев. Графиките и маслените
платна, нарисувани с много такт и
умение и с лека закачка към класиците на изобразителното изкуство,
бяха наистина радост за ценителите. Смятам, че регионалните
форуми са мястото, където могат
да се отразяват и дискутират интересни професионални теми, да
се осъществят срещи с колеги, да
се обмени опит и не на последно
място да се повеселим, както ние
си знаем, защото живота не е само
работа.
Относно купоните, Пловдивска
колегия е с традиции и смятам, че
се справяме добре, не без помощта
и на колегите от страната. Искам
да пожелая на ръководството на
БЗС да развива и подпомага регионалните форуми, защото по този
начин Съюзът е най-близо до своите членове. И същевременно, като
професионален съюз, ние трябва
да сме актуални и адекватни.

Уважаеми колеги,
РК на БЗС-гр.Велико Търново свиква Общо събрание на колегията
на 09.12.2017г. / събота/ от 10.00ч. в залата на Община Велико Търново при следния дневен ред:
1. Лекция на тема: ”Индекс за оценка на тежестта на ортодонтските
деформации. „
Лектор – Доц. д-р Владимир Петрунов
2. НРД – 2018
3. Разни.
д-р Румен Тодоров,
председател на УС
на РК на БЗС – В. Търново

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА СРЕЩА НА СРК НА
БЗС И ИЗРАЕЛСКА ДЕНТАЛНА АСОЦИАЦИЯ (IDA)
С ПОДКРЕПАТА НА РК НА БЗС БЛАГОЕВГРАД И
ИТАЛИАНСКО ЕНДОДОНТСКО ОБЩЕСТВО (SIE)
Гр. Банско, 10 Март 2018 г., Гранд хотел Банско
(Предварителна програма)
09.03.2018: НАСТАНЯВАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ
10.03.2018
08:00 – 09:00 – РЕГИСТРАЦИЯ
09:00 – 09:30 – откриване
09:30 – 11:30 – Пародонтология: Д-р Станислава Шулева, България
12:00 – 13:30 – Имплантология: Д-р Нарди Касап, Израел
13:30 – 14:30 - обяд
14:30 – 16:00 – Ендодонтия: Д-р Витторио Франко, Италия
16:30 – 18:00 – Ендодонтия: Д-р Филиппо Кардинали, Италия
20:00 – Гала вечеря
Ще има ендодонтски курс, подробностите се уточняват.
Такса участие:
За Лекари по дентална медицина: 50 лв. (за редовни членове на
СРК и РК Благоевград – 30 лв.)
За студенти: 30 лв.
Гала вечеря: 55 лв.
Ще има осигурени нощувки до изчерпване на бройката.
За повече информация: Офис на СРК на БЗС
Тел: 02 988 2525
Моб: 0888 588 060
E-mail: ssbsofiagrad@abv.bg
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ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА “АЛЕКЗАНДЪР” ЗА 2018 Г.,
организирани от д-р Иван Горялов

Повече за програмата на курсовете и снимки на www.usmivki.com - раздел Курсове
За повече информация, цени и записване е
необходимо да се обадите на телефон 0889 41 04 42

Място на провеждане:
Гранд хотел Пловдив

2 ниво

3 ниво

4 ниво

5 ниво

20 - 21 март

4, 5, 6 юни

8, 9, 10 август

15, 16, 17 октомври

Екстракционна
лечение

Лечение на клас 3
отворена захапка
при подрастващ
пациент

1 ниво

6 - 7 февруари
Директно и индиЛечение на клас 2
Ортодонтски
ректно залепяне анализ, диагноза дълбока захапка
на брекети и пръс- и план на лечение при подрастващ
тени, лигиране на
пациент
дъги

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

* Капацитет:
20 човека

ADVANCED DENTAL CENTER
Пловдив, ул. „Велико Търново“ - 37
ЕКСКЛУСИВНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ
ПО ЕСТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Разширен курс продължаващ 12 месеца:
ЛЕКТОРИ Д-Р ЙОВАЛ ВИНД И ИЛАН БРОШ
Университет Тел Авив
Многообхватна, задълбочена, систематизирана програма на обучение, включваща
най-съвременните и ефективни техники за постигане на перфектната естетика.
Особен акцент - практическо детайлизиране на наученото.
Водещ лектор от „кухнята” на проф. БИЧАЧО:
Д-р Йовал Винд-ръководител програмата за специализирано обучение в Центъра по
Естетика основан от проф. Бичачо – Университет Тел Авив.
Формат на курса: 8 срещи по 2 пълни дни (събота-неделя)
КУРСЪТ Е ПРЕДВИДЕН САМО ЗА 15 УЧАСТНИКА И СТАРТИРА В НАЧАЛОТО НА 2018г.
Такса: 18900 Е без ДДС. При ранно записване - 10% отстъпка.
Телефони за контакти:
032-610 500, 0877 39 77 52, +972 528 988008 (VIBER),
e-mail –royaldent.b@gmal.com

Теоретичен курс организиран от д-р Иван Горялов
Миофункционална терапия, съчетана с Дисциплината „Алекзандър“
- ключът към дългосрочна стабилност на резултатите

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

Лектор:
Д-р Михо Иямамура,
Япония
- Член на Японски
изследователски клуб „Алекзандър“
(Президент за 2012-2013)
- Сертифициран член на борда
на Японската асоциация
по ортодонтия
- Дългогодишен член на борда на
Японската асоциация по
миофункционална терапия

Дата: 21-22 ноември 2017 г. от 9 ч.
Място: гр. Пловдив, хотел Империал
Цена: 980 лв. с ДДС до 14.11.17 г.
1100 лв. с ДДС след 14.11.17 г.

Преди

След

ИЗРАБОТВАНЕ НА ХИРУРГИЧЕСКИ ВОДАЧИ
В КАБИНЕТА ИЛИ ЛАБОРАТОРИЯТА
Поставяне на импланти от всеки стоматолог
с водачи - увереност и дигитална точност

9 г. След

3D скенер, 3D софтуер и 3D принтер работа с тях
https://goo.gl/Nfx7zt

Банкова сметка за превод на суми:
Записване и
СМАЙЛ ГАЛАКСИ ООД
информация:
НАЙ-ДОБРИЯТ
УниКредит Булбанк АД, гр.SLA
Пловдив
0889
41 04 42
DESKTOP
ПРИНТЕР
IBAN BG17 UNCR 7000 1521 1822 82
ivang@usmivki.com
BIC UNCRBGSF
www.usmivki.com

практически курс
АДАПТИВНАТА ТЕХНОЛОГИЯ,
ИМИТИРАЩА СЪВЪРШЕНСТВОТО НА ПРИРОДАТА
В ПОМОЩ НА ДИРЕКТНИТЕ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ
ПРИ ДЪВКАТЕЛНИ ЗЪБИ
гр.София
Конгресен
център на
„Витоша Парк
Хотел“ малка зала
Променена дата от
11.11.2017 год. на
25.11.2017 год.
12–16.00
часа.

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС

Водещ курса:
Проф. Д-р Радосвета Василева, д-р

Специалист по обща дентална медицина и
оперативно зъболечение и ендодонтия,
сертифициран лектор на БЗС от 2006 г.
преподавател във ФДМ, София и
Варна и ръководител на Катедрата
по Консервативно зъболечение,
София, клиничен консултант на
фирмите Kerr, Hawe, Spofa и Kulzer.
Участник в 3 интернационални
(Германска работна група към
ISO- Normcomission) проекта и участник
и ръководител в 10 национални проекта.

Практическата част включва:

• Работа върху предварително препарирани кавитети - 3 модификации за КМ –
клиничен анализ и планиране с различни матрични системи и избор за конкретна група
дъвкателни зъби • Изработване и адхезивно фиксиране на инлей от КМ • Нови генерации
моделиращи инструменти и видове техники на нанасяне • Гнатологично оформяне на
дъвкателната повърхност • Работа с композитни цветове (бои) при обтурации на дъвкателни зъби • Постендодонтски възстановявания върху изкуствени корени с КМ • Възстановяване с фиброщифтове по два метода • Употреба на директен метод с влакна.

В теоретичната част ще се разгледат:

• Нови виждания за кавитетната препарация при КМ (директни и индиректни обтурации) и съвременно разбиране на адхезията • Нови разработки в технологията на КМ за
дъвкателни зъби • Алгоритъм за финиране и полиране на обтурации • Представяне на
авторски клинични случаи и прогнозни аспекти за дълготрайността при дистални обтурации и възстановявания след лечение на коренови канали • Същност и нови виждания
при възстановявания на ендодонтски лекувани зъби.
Участниците в курса ще работят върху пластмасови блокчета
със симулирани коренови канали и специални прозрачни
моделни зъби с коренови канали. Група до 10-12 участници.
Курсът се провежда при минимум 6 души. Участниците
ще получат сертификат за участието си и мостри
от композиционен материал.
Начин на плащане: в брой на място или по банков път
(капаро от 50 лв. като гаранция за участие):
Банка: Българска пощенска банка
IBAN: BG59BPBI79401057697501 BIC: BPBIBGSF
Радосвета Василева

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ
тел.: 0888 925569; e-mail: etienet@abv.bg

Такса участие:
250 лв.
Краен срок
за записване:

20.11.2017 г.

25 - 26 ноември 2017

www.citydent.bg

За информация и записване тел. 0888 333 484

Д-р Неделчо Ситнов
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10 ГОДИНИ СОФИЯ ДЕНТАЛ МИЙТИНГ
ПОДИУМ НА НАУЧНА ИЗЯВА

О

т 12-ти до 15-ти октомври тази година се проведе 10-тото,
Юбилейно издание на Софийската Дентална Среща, което
отново събра повече от 2000 лекари по дентална медицина от
страната и чужбина. Превърна се в арена на над 100 български и
международно известни лектори, които със своите лекции, 40 практически курса и 10 клинични демонстрации допринесоха научната
програма на форума да съперничи с тази на най-престижните дентални форуми. На официалното откриване присъстваха и д-р Н.
Шарков, председател на БЗС, доц. Т. Узунов, зам.-председател на
БЗС, д-р Б. Ботев, председател на СРК на БЗС, д-р Трифон Антонов,
председател на РК на БЗС-Пловдив, доц. Филчев.
Какво представлява Софийската Дентална Среща в очите на другите? Вижте сами.
ОБРЪЩЕНИЕ НА
Д-Р НИКОЛАЙ ШАРКОВ
Уважаеми доц.Филчев,
Уважаеми лидери
на София Дентал Мийтинг,
Уважаеми колеги,
Уважаеми дами
и господа гости,
Благодаря ви за възможността
да ви поздравя по случай десет годишния юбилей на София Дентал
Мийтинг и макар думата юбилей

”Икономически“ казано можем да
сравним знанието с парите – за да
бъдат ценни, те трябва да са в циркулация, докато са в тази циркулация увеличават както количеството си, така и стойността си.
Нещо, на което винаги обръщам внимание е, че най-важната
иновация в нашата практика е не
само възможността да лекуваме
пациента без да му причиняваме
болка – Sine dolore est. Хуманното
отношение и методът на лечение
създават предпоставки нашият па-

Доц. Т. Узунов, д-р Б. Ботев и д-р Тр. Антонов по време на официалното откриване
да касае еврейски обичай, означаващ „тържествено отбелязване на
петдесетгодишнина”, аз си позволявам да я употребя за този СДМ,
поради факта, че в днешно време,
бързината, с която полезните и позитивни неща се случват е в пъти
по-голяма от миналото, а София
Дентал Мийтинг е едно от тях.
Тази среща на лекарите по дентална медицина е една от важните
за годината, защото на нея присъстват представители от висок
академичен статус, а също така и
колеги, които са доказали своите
иновативни практически умения
и желаят да споделят своя опит с
всички нас. Споделянето на знанието позволява на всеки един от
нас да усъвършенства практиката
си, а също така и да допринесе за
модификацията на това знание,
чрез личния си опит.
Нека не забравяме какво казва Дарвин: „В дългата история
на човечеството (и животинския
вид) тези, които са научили да
си сътрудничат и да импровизират, най-ефективно са оцелели.

циент да излезе усмихнат от кабинета, а също така и да ни препоръча като добри специалисти, които
не само лекуват заболяването и
болката, но и душата.
И нека не забравяме думите на
Леонато от Шекспировата комедия „Много шум за нищо”, които
гласят:
„Достатъчно! И аз съм плът и
кръв, а даже най-добрите философи пищят до бога, щом зъбът боли
ги, макар с божествен стил във
своите книги страдание и чувства
да отричат.”
Представете си колко по-малко
качествени философски творения, научни изобретения и други
е щяло да има, ако не бяха нашите
предци да лекуват със замах всеки
един от тези люде.
Позволете ми от името на Управителния съвет на Български зъболекарски съюз и лично от мое
име да ви пожелая здраве и успехи!
На многая лета!
Д-р Николай Шарков
Председател на УС на БЗС

Клинична демонстрация на живо - Д-р Мирела Ферару

Д-р Н. Шарков на катедрата на СДМ
нето на настоящата инициатива,
благодарение на която нашата
столица, а оттам и България, се
нареждат до най-известните дестинации в света на денталното образование“.
След успешно завършилият
конгрес, усмихнатите и обогатени
с нови знания колеги, ние от Асоциация София Дентал Мийтинг,
можем единствено да благодарим
за покрепата и помощта на всички
колеги, фирми, спонсори и разбира се на невероятните лектори,
с помощта на които Софийската
Дентална Среща се превърна в събитието на месец октомври в световния дентален календар!
Материалът е
предоставен от СДМ

Лекционен панел
Министърът на здравеопазването, проф. д-р Николай Петров,
също изрази действителната научна полза на конгреса за българското дентално общество.
„Вярвам, организираният от Вас
форум ще ни доближи с още една
стъпка към постигането на общата ни цел - осигуряване на качествени и компетентни здравни
услуги на българските пациенти
чрез повишаване на квалификацията и експертите компетентности
на зъболекарите, в съотвествие с
техните потребности и в синхрон
с европейските стандарти.
Приемете моята пълна подкрепа
към Вашите усилия, които всяка
година полагате за организира-

Един от Научните Президенти на СДМ 2017 - Проф. Анджело Путиняно

Гала коктейл - 10 Години София Дентал Мийтинг
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Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А

ЕФЕКТИВНОСТ НА НСПВС ВЪРХУ
БОЛКАТА ПРИ ПАРОДОНТАЛНА
ХИРУРГИЯ (ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ)
А. Млъчкова*, Хр.Попова*
Kатедра Пародонтология,
ФДМ, София

В

една от многото известни
дефиниции болката се характеризира като неприятно
усещане, емоционално преживяване или въздействие, което отключва импулси, даващи начало на
различни протективни и негативни
реакции в организма (1,2). Неуспешното третиране на болката при
хирургични процедури може да
е причина за следоперативни усложнения като: отдалечаване връщането на нормалната сетивност;
възможност за настъпване на физиологични промени в ЦНС, които
водят до състояние на хронична
болка (3,4); както и нежелание от
страна на пациента да следва пълният план на лечение. (5,9).
Болката съпровожда различни
заболявания от дентален, орален
и лицево-челюстен характер. Възприятието за болка е субективно
и много фактори влияят на нейната сила и продължителност при
различните орални хирургични
процедури. Такива фактори са:
продължителността и обема на интервенцията, някои психологични
аспекти - стрес и безпокойство,
както и степента на освобождаване
на медиаторите на възпаление в резултат на увреждане на тъканите,
причинено от хирургичната интервенция. Следоперативната болкова
симптоматика присъства и при
пациенти с пародонтална хирургия
и тя отново е свързана с възпалителните процеси, инициирани от
хирургичната травма (10).
Данни от литературата показват,
че 70% от пациентите възприемат
болката след пародонтална хирургия като слаба до умерена, 44%
съобщават за умерена болка и 46%
- за силно изразена болка (11).
Ефективното третиране на болката предполага определен обем от
знания и умения на практикуващите лекари по дентална медицина.
За разрешаване на болката найчесто се използват комбинация
от нефармакологични и фармакологични средства (16,17). Клиничното поведение в третирането
на болката е базирано на доказателства от клинични проучвания,
фокусирани върху ефективността
от използването предимно на неселективни СОХ-2, и селективни
СОХ-2 инхибитори. Изпитвани са
и в контрола на болката при различни видове хирургично лечение,
включително и при хирургични
процедури за лечение на пародонталните заболявания.
Известно е, че мукогингивалната хирургия е свързана с болка 3,5
пъти повече в сравнение с костни
хирургични процедури, и 6 пъти
повече в сравнение с пародонтални процедури само с ламба. (12).
Прилагани са голям брой агенти
за третиране на болката след хирургични интервенции с различен
успех. Наркотичните аналгетици
имат силен обезболяващ ефект, но
и много странични ефекти. Найчесто от тях се използва Codeine
в комбинация с Рaracetamol. Другата голяма група са ненаркотичните аналгетици - НСПВС, които
комбинират аналгетично и противовъзпалително действие (11).
НСПВС според способността си
да подтискат ензима циклооксигеназа (СОХ-1 и 2) са: високоселективни НСПВС (СОХ-2 инхибитори) - Rofecoxib, Etodolac,
Meloxicam, Nimesulid, Celecoxib;
НСПВС с по-малка СОХ селективност - Diclofenac, Piroxicam и

НСПВС със слаба СОХ селективност - салицилати (11,13). Има
доказателства че използването на
нестероидните противовъзпалителни агенти е ефективно в третирането на острата болка. Тези
медикаменти успешно потискат
медиаторите на възпаление - главно простагландини (PG), които
имат значение за възникване на
възпалението и болката. Такива
НСПВС са: Ibuprofen, Etodolac,
Ketoprofen, Ketorolac, Flurbiprofen,
Tenoxicam, Meloxicam, Celecoxib
и др.(14,15,16). Повечето от хипотезите, известни на клиницистите
внушават, че НСПВС проявяват
аналгетично и противовъзпалително действие посредством редуциране синтезата на метаболитите на арахидоновата киселина
- простагландини (PGE2 PGI2)
и тромбоксани (TxA2, TxB2).
Простагландин Е2 е агент с хипералгезично действие като ефекта
му върху периферните кръвоносни съдове, водещ до вазодилатация, се подсилва от синергичното
действие на останалите медиатори
на възпалението като брадикинин,
фрагменти на комлемента и хистамин (3,9,17).
С хипералгезията, инициирана
от PGE2 и брадикинин, се обяснява присъствието на следоперативната болка при хирургични
интервенции - намалява се прага
на усещане за болка и се увеличава възприемчивостта към наличните надпрагови стимули (5).
Има изследвания показващи, че
НСПВС освен аналгетичното си
действие имат и други ефекти като
подтискане на свободни радикали
и синтезирането на цитокини, които могат да стимулират сигнални
вериги, свързани с възпалителния
отговор. В литературата през последните 20 години се дискутира
концепцията за преоперативната
аналгезия с превенция на развитието на болкова сензитивност с
приоритет пред третирането на
вече установената болка (19,20).
Основно предимство на преоперативната аналгезия в клиничната
практика е превенцията на запаметяване на болката, следвано от намаляване на приема на обезболяващи медикаменти следоперативно,
което осигурява по-добър комфорт
на пациентите при възстановяването в следоперативният период
(21,22).
Публикувани са клинични изследвания, които оценяват ефективността на преоперативното
приемане на НСПВС с цел превенция продукцията на компонентите на възпаление, индуцирани от
хирургичното лечение и повечето
от получените данни показват, че
при преоперативното приемане
на НСПВС се установява отдалечаване на началото на болковата
симптоматика след хирургичната
процедура и така се създават оптимални условия за следоперативно възстановяване. (19,20,21)
С широко приложение напоследък са селективния СОХ-2
инхибитор от нов клас Аulin® и
неселективния СОХ-2 инхибитор
Ibuprofen®.
Аulin® е противовъзпалително средство с комплексно действие, селективно подтискащ продукцията на проинфламаторните
простагландини и свободни радикали от активните полиморфонуклеарни левкоцити (PMNs)
и други инфламаторни клетки.
Аulin® предотвратява брадикинин и цитокин - предизвиканата
хипералгезия чрез подтискане на
тумор-некрозис фактор-α (TNF-α).
Редуцира освобождаването на хи-

стамин и тромбоксан в кръвта,
както и на тромбоцит активиращия
фактор - мощен медиатор, водещ
до засилване на възпалителния отговор, включващ и PMNs(28,32).
Съществуват доказателства че
Аulin® успешно инхибира активността и на матрикс-металпротеиназите (ММРs). Възможно е да
ограничава и ефекта на левкотриените (LT) поради факта, че тяхната
продукция се влияе от продукцията на хистамин, който се инхибира
от Аulin(7,8,14,27).
Наше изследване за влиянието
на НСПВС (Aulin®) върху постоперативната болка при различни
техники на пародонтална хирургия
показа добра ефективност от използването на селективният СОХ
-2 инхибитор в следоперативният период. Пациентите оценяват
самостоятелно степента на болката с 4-степенна оценъчна скала
(VRS-4) – съответно като: силно
изразена, умерена, слаба (дискомфорт) и липсваща (9). Нивата на
регистрираната болка по използваната 4-степенна скала (VAS-4) не
показват стойности над средата на
скалата, т.е. в повечето случаи това
означава слаба до умерена болка.
Данните от изследването показват, че селективния СОХ-2 инхибитор Aulin® контролира значимо
постоперативната болка в първите
8 часа и през следващите три следоперативни дни при пациенти с
различен вид пародонтална хирургия (35)
Неселективният СОХ-2 инхибитор Ibuprofen® действа основно на кининовата и хистаминова
системи, които са с доказана роля
в процесите на възпаление (23,33).
Ibuprofen® бързо се абсорбира
след орален прием и показва високо ниво на плазмена концентрация
2 часа след приемане на първата
доза (29,30). Скорошни изследвания доказват, че кинетиката на
Ibuprofen® е силно зависима от наличието на полиморфизъм на ензима цитохром Р450 и при пациенти,
имащи СYP-2С8 и СYP-2С9 полиморфизъм се наблюдава намалена
възможност за метаболизиране
на медикамента и нарастване на
страничните му ефекти въпреки,
че Ibuprofen® има по-ниска токсичност сред НСПВС и сравнително по-слабо проявени странични
действия (34). Счита се за подходящо средство при необходимост
от продължителна аналгетична
терапия.
Има проучвания, които са фокусирани върху времето на отговор
на медиаторите на възпаление след
пародонтална хирургия, като това
се осъществява чрез измерване на
нивата на имунореактивен PGE2 и
имунореактивен LTB4 в пародонталните тъкани 4 часа след хирургичната интервенция (6). Високи
нива на имунореактивен PGE2
след пародонтална хирургия могат да свързани както със съществуващо хронично пародонтално
заболяване, така и с травмата от
проведеното хирургично лечение.
Резултатите от клиничното проучване демонстрират, че използването на Ibuprofen® сигнификантно
подтиска средното ниво на имунореактивен PGE2 в пародонталните
тъкани за период от 4 часа, когато
е приет в доза от 400mg непосредствено следоперативно, но при
повторно приемане на същия агент
след 4-я час подтискането на имунореактивния PGE2 е различно.
Противоположно на това, действието на Ibuprofen® върху средното
тъканно ниво на имунореактивен LTB4 няма същия подтискащ
ефект. Ролята на простагландините

в отговора на болката след пародонтална хирургия се подкрепя от
доказаната връзка между високото
средно тъканно ниво на имунореактивен PGE2 и високото средно
ниво на следоперативна болка (измерена по VAS) при пациентите с
назначен следоперативно плацебо
агент и сигнификантното подтискане на тъканното ниво на имунореактивен PGE2 и намаляване на
следоперативната болка в група
пациенти, приемаща Ibuprofen®.
При Ibuprofen® е установена
и взаимовръзка между плазмената
му концентрация и аналгетичната
му активност. След приема само на
200 mg се достига до максималната средна концентрация на медикамента на 4-ия час от приема му, но
след този период търсеният терапевтичен ефект се загубва, докато
при приема на 600 mg Ibuprofen®
се достига по-бързо до максималната му плазмена концентрация,
при която 50% от пациентите демонстрират елиминиране на болката и запазване на ефективността на медикамента и след 4-я час

данни (25,26) сочат отдалечаване
на началото на болката след хирургичната процедура, забавяне на
пика на болковата интензивност и
ограничаване на необходимостта
от допълнителното прилагане на
силни аналгетици следоперативно.
Наше клинично изследване
сравнява обезболяващия ефект
на двете нестероидни противовъзпалителни средства - Aulin® и
Ibuprofen® при пациенти със свободна гингивална присадка (Free
gingival graft – FGG) – така стандартизираните условия на една и
съща хирургична процедура предполагат обективност на сравнителната оценка
Диаграма 1 показва, че в първите 8 часа след интервенцията средните стойности на регистрираната
степен на болка при приемане на
Aulin® са малко по-високи (1.25) в
сравнение със средните стойности
на степен на болка при прилагане
на Ibuprofen® (обхват от 0.33 до
0.67 до 8-ия час) без статистически
разлики.
На 1-ия ден след интервенцията,

(24,31). Необходимо е да се знае,
че не се препоръчва използването
на локална анестезия с адреналин
1: 100 000 преди приемането на
Ibuprofen® защото се намалява абсорбцията му в организма.
Освен следоперативно, има основания НСПВС да се прилагат и
преоперативно като се разчита на

регистрираните стойности на степента на болката при Aulin® са пониски (до 0.5) в сравнение със степента на болката при Ibuprofen®
(до 0.83), но и двата медикамента
показват средни стойности, не по
високи от 1, което означава дискомфорт до липса на болка (диаграма 2).

факта, че абсорбцията и разпространението на медикаментите
може да стане преди началото на
тъканната травма и произтичащият
от това синтез на простагландини
и възпалителен отговор. Повечето

На 2-ия ден сутрешната и обедна болка са успешно подтиснати
и при двата медикамента. Регистрираните средни стойности на
степента на болката за Aulin® са
отново по-ниски - до 0.36, а за

Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А
Ibuprofen® достигат до 0.83 без
статистическа значимост на разликите. Отчетените вечерни средни
стойности са 0.63 за Aulin® и 1.0
- за Ibuprofen®. Степента на болката показва много леко увеличение.
Стойностите, отчетени за Aulin®
отговарят на дискомфорт до липса
на болка, а за Ibuprofen® се категоризират като дискомфорт (диаграма 3).
На 3-ия ден след хирургичната процедура при Ibuprofen® се
отчита слабо увеличение на средните стойности до 0.83, докато
за Aulin® средните стойности не
надвишават 0.63. И при двата медикамента отчетеното болковото
усещане се движи между диском-

БРОЙ 10, ОКТОМВРИ 2017

форт и липса на болка като и двата
медикамента показват ефективна
аналгезия в ранното постоперативно оздравяване. Общо и в трите
дни се вижда успешна инхибиция
на болката и при двата изпитвани
медикамента (диаграма 4).
Получените резултати от това
изследване са в синхрон с резултати от литературата за ефективността на НСПВС в инхибиция
на следоперативната болка при
различни хирургични процедури.
На базата на техните фармакологични характеристики тези медикаменти обосновано се изпитват
и в областта на пародонталната
хирургия. НСПВС инхибират периферните медиатори и показват
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значим аналгетичен ефект. При
липса на сигнификантна разлика
между двата използвани медикамента за инхибиция на болката,
потвърдена и в проучването ни,
Aulin® и Ibuprofen® са с достатъчна ефективност по отношение
на контрола на следоперативната
болка при различни хирургични
пародонтални процедури. Те успешно подтискат болката и подобряват комфорта на пациентите
в следоперативният период, което
повишава степента на мотивация
на пациентите за пародонтална хирургия в лечението на пародонталните заболявания и състояния.
Книгописът е на разположение в редакцията

18-ТИ ЕВРОПЕЙСКИ
ЕНДОДОНТСКИ КОНГРЕС
Брюксел 14 – 16 септември 2017 г.

д-р Мирела МариноваТакорова, дм
доц. д-р Елка Радева, дм

Б

рюксел е седалище на множество международни организации. Тук са разположени
главните институции на Европейския съюз: Европейската комисия,
Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент.
През тази година Брюксел беше
домакин и на 18-тия конгрес на Европейското ендодонтско общество
(ESE), който се проведе от 14 до 16
септември под мотото „Rooted in
the heart of Europe”. Приблизително 2000 участници взеха участие
в конгреса. Конгресът беше открит от проф. Клаус Льост – президент на изпълнителния борд на
ESE. Специални приветствия към
участниците бяха отправени от министъра на вътрешните работи на
Белгия, който подчерта удовлетвореността си от големия брой участници, въпреки сложната политическа обстановка.
Конгресът беше наситен с богата
научна и социална програма. Лектори бяха световно известни професори като: Dag Orstavic, Tomas
Kvist, Josette Camillieri, Ashraf
Fouad, John Whitworth, Edgar
Schafer, Arnaldo Castellucci, Kishor
Gulabivala, Tomas von Arx и др.
На 13-ти септември бяха проведени предконгресни курсове, представящи най-новите тенденции и
инструментариум, приложими в
обработката на корено-каналното пространство. Внимание бе
обърнато и на ефективността на
лазерите при обработването на ендодонтското пространство, с цел
постигане на максимална възмож-

на дезинфекция.
Презентациите бяха провеждани
в четири зали и две студия паралелно. В едната зала (Henry Le Boeuf
Hall) лекциите бяха в областта на
основаната на доказателства ендодонтия. Първият ден бяха обсъдени калциево-силикатните цименти,
биологичното лечение и приложението на различните ириганти
при повлияването на биофилма. На
втория ден бяха представени и обсъдени наличните доказателства за
ефективността на каналната обработка и обтуриране, ендодонтската
хирургия, както и взаимодействието между заболяванията на ендодонциума и общото здравословно
състояние. В последния конгресен
ден вниманието бе насочено към
биологичните методи на лечение
и приложението на компютърната томография. Във втората зала
(Gold Hall) се изнасяха лекции,
представящи опита на колегите в
ендодонтията при млади пациенти,
оформянето на кореновите канали,
прелекуването,
оздравителните
процеси. В третата зала (Cooper
Hall) бяха проведени симпозиуми
с различна тематика в различните
дни – травматични увреждания и
поведение, ефективност на иригационните средства и протоколи,
провеждане на научни проучвания,
микропукнатини. В четвъртата
зала (Silver Hall) фирмите представяха своите най-нови предложения
в областта на ендодонтията, техните предимства и ефективност.
Научните проучвания и опита на
екипи от цял свят бяха представени
на постерни презентации и обсъдени в двете допълнителни студия.
Катедрата по Консервативно зъболечение и ендодонтия от ФДМ

Доц. д-р Е. Радева, дм и Prof. Claus Lost – президент на ESE, по време
на срещата на членовете на Европейското ендодонтско общество

– София представи три постера на
следните теми:
Efficacy of ProTater instruments
in the retreatment of root canals
filled with MTA based sealer and two
different filling techniques. Radeva
EN, Marinova-Takorova MB
Efficiency of three different
retreatment techniques in the removal
of gutta-percha and bioceramic root
canal sealer. Marinova-Takorova MB,
Radeva EN
Students assessment of sufficiency
of theoretical knowledge and
practical training in use of rotary
nickel-titanium instruments. Karova
EG, Dogandzhiyska VD
Следващият 19-ти конгрес на Европейското ендодонтско общество
ще се проведе от 12-ти до 14-ти
септември 2019 г. във Виена.

Доц. д-р Елка Радева, дм и д-р Мирела Маринова-Такорова, дм по
време на постерната сесия на конгреса

НОВА МОНОГРАФИЯ

ДЕНТАЛНО ЛЕЧЕНИЕ
ПРИ МЕДИЦИНСКИ
КОМПРОМЕТИРАНИ ПАЦИЕНТИ

И

злезе от печат книгата „Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти“ с автор
д-р Цветан Цветанов, дм, под редакцията на проф. Ангел Бакърджиев, дм.
Настоящата монография е предназначена да даде указания на лекарите по
медицина, дентална медицина, оралните хирурзи и други специалисти за поведение при т. н. медицински компрометирани пациенти. Тяхното дентално
лечение (безкръвно или „кръвно“) се
провежда на фона на някакво съществуващо остро, подостро или хронично
общо заболяване. При тези пациенти
съществува риск от усложнения във
връзка с използвани средства за обезболяване, дентална намеса, предшестващият емоционален стрес
и неговите последствия. Изследването на болния
включва въпроси, свързани с настоящи изменения
в устната кухина, като заболявания на пародонта и
орални улцерации, проведено дентално лечение в
миналото и усложнения от предишни интервенции,
включващи лечебен неуспех, забавен анестетичен
ефект или пост-лечебна медикация.
В монографията са представени: технически въпроси, индикации за антибиотична профилактика,
дентално лечение при пациенти със сърдечно-съдови заболявания (aнгина пекторис, остър миокарден
инфаркт, aритмия, сърдечна недостатъчност, aртериална хипертония, профилактика на бактериален
ендокардит, профилактика на инфекции при смяна
на изкуствени стави); дентално лечение при пациенти със заболявания на дихателната система (хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), aстма,
белодробна туберкулоза, синдром на обструктивна
сънна апнея, аспирация на чуждо тяло. Застъпени
са: дентално лечение при пациенти със заболявания на кръвта и кръвотворната система (аномалии
на стените на кръвоносните съдове, тромбоцитопении, тромбопатии, наследствени нарушения в коагулацията, анемии, левкози; дентално лечение при
пациенти с ендокринни заболявания (хипертирео-

идизъм, хипотиреоидизъм, хиперпаратиреоидизъм, хипопаратиреоидизъм,
Адисонова болест, Адисонова криза,
хиперкортицизъм (синдром на Кушинг), дентално лечение при пациенти
със захарен диабет, дентално лечение
при пациенти с бъбречни заболявания
(остра и хронична бъбречна недостатъчност, пациенти на хемодиализа и
бъбречна трансплантация; дентално
лечение при пациенти с чернодробни
заболявания (вирусни хепатити, алкохолна болест на черния дроб, неалкохолен мастен черен дроб, чернодробна
цироза, хепатоцелуларен карцином).
Разгледани са още въпроси, свързани
с дентално лечение при пациенти с мозъчносъдови
инциденти; дентално лечение при пациенти с тумори на глава и шия, лекувани с лъчетерапия, орални усложнения вследствие проведена лъчетерапия
при пациенти с тумори на глава и шия (ксеростомия
и хипофункция на слюнчените жлези, радиационни
мукозити, орофарингеална кандидоза, зъбен кариес, пародонтални заболявания, остеорадионекроза,
тризмус); бифосфонат-асоциирана остеонекроза на
челюстите (БАОЧ).
Настоящата монография не се счита за изчерпателна. Признание за нейната актуалност ще бъде
прилагането на знанията за заболяванията при медицински компрометираните пациенти в практическата работа на денталните лекари, в частност
на оралните хирурзи, както и на лекарите от други
специалности. Искрено се надявам да сме успели.
Изказвам своите благодарности на проф. Ангел
Бакърджиев за подкрепата, съветите и наставленията, които бяха изключително ценни за завършването
на настоящата монография.
За контакти: д-р Цветанов, дм, главен асистент
към Катедра по Орална хирургия, Факултет по дентална медицина, Медицински университет – Пловдив.
GSM: 0898 32 53 32
Е-mail: doctorcvetanov@abv.bg
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Д Е Н Т А Л Е Н М А ГА З И Н
практически курс

МНОГООБРАЗИЕ В ЕСТЕТИКАТА ПРИ
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 4-ТИ КЛАС КАВИТЕТИ.
МОДУЛНИ ФИБРОСИСТЕМИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НА ЕНДОДОНТСКИ ЛЕКУВАНИ ЗЪБИ
Водещ курса:
Проф. Д-р Радосвета Василева, д-р

Специалист по обща дентална медицина и оперативно
зъболечение и ендодонтия, сертифициран лектор на БЗС от
2006 год., преподавател във ФДМ, София и Варна и ръководител
на Катедрата по Консервативно зъболечение, София, клиничен
консултант на фирмите Kerr, Hawe, Spofa и Kulzer. Участник в 3
интернационални (Германска работна група към ISO- Normcomission) проекта и участник и ръководител в 8 национални
проекта.

Практическа част

2 декември
2017 год.
гр. София,
Витоша парк
хотел –
малка зала,
от 12.00 –
16.00 часа.

ВА Н Е
З А П И С Т И Е:
С
З А У Ч А 69, 0888
55
0888 92
:
; e-mail
9
61818
g.
.b
@abv
etienet

Такса участие:
250 лв.
Срок за записване:

27.11.2017 г.

В практическата част участниците в курса ще възстановят
4-ти клас кавитети с различна големина и ще направят
възстановявания с фиброщифтове и специални модулни
материали. Работи се с техника на силиконовия ключ и
техниката на свободен моделаж. Специално внимание
е обърнато на определянето на цвета с помощта на
различните характеристики на цвета; послойни техники – с
2 нюанса и полихроматични; на фиксирането на естетични
щифтове в кореновите канали със самоадхезивни цименти
и създаването на т.нар. моноблок. Участниците в курса
имат осигурени и работят върху уголемени зъби с 4-ти клас
дефекти и специални прозрачни моделни зъби с коренови
канали за щифтовото възстановяване. По желание
участниците могат да си осигурят сами екстрахирани зъби,
които да обтурират на курса.

Теоретична част

В теоретичната част ще бъдат разгледани въпросите за:
• Взаимосвързаности при определяне на цвета с помощта
на 5-те му величини
• Идентифициране на различни цветове на емайла и
дентина
• Монохроматична, полихроматична техника, концепция на
естественото наслояване, хистологична послойна техника,
инкрементален монослой, стратификация по Ванини
• Проблеми и техники на възстановяването на зъби след
ендодонтско лечение
Група до 10-15 участници. Курсът се провежда при минимум
6 души.
Участниците ще получат сертификат за участието и мостри
от полирни материали.

Начин на плащане: в брой на място или по банков път (капаро от 50 лв. като
гаранция за участие): Банка: Българска пощенска банка
IBAN: BG59BPBI79401057697501 BIC: BPBIBGSF, за Радосвета Василева

Д Е Н Т А Л Е Н М А ГА З И Н
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ЛИМИТИРАНА СЕРИЯ до 30.11.2017г.

Дентални рентгени с цифрово изображение на фирма “Soredex”, Финландия,
сега на фантастични цени!

Дигитализатор за фосфорни плаки
“Digora Optime”

10 000 лева
Рентгенов кугел “MINRAY”
с DC генератор

Панорамен цифров рентген
Cranex“NOVUS E”

6 300 лева

30 000 лева

www.dentacom.com
office@dentacom.com

София,
бул. “Македония 22”

02 / 951 66 14
(359) 888 769 130

Dentacom.Ltd
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ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръглите годишнини на д-р Анелия Танчева, д-р Стефан Андреев, д-р Мария Попстоянова-Камбова,
д-р Васил Лазаров, д-р Христо Чаракчиев и д-р
Лидия Филипова, 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

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ
на д-р Кирил Петков доайен на колегията, който
през август 2017 год. чества своя 90-годишен юбилей.
С най-искрени пожелания от УС на РК на БЗС
– Кюстендил за крепко здраве, дълголетие, лични успехи и удовлетворение от професионалното
призвание!
Д-р Димитър Велков
д-р Светослав Николов
Председател на УС на РК на БЗС
Секретар на УС на РК на БЗС
Кюстендил
Главният редактор на вестника благодари на д-р
Петков за изпратената негова книга „Махала Кукая
– минало и настояще“. Тя е краеведчески труд, за
да се запази историята на едно населено място, чиито корени са в далечната 1347 г. Чест прави на д-р
Петков, че е написал такава книга. Тя е на разположение в централния офис на БЗС.
Неувяхващото уважение е взаимно!

ЛЕКЦИИ ОТ
ЕСЕННАТА ПРОГРАМА
НА БЗС ЗА ПМОЛДМ –
РК НА БЗС - ПЛОВДИВ:
11.11.2017г.
„Разпознаваме ли алергичните реакции в
денталната практика?”
Лектор: Доц. д-р Илияна Стоева, Аула „Магна“
при ФДМ – Пловдив, 11.00 часа.

КОЛЕДЕН БАЛ НА РК НА
БЗС - ПЛОВДИВ
Уважаеми колеги,
Коледният бал на РК на БЗС - Пловдив ще се
състои на 21.12.2017г., четвъртък, от 19.30 часа,
в зала "Бендида" на "Новотел Пловдив". Цена
на куверта - 45 лв. Краен срок за записване:
15.12.2017г.
Информация и записване на тел: 032/ 63 06 18,
0885/ 650 641, или на място в офиса на РК на БЗС
- Пловдив, ул."Велико Търново" № 9, ет. 2.
За нас ще бъде удоволствие да споделим празничните мигове с колеги от цялата страна. Заповядайте!

СЪОБЩЕНИЕ НА УС НА
РК НА БЗС ГР. БУРГАС
Уважаеми колеги,
Съгласно решение на УС на РК на БЗС гр.Бургас
от 19.09.2017 год. ще се проведе лекционен курс
по програмата на СДО, който ще се състои на
18.11.2017 год. /събота/ от 9.00 ч. в зала „Флора” в
Морска градина гр.Бургас
ПРОГРАМА
9.00ч.- 9.30 ч. Регистрация
9.30ч.-11.30 ч. „Бруксизъм – диагностика,
		 терапевтичен подход и приложение
		 на оклузални шини”
		 Лектор: Доц.Д-р Тодор Узунов
11.30ч.-12.00ч. Кафе пауза
12.00ч.-14.00ч. „Комплексни протетични лечения
свързани с повишаване вертикалния
размер на оклузията- методи,
дилеми и решения”
Лектор:Д-р Иван Чакалов
Регистрацията - с електронни членски карти!
Организаторите запазват правото за промяна
реда на лекционната програма
Председател на УС на РК гр. Бургас
Д-р София Буджева

ЮБИЛЕИ
УС на РК на БЗС Кърджали честити кръглата
годишнина на д-р Севинч Юзджан, като й пожелава здраве, много късмет, лично щастие, чудесни
мигове и много лични и професионални успехи.

ЮБИЛЕИ
УС на РК на БЗС - Пазарджик честити на колегите:
Д-р Асен Кънчев, Д-р Галина Стойнова, Д-р Динка
Герова, Д-р Мария Стаменова, Д-р Никола Янушев
чествали своя юбилей, като им пожелава крепко
здраве, много късмет, лично щастие и много лични
и професионални успехи.
УС на РК на БЗС -Пазарджик

УС на РК на БЗС Кърджали честити юбилеите
на:

УС НА РК НА БЗС ГР. ВРАЦА

Д-р Раим Юсеинов Хаджиев
Д-р Димитър Стефанов Ангелов,
като им пожелава здраве, много късмет, лично
щастие и година наситена с чудесни преживявания.
УС на РК на БЗС Кърджали

честити юбилея на д-р Надежда Етугова, като
й желае здраве, късмет, професионални успехи и
много щастливи мигове!
Д-р Антоанета Тошева
Председател на УС
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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 8882 ДУШИ!

ПРОДАВА
Продавам високоенергиен дентален лазер Er-Yag марка LITETOUCH
Synerone(Израел), за работа в меки
и твърди тъкани. Лазерът е в гаранция и в пълна окомплектовка с две
ръкохватки и типове. За контакт тел:
0887906305
Продавам ЮС 7М и компресор
нови. За информация: 0888253221София.
Продавам оборудване на действащ
стом. кабинет в гр.София, стоматологична машина Siemens със сензорно
управление на лекарската и сестринска част, комплект с компресор и аспирационна система – 4200 лв. /може
да се демонстрира/. Стоматологично
студио Siemens, метални шкафове, 6
части, специализирано за стом. инструменти и други уреди с плот с две
мивки – 4200 лв. При закупуване на
всичко - 8000 лв. – 0888576440, Д-р
Венета Иванова Йовчева
Продавам дентална практика в
Пазарджик. За контакт - 0888 833194
(след 19h)
Продавам 3 бр. турбини- NSKJapan, нови, push button и 1 брой
немска центрофуга. За контакт 0885593772(след 20 ч. ili sms)
Продавам стоматологичен стол,
стол за стоматолога, ултразвук, италиански маслен компресор, два подвижни шкафа, шкаф с мивка и един
стационарен, бюро със стол, гардероб
и допълнителни шкафове с чекмеджета. Към машината върви и фотополимерна лампа и апекс локатор. - 0888269-463 гр. София
Продавам дентален юнит Анвита в перфектно състояние. Тел:
0887823004
Продавам дентална практика в кв.
„Лозенец“. Телефон за връзка: 0888
510 186
Продавам стоматологична машина
Медия- ЮС-5. Напълно рециклирана
с претапициран стол за пациента, заедно със сух стерилизатор. Цена по
договаряне. Тел: 0877729309.
Продавам стоматологичен кабинет
в гр.София близо до Военна болница!
Площ 44 кв. м. продава се с оборудването.(работно помещение, чакалня,
санитарен възел и стерилизационна)
намира си на кота 0. Цена 55000 € тел.
0887450326
Продавам стоматологична апаратура: амалгамобъркачка SDI Ultramat
2 - перфоратор за кофердам, Medesey
5550 -ендонаконечник NSK ER 16NSK Ti Max 25L 1:1 - прав наконечник Tosi. Телефон за контакти д-р
Иванова 0888 88 22 52
Продаваме лекарски кабинет в
офис сграда - поликлиника, 58 кв.м.
- 49 900 евро с Акт 16, оборудван до
ключ. Състои се от чакалня, килер,
общ оборудван санитарен възел, приемно помещение-кабинет, закрита
тераса с мивка, която може да бъде
приобщена към кабинета. Подходящ
за лекарски кабинет, стоматологичен
кабинет, приемна, офис и др. Договаряне.тел за връзка 0877657888.
Продавам Kavo Diagnocam-Компактно мобилно устроиство за кариес диагностика/без облъчване/
на оклузални, апроксимални и вторични кариеси, както и на пукнатини чрез Digital Imaging Fiber Optic
Transillumination - цена 4000лв. Продавам LED Лампа Beyond Polus закупена през 2016 година на цена 5200лв.
Телефон за контакт: 0888498449
Продавам работещ зъболекарски
кабинет в гр. Ямбол - в центъра на града, подходящ е за работа и живеене,
тъй като се намира в жилищен блок и
апартамента е 70 квадр. метра. Практиката съществува от 1994 год. Кабинетът е оборудван с всичко необходимо (ултразвук, фотополимерна лампа,
амалгамобъркачка) 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 два броя машини ЮС 7
медия. За информация: 0887/ 532 736
– Д-р Раянлиев, Пловдив
Продавам пълно стоматологич-

но оборудване на изгодна цена с 2
бр.стом. стол. (текмил, дентсан) работещ дентален кабинет в центъра на
гр. Карлово GSM: 0889840317
Продавам стом. машина Медиа в
отлично състояние, периферия, електро каутер, ел. диагностика, резервни
части, халогенни лампи ,мощен рефлектор, турбинен наконечник с пуш
бутон, , стол за пациента с подвижна
тетиера, стол за стоматолога, компресор - 0878 671036
Разпродавам на атрактивни цени:
едър и дребен инструментариум,
шишенца за опалова аптечка, борчета, гумички, канални инструменти,
медикаменти, базарсен и други пособия, турб. наконечник с пуш бутон
0878 671036
Продавам кугел Siemens, внесен
от Германия с всички необходими документи, автоклав Melag и фотополимерна лампа. Тел. 0888 979 646
ДАВА ПОД НАЕМ
Давам под наем дългосрочно,
разработен, обзаведен стоматологичен кабинет, гр. Русе, до Кооперативен пазар, кв. „Хъшове“. Кабинета
е с много висока оценка в интернет,
със собствен уебсайт. Информация 0895895696
Давам кабинет под наем, център,
София GSM 0887601064
Дава се под наем едната смяна в стоматологичен кабинет в
ж.к.Младост 4 (до Бизнес парк София). Кабинетът е напълно оборудван. Цена 250лв. За контакт
тел:0897327707
Медицински център ДАНИ, дава
под наем 2 зъболекарски кабинета в
гр. Монтана. За контакти: 0886064448
Общински дентален център до
Централна гара София в ДКЦ 7, дава
под наем смени в дент. кабинети на
преференциална общинска цена с
включени консумативни разходи и
всички разрешителни. Включително
санитар, охрана, автоклавиране и др.
екстри. Справки тел. 02/ 8033951-сутрин и тел.02/8033953
Давам смяна под наем 200,00лв. –
0887697517, Димитрова
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
Давам под наем оборудван дентален кабинет в гр. Пловдив – 0898/
740 145
Давам кабинет под наем в село
Брестовица, обл. Пловдив. За информация: 0888/ 34 77 49
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 много добре
оборудван стоматологичен кабинет
в центъра на гр. Пловдив. Д-р Венцислав Раянлиев, тел. 0887 532 736
Давам под наем стоматологичен
кабинет (партер), напълно оборудван
близо до Военна болница. Работещ от
2005 г. - за контакт 0887450326
Давам под наем - продавам напълно оборудван разработен стоматологичен кабинет единствен в к.к.
Боровец, с дигитална визиография,
компресори Дамфус, Юнит Айдек.
Тел: 0888495377
ТЪРСИ
Търся стоматолог за работа в стоматологична клиника в центъра на гр.
Бургас: 0888 785509 и 0887 222888
Търси лекар по дентална медицина за работа на процент в разработен
кабинет в ж.к. Люлин център. За контакт - 0888 925378
Фирма изкупува отработена амалгама на цена-100 лева за килограм.
Тел. 0899 948 166.
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НЗОК ИСКА 400
МЛН. ЛВ. ПОВЕЧЕ
В БЮДЖЕТА СИ
Здравната каса ще поиска 400 млн.
лв. повече в бюджета си за 2018 г.,
обяви управителят на НЗОК проф.
Камен Плочев след края на заседанието на Надзорния съвет. На въпрос какво е мнението по този въпрос на заместник-министъра на
финансите и председател на Надзорния съвет Кирил Ананиев, проф.
Плочев каза, че се е „намръщил“,
съобщи БТА. Проф. Плочев допълни
още, че целта на исканите 400 млн.
лв. повече е да се увеличат средствата основно в доболничната помощ,
но не уточни в какъв процент. Управителят на НЗОК коментира още,
че към момента е рано да се твърди
дали Касата ще завърши годината
с дефицит в бюджета си. По думите му досега са изразходвани близо 1 млрд. лв. за болнична помощ,
80 млн.лв. за медицински изделия
и около 560 млн. лв. за лекарства.

хил. долара. „В момента Прайс е
обект на междуведомствено разследване, тъй като с изключение на
случаите, свързани с националната
сигурност, служителите от администрацията на Доналд Тръмп трябва
да ползват обикновени самолети за
служебните си пътувания. Прайс
се извини публично за направените
разходи и обеща да върне в бюджета
близо 52 000 долара. Най-малко 26
са пътувания на вече бившия здравния министър с частни самолети
за осемте месеца от началото на
годината. Особено скандално било
пътуване от Вашингтон до Филаделфия със самолет, нает за 25 хил.
долара, макар че между двата града

канците срещу „Обамакеър“, докато
вицепрезидентът Майк Пенс пое водещата роля, особено в Сената, припомня АП. Всъщност по времето на
преговорите за отмяна на здравната
програма на Обама, Прайс пътувал
с частни самолети до страни в Африка и Европа. Засега на негово място е назначен зам.-министърът на
здравеопазването Дон Джей Райт.
За дългосрочно наследяване на поста обаче се спряга името на Сийма
Върма, протеже на вицепрезидента
Пенс. Тя е ръководител на центровете за услуги по „Медикеър“ и
„Медикейд“, или службата, която
управлява програмите за здравно
осигуряване на над 130 милиона
американци.

СЪДЪТ ОТМЕНИ И
ЗДРАВНАТА КАРТА
Петчленен състав на Върховния
административен съд (ВАС) окончателно отмени решението на Министерския съвет за утвърждаването на Националната здравна карта.
Националната здравна карта в този
й вид бе въведена, за да се прецизира откриването на нови лечебни
заведения и нови структури във
вече съществуващите. По този начин бяха замразени инвестициите в
здравеопазването, в това число и на
държавата в държавните болници.
На базата на картата бяха въведени
и лицензионни режими за инвестиционно намерение, както и правила
за подбор на договорите на монополиста - Националната здравно-осигурителна каса.

КОДЪТ ЩЕ СЕ
ПОЛУЧАВА
ЕЛЕКТРОННО
Уникалният код за достъп до медицнското досие съвсем скоро ще
може да се получава по електронен
път. Достъпът до досиетата ще бъде
възможен и с Персоналния идентификационен код (ПИК) на Националната агенция за приходите. Близо 60 000 българи вече имат код за
здравното си досие. От старта на
кампанията на НЗОК „За отворени
досиета“ на 28 август досега над 21
225 граждани са получили своя УКД.
За периода от април 2013 г. до август
т.г. общият брой, предоставени УКД
е около 38 000, уточниха от НЗОК.
Освен досегашните данни за направени прегледи и престой в болница,
в досиетата ще се включи информация за резултатите от лабораторните
изследвания и образната диагностика. Освен това от касата ще въведат
нова услуга за електронно подаване
на документи от пациентите, които
пият лекарства с протокол. Това ще
съкрати сроковете за извършване
на експертизи за отпускане на скъпоструващи лекарства, поемани напълно или частично от фонда и ще
намали чакането в районните каси
при подаване на документи.

АМЕРИКАНСКИЯТ
ЗДРАВЕН
МИНИСТЪР
ПОДАДЕ ОСТАВКА
Американският здравен министър
Том Прайс подаде оставка. Причината е, че при служебни пътувания
министърът е използвал чартърни
самолети, а не редовните полети
на авиокомпаниите. От началото на
май пътуванията на Прайс са стрували на данъкоплатците около 400

торно създадени ембриони, за да
отстранят болестта бета таласемия. Според учените от екипа този
подход един ден може да лекува
редица наследствени заболявания.
Базисното редактиране променя
основните градивни елементи на
ДНК: четирите бази – аденин, цитозин, гуанин и тимин. Те са общоизвестни с техните букви А, Ц, Г и
Т. Всички инструкции за изграждането и управлението на човешкото
тяло са кодирани в комбинации от
тези четири бази. Потенциално животозастрашаващото нарушение на
кръвта бета таласемия се причинява
от промяна на една единствена база
в генетичния код – известна като
точкова мутация. Китайският екип
е успал да редактира мутацията.
Учените сканирали ДНК за грешката, след което превърнали Г в А,
за да поправят грешката. Базисното
редактиране работи върху самите
бази на ДНК (А, Ц, Г и Т), за да
превърне една база в друга. Проф.
Дейвид Лиу, който е пионер на базисното редактиране в Харвардския
университет, описва подхода като
„химическа операция“. Той споделя, че тази техника е по-ефективна
и има по-малко нежелани странични ефекти от технологията CRISPR,
която вече направи революция в медицината.

3D ПЕЧАТ НА
МЕДИКАМЕНТИ

РАЙСКО ДЪРВО С КАРИБСКИ СЕДЕФ
Топлите есенни дни ми напомнят носталгично за тихия
плисък на морските вълни, за галежа на лъчите Слънчеви, за
синевата на безкрая.
Обичам да бродя по брега, а вероятно и морето ме обича, защото
често ми подарява ту камък с необичайна форма, ту интересна
мида, ту плувала незнайно къде клонка - все неща, които събуждат фантазията ми и от това се раждат склуптури.
Така се случи и с една от последните ми творби, която нарекох
"Дендрон" - име инспирирано от сталактон, сталактит. Просто
намерения камък наподобяваше пещерен израстък и мисълта ми веднага започна да композира нещо за добавка, нещо
уникално, тайнствено, неопределено, като морската стихия,
подарила ми облия камък. За целта се изработва стопяем модел,
който ще се замени с бронз. Стана интересно, отля се добре, а в
подготвените предварително ложи инкрустирах карибски седеф
и след патинирането се получи нещо като "райско дърво", което
монтирах на зелен гранит.
Авантюристично предложих пластиката за журиране пред
академици за годишната Национална изложба на склуптура на
"Шипка" 6 и за моя радост тя бе приета. За втори път експонирам на такъв форум, което за непрофесионален склуптор-стоматолог е добро признание и доказателство за обективност на
журито.
Така една природна стихия, като морето, отприщва фантазна
енергия и плодовете и радват душите на можещите да го видят.
Д-р Станимир Куюмджиев
има многобройни редовни полети, а
разстоянието е едва малко над 200
км. Използвал също служебни полети до Нашвил, Тенеси, за да обядва
със сина си. Преди министерския
пост Том Прайс, 62-годишен хирург
ортопед от Атланта, се издигна до
председател на Бюджетната комисия на Камарата, където беше известен като фискален „ястреб“. Когато
влезе в администрацията на Тръмп,
президентът го хвалеше като консервативен политически експерт, способен да напише нов закон за здравеопазването, който да замени този
на президента Обама. Но Прайс се
оказа по-скоро второстепенен играч
в неуспешната битка на републи-

„ХИМИЧЕСКА
ОПЕРАЦИЯ“ НА
ЕМБРИОНИ
Прецизна „химическа операция“
е била извършена за първи път в
света върху човешки ембриони, за
да се премахне наследствена болест, съобщиха китайски изследователи, цитирани от BBC. Екипът
от университета Сун Ят-сен използвал техника, наречена базисно
редактиране, за да коригира една
единствена грешка в трите милиарда „букви“ на човешкия генетичен
код. Те поправили ДНК на лабора-

Учените от университета в Мичиган са разработили нов начин за
производството на лекарства, адаптирайки технологията използвана
за изграждане на електронни компоненти. Това може да позволи на
болници, аптеки и лекарски кабинети да отпечатват лекарства при нужда, смесвайки различни медикаменти в една лесна за приемане доза.
3D печатът все повече ще навлиза в
медицината, след като Администрацията за Храни и Лекарства (FDA)
на САЩ вече е одобрила технология за 3D печат на медикаменти,
които са по-лесно абсорбирани от
тялото благодарение на тяхната пореста структура. През последните
няколко години бе постигнат доста
голям напредък при 3D отпечатаните импланти и други материали,
които ускориха медицинските изследвания. Тази най-нова техника
е адаптирана от органичното парно-струйно отпечатване, метод за
производство на електроника чрез
полагане на фини кристали от материал върху повърхност. За отпечатването на медикаментите, учените
от Мичиган загрели прахообразната
форма на активната фармацевтична съставка, докато се кондензирал, след което я смесили с нагрят
инертен газ. Тази смес след това се
впръсква през дюза и се полага върху охладена повърхност, върху която образува тънък кристален филм.
Тестове показват, че медикаментите
отпечатани по този начин, са също
толкова ефективни при унищожаването на раковите клетки в лабораторни условия, както други медикаменти, но има няколко предимства
уникални при тази техника. Според
учените техниката позволява лекарството да се разтваря по-лесно
без добавяне на други разтворители или химикали, което не само
помага на пациента да абсорбира
по-лесно лекарството, но и ще помогне на лекарствата да преминат
безпроблемно през строгите изисквания и процеси преди въвеждането в употреба. В дългосрочен план,
технологията също така ще позволи
смесването и съчетаването на медикаментите, преди да бъдат отпечатани на място в аптеките и болниците
на разтваряща се лента или лепенка
с микроигли.” Лекар или фармацевт
може да избере произволен брой
медикаменти, които машината би
могла да комбинира в еднократна
доза”, казва Шайн. Машината може
да седи в задната част на аптеката
или дори в клиниката.

АКЦЕНТИ
100 ГОДИНИ МУ-СОФИЯ
По време на Първата международна научна конференция
на тема: „От европейска към
национална здравна политика“
министърът на здравеопазването проф. Николай Петров бе
отличен с почетен знак на Факултета по обществено здраве
за особен принос за развитието
и утвърждаването на общественото здраве на Република България и във връзка с юбилея.

ПИСАЛКА РАЗПОЗНАВА
РАКА ЗА 10 СЕКУНДИ
Учени от Тексаския университет в Остин, САЩ, са разработили инструмент, който може
да диагностицира онкологично
заболяване за изключително
кратко време. Той прилича на
писалка и може да разпознае
раковите клетки само за 10
секунди и при над 96% точност. Устройството се нарича
MasSpec Pen. То идентифицира
ракова тъкан чрез допир. Така
лекарите трябва да докоснат
върха на писалката в тъканта
и тя да установи дали е ракова
или не. При допира устройството прави молекулярен анализ
на тъканта и за 10 секунди определя състоянието й. То позволява да се определи коя тъкан е
здрава и коя е засегната от раковото образувание и така помага на лекарите да отстранят
единствено и изцяло засегнатата тъкан. Сега тази диагностика на границата между раковата и здравата тъкан отнема над
30 минути и то за всяка проба,
която трябва да се тества.

МЕДИТАЦИЯ
ЗА ЗДРАВО СЪРЦЕ
Медитацията може да помогне за намаляване на риска от
сърдечни заболявания. Твърдението е на Американската сърдечна асоциация (АСА), според
която все пак са необходими
допълнителни проучвания за
доказване на твърдението. Учените напомнят още, че стремежът към здравословен начин
на живот и придържането към
медицинските съвети трябва
да останат основна стратегия
за първична превенция. Сърдечните болести са убиец номер 1 в САЩ, причинявайки
около 610 000 смъртни случая
в страната всяка година. Промяната в начина на живот, като
отказване от тютюнопушене,
започване на здравословна диета и редовни упражнения, се
смята за най-важна за намаляването на риска от сърдечни
заболявания. За лица, които
носят рискови фактори като
високо кръвно налягане и висок холестерол, комбинирането
на промени в начина на живот
с лекарства може да помогне
много. Изследователите предполагат, че само 25 минути
медитация могат да подобрят
мозъчната функция и енергийните нива.

МИРЕН ДОГОВОР ЗА
БЪЛГАРСКИТЕ ПЪТИЩА
Само през 2016 г. загиналите по българските пътища са
700, а броят на тежко ранените е между три и пет пъти повече. Анализ на Българското
дружество по анестезиология
и интензивно лечение показва,
че лечението на един тежко пострадал при ПТП възлиза на
30 – 50 хил. лв. Необходими са
бързи мерки от страна на всички институции за предотвратяване на войната по пътищата.

