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ОСТРОВЪТ 
НА ЗОРБА 
ГЪРКА

ИЗВЪН КАБИНЕТА

 

НАРЕДБАТА ЗА 
ЗАСТРАХОВАНЕТО

В ДВ, бр. 80/28.09.2018 г. е публикувана Наредбата за за-
страховането. Съгласно законите на страната от този момент 
тя е в сила и е валидна както за всички лица, изпълняващи 
медицинска дейност, така и за застрахователните дружества, 
осъществяващи тази дейност. Всякакви интерпретации извън 
разписаното в Наредбата, било то от страна на лекарите по 
дентална медицина или застрахователите, са невалидни. Под-
робности на стр. 2.

ПАРАЛАКС В  
ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА

VIII Научен конгрес на СРК ще се проведе на 17-18 ноември 
в София, хотел „Маринела“, зала “София Гранд“. В началото 
на всяка лекция, гост-лекторите ще отделят по няколко мину-
ти, за да разкажат повече за здравната система в своята страна. 
За втори път организацията дава възможност за проследяване 
форума изцяло онлайн (стрийминг). Паралакс в денталната 
медицина…или различен поглед към нашата професия.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 
„МАДАРСКИ КОННИК“

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

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

„ПАНОРАМА“ 2019 Г.
На 29, 30, 31 март 2019 година в гр. Плевен ще се проведе по-

реден Регионален форум по дентална медицина „Панорама“.

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

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

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

12 май. Запазете си датата.

ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БЗС
Следващият Извънреден конгрес на БЗС ще се състои на 25 

и 26 януари 2019 г. в гр. София, парк-хотел „Москва“.

XIX НАУЧЕН 
КОНГРЕС НА БЗС - 2019 Г.

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

СТР. 8

НIV-ИНФЕКЦИЯ 
В ДЕНТАЛНАТА 
ПРАКТИКА

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

СТР. 7

ТРАДИЦИОНЕН 
СЕМИНАР 
НА РК НА БЗС-
ПЛОВДИВ

ПМОЛДМ

СТР. 14

От догодина всички 
дентални практики 
трябва да разполагат 

с амалгам сепаратори. Това 
предвижда Наредбата за из-
искванията към дейностите 
по събиране и третиране на 
отпадъците на територията 
на лечебните и здравните 
заведения, която Министер-
ство на здравеопазването 
е качило на сайта си за об-
ществено обсъждане.

Според новите изисква-
ния лечебните заведения, в 
които се използва дентална 
амалгама т.е. премахват се 

пломби с амалгама или се 
премахват зъби, съдържащи 
такива пломби трябва да се 
оборудват със специални за 
целта сепаратори.

СЕПАРАТОРИТЕ 
ТРЯБВА ДА 

ОГТОВАРЯТ НА 
КРИТЕРИИ ЗА 

ЕФЕКТИВНОСТ

Това на практика означа-
ва, че за да се спазят нови-
те разпоредби денталните 
практики ще трябва да се 

оборудват с новите устрой-
ства. В проекта на Наред-
бата е посочен и контрол-
ният орган койно следи 
дали правилата се спазват. 

РЗИ СА 
КОМПЕТЕНТ-

НИЯТ КОНТРОЛЕН 
ОРГАН

Целта на министерството 
е да се ограничи вредното 
влияние на живака върху 
хората, който се съдържа в 
тези пломби. Затова в моти-

вите си посочват: „Живакът 
е силно токсично вещество. 
Поради способността му 
да се пренася по въздуха на 
далечни разстояния и да се 
акумулира в екосистемите, 
живакът е глобален проблем, 
предизвикващ значими вред-
ни въздействия върху чо-
вешкото здраве и околната 
среда. В Европейския съюз 
живакът се употребява често 
в денталната амалгама, коя-
то е значителен източник на 
замърсяване, поради което 
използването на амалгамни 
сепаратори ще гарантира, 
че отпадъците от живак се 
събират и изхвърлят в съот-
ветствие с добро управление 
на отпадъците и при никакви 
обстоятелства не се изпускат 
в околната среда“. 

Крайният срок за при-
веждане на денталните 
практики според новите 
разпоредби е 1 януари 2019 
година.

НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА  
КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ 

НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ЛЕЧЕБНИТЕ И ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

„Пътят (за научаване) на изкуство-
то медицина е дълъг, животът е кра-
тък, успехът преходен, опитът под-
веждащ, разсъжденията – трудни за 
оценка.“

Тези думи принадлежат на Сенека. 
Векове след него продължаваме 
да търсим баланса между изуча-

ването на изкуството на денталната ме-
дицина, теорията, практиката в чуждия 

опит и собствените ни решения за ле-
чебната работа.

Форумът в Банско, организиран от 
РК на БЗС – Благоевград, с подкрепата 
на УС на БЗС, тази година се опита да 
направи плавен преход към по-практи-
ческа насоченост. Не само с голямото за 
формата дентално изложение, но и с на-
сочеността на лекциите към активното 
участие на аудиторията в тях.

За първи път откриването бе в петък, 

веднага последвано от мулимедийната 
лекция на доц. Силвия Димитрова от 
ФДМ – Пловдив.

Банско е притегателно място, а Пирин 
е премедикация дори за форумите по 
дентална медицина (цитирам участник 
във форума).

Залата на „Гранд хотел Банско“ бе из-
пълнена до краен предел, като сред учас-
тниците бяха и студенти от факултетите 
в София и Пловдив.       На стр. 3

Национален форум по дентална медицина Банско – 2018

ПЪТЯТ НА ПОЗНАНИЕТО – 
СПИРКА В БАНСКО

Организационният комитет на форума
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ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

ЕСЕННАТА СЕСИЯ НА ВЕРЕЯ ДЕНТ

На 6.10.2018 г. за 18 по-
реден път УС на РК на 
БЗС- Стара Загора ор-

ганизира продължаващо обуче-
ние на своите членове. Есенна-
та сесия на Регионален форум 
по дентална медицина Верея 
дент включваше две акредити-
рани лекции. 

Първата, на доц. Мариа-
на Димова от ФДМ – София, 
включваше мануални методи 
за функционално изследване 
и направи въвеждане на учас-
тниците в новата за нас мате-
рия на постурологията. 

Втората лекция, на д-р Йор-
дан Търпоманов- ФДМ Плов-
див, за лечение и възстановя-
ване на зъби с незавършено 
кореново развитие, направи 
взаимовръзка с лекцията на 
проф. Нешка Манчорова за 
приложението на биокерами-
ките в денталната медицина от 
пролетната сесия на форума. 

Новото за форума като орга-
низация беше разделянето му в 

две сесии, но с общ сертификат 
за събраните кредити, съобраз-
но прослушаните лекции. 

Гост на мероприятието беше 
и д-р Николай Шарков, пред-
седател на БЗС, който освен 

приветствието си към участни-
ците и организаторите обърна 
внимание и на новите промени 
в нормативните документи, ка-
саещи практиките ни.

РК на БЗС-Стара Загора

Доц. Мариана Димова, лектор на форума и д-р Ленко Ленков, пред-
седател на УС на РК на БЗС-Стара Загора

Това бе единствената точка от 
заседанието на Комисията по 
здравеопазване в Народното 

събрание, проведено на 11 октомври 
т.г.

На него присъстваха членове-
те на парламентарната комисия по 
здравеопазване, министър Анани-
ев, зам.-министър Жени Начева, 
представители на застрахователите, 
съсловните организации в здравео-
пазването, пациентски организации 
и журналисти. БЗС бе представен от 
д-р Николай Шарков, председател 
на УС на БЗС.

До този момент по отношение на 
концепцията за развитие на здравно-
то осигуряване се проведе официал-
на кръгла маса на 26 септември т.г. 
по темата, както и срещи със съслов-
ните организации в здравеопазване-
то, както и със всички страни, които 
ще участват във формирането на 
здравната политика. „Не сме стиг-
нали до финален вариант, като са 
създадени работни групи, които от 
15.10 ще имат по две заседания сед-
мично и до 26 ноември ще трябва да 
изготвят своите предложения. Ще 
се прецени дали да има трети или 

четвърти модел“, подчерта минис-
тър Ананиев.

Основните цели на предложените 
промени в здравноосигурителния 
модел според него са: да се защити 
конституционното право за равен 
достъп при създаден консенсус; да 
се създадат условия за остойностя-
ване на медицинския труд и възмож-
ност за по-добро заплащане; да се 
въведат иновативни технологии; да 
се осъществи адекватна превенция 
на заболяванията и продължаващо 
лечение на българските граждани, 
както и да се намалят нерегламенти-
раните плащания.

ДВАТА ПРЕДЛОЖЕНИ 
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛ-

НИ МОДЕЛА

Министър Ананиев направи кра-
тък коментар по двата варианта, 
като подчерта, че това не означа-
ва, че те ще бъдат приетите, тъй 
като дискусията продължава.

Първи вариант, свързан със за-
дължителното здравно осигуряване 

и с възможностите за личен избор 
на осигурителен фонд от пациента. 
Това е моделът, форма на конкурен-
ция, между НЗОК и частните здра-
воосигурителни фондове. 

В този случай Касата ще трябва да 
се конкурира със застрахователите, 
които трябва да отговарят на опре-
делени със закон изисквания. Здрав-
ната вноска остава 8%, като паци-
ентът сам ще избира къде да отиват 
тези пари. Той е свързан с цялост-
на или пълна демонополизация на 
НЗОК. Двустълбов модел: здравно 
осигуряване срещу 8% осигуровка 
и второ: допълнително, доброволно 
застраховане. От едната страна, 8% 
задължителна здравна вноска, от 
друга – допълнително здравно за-
страховане.

Вторият модел е преминаване от 
чисто солидарния осигурителен мо-
дел към задължително здарвнооси-
гурителен модел. Това ще се извър-
ши поетапно. От съвместно участие 
на НЗОК и застрахователите в дей-
ностите, до пълна демонополизация 
на Касата, т.е. до втори етап на този 
модел. 

Вторият модел е базиран на съче-
таване на три стълба. Първият стълб 
е задължителното осигуряване. 
Средствата в него ще са от здравни-
те вноски, които остават в размер на 
8%. Вторият стълб е задължителна 
фиксирана здравна застраховка на 
месец, а третият – доброволно до-

пълнително здравно застраховане. 
Смесена система на финансиране, с 
няколко нива на защита за гражда-
ните.

ИМЕННО СЕГА 
Е МОМЕНТЪТ 

ПОСТЕПЕННО ДА СЕ 
РАЗШИРЯВА ПАКЕТЪТ 

ЗА ВЪЗРАСТНИ

Д-р Николай Шарков, председа-
тел на БЗС, направи кратко изказ-
ване по темата:

„Благодаря, г-н министър, за 
включването на наши членовете в 
работните групи, за да можем да 
вземем участие.

В работните групи ще се свърши 
това, което изказалите се преди 
мен споменаха, а може би и не само 
това.

Говори се за много неща, говори 
се за лекарства, за болнична помощ, 
говори се за доболнична помощ, 
където има и дентална медицина. 
Бяха споменати социално значими 
заболявания – сърдечносъдови, он-
кологични. Заболяванията в устна-
та кухина са социални заболявания. 
От 70% при децата до 18 години, 
те прерастват до 96% при всички, 
които тук сме се събрали, както 
около масата, така и седящи извън 
масата. Тези социални заболявания, 

въпреки че не се водят социално зна-
чими, водят до социално значими 
заболявания.

Веднага аз казвам – настоявам. 
Бедността на пакетите, които се 
покриват сега от здравното оси-
гуряване, а за в бъдеще от здравно 
осигуряване и задължително за-
страховане, говори, че недостатъч-
но внимание се обръща на дентал-
ната помощ.

Именно сега е моментът посте-
пенно да се разширяват тези паке-
ти за тази група от населението, 
които са платците и ще дават, и 
ще продължават да дават допъл-
нителните проценти за задължи-
телното здравно осигуряване, ако 
се избере.

Затова отсега го поставям този 
въпрос, а за кадровата политика, 
която е изключително важна, освен 
колегите от БЛС, БЗС ежеднев-
но изнася зъболекари за богатите 
западноевропейски държави. Все-
ки ден разписвам сертификат „За 
добро поведение“, както се нарича. 
Колегите заминават да работят в 
чужбина. Кадровата политика е из-
ключително важен елемент, който 
обаче елемент стои и в домейна на 
МОН. Така че е добре да се водят 
и съвместни разговори с МОН, за-
щото там се произвеждат кадри, а 
специалистите са произвеждат във 
вашето министерство (МЗ). Благо-
даря за вниманието!“.                 ДМ

НАРЕДБАТА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО
В ДВ, бр. 80/28.09.2018 г. е публикувана Наредбата за застра-

ховането. Съгласно законите на страната от този момент тя е в 
сила и е валидна както за всички лица, изпълняващи медицин-
ска дейност, така и за застрахователните дружества, осъществя-
ващи тази дейност. Всякакви интерпретации извън разписаното 
в Наредбата, било то от страна на лекарите по дентална медици-
на или застрахователите, са невалидни.

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

С Ъ С Л О В Н И

ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ 
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
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От стр.1

Домакините бяха направи-
ли кратко мултимедийно 
представяне на региона си, 

къде работят лекарите по дентална 
медицина и кои са туристическите 
забележителности. Д-р А. Драгос-
тинова, председател на РК на БЗС 
– Благоевград, обеща за следващо-
то издание на форума да покажат 
и по-малките населени места на 
Пиринския край. А защо не и прак-
тиките на колегите?

Д-р Драгостинова предста-
ви и новия символ на форума – 
еделвайс. Латинското му име е 
Leontopodium nivale, което буквал-
но значи „лъвска лапа“.Тъй като 
еделвайсът може да бъде открит 
в недостъпни планински райони, 
той е символ на здраве, красота, 
чистота и трудни постижения.

За първи път форумът е с кауза 
– подкрепа и набиране на средства 
за SOS детски селища, включител-
но и на това в с. Дрен. Благотвори-
телно набиране на средства за SOS 
детски селища имаше и по време 
на официалната вечеря сред края 
на VI-я национален форум.

Кратки официални приветствия 
към участниците отправиха проф. 
А. Филчев, декан на ФДМ – София, 
доц. Кондева от ФДМ – Пловдив 
от името на декана на факултета, 
проф. Г. Тодоров и д-р Николай 
Шарков, председател на УС на 
БЗС. 

Бе отчетена приемствеността в 
работата на РК на БЗС – Благоев-
град в лицето на предишните пред-
седатели: д-р Фезова, д-р Рускова, 
д-р Белчева, както и на двигателя 
на форума, д-р Георги Сойтариев. 

На един глас д-р Драгостинова 
и д-р Шарков откриха официално 
събитието в присъствието на чле-
новете на УС на РК на БЗС – Бла-
гоевград.

Честта за откриваща лекция тази 
година бе на доц. Силвия Дими-
трова с темата: „Диагностични и 
лечебни стратегии в ендодонтското 

лечение – анализ на клинични слу-
чаи“. Лекцията бе в интерактивен 
вариант, а аудиторията бе активна 
част от нея, като можеше да гласу-
ва за клинично решение по време 
на лекцията с лазерни показалци, 
които бяха раздадени предварител-
но. Доц. Димитрова сподели своя 
опит, като показа и случаи, лекува-
ни в екип от лчх, пародонтолози и 
протезисти. Тя призова колегите си 
да извършват диагностика на всеки 
етап от лечението, както и да не се 
предоверяват на данните от рент-
гена. Не бива да се пропуска кли-
ничната част и това какво ни казва 
пациентът, подчерта лекторът.

Лекционната част на форума 
продължи с редуването на търгов-
ски презентации и лекции. 

Д-р Милен Димитров говори за 
така важната за професионалното 
дълголетие тема за ергономичната 
работа на четири ръце. Той имаше 
и уъркшоп на ендодонтска тема.

Сред лекторите, които привли-
чат с участието си, е проф. Неш-
ка Манчорова. Залата бе пълна и 
посрещна с интерес лекцията и за 
златните стандарти в адхезивното 
възстановяване.

Гост-лекторът от Македония 
проф. Поповски имаше изнесе 
лекция  и за противоречията при 
лечението на карциноми на слюн-
чените жлези.

Лекторът д-р Георги Илиев, 
предоставен от СДМ, разгледа те-
мата за „Минимално инвазивно ес-
тетическо протезиране“.

Верни на тенденцията за по-
практическа насоченост на фору-
мите на БЗС, организаторите бяха 
създали отлични условия за про-
веждането на практически курсо-
ве.

Имаше и теоретико-демонстра-
ционен курс за използването на 
фабрично произведени фасети и 
оклузални ламини от синтерована 
керамика с фотополимерен матрих 
и лазерно полиране, воден от д-р 
Никола Подолешов.

Д-р Р. Илиев представи нов по-
глед върху композитните възстано-
вявания във всекидневната прак-
тика, като за всеки участник бяха 
осигурени 6 бр. шприци Hibrisun, 
самоадхезивен бонд и шприца с 
гел.

Неделният ден бе отделен за 
практическия курс: „Пародонт и 
плазмолифтинг – актуални методи 
за лечение“ с лектори демонстра-
тори, д-р Соня Костова и Стои-
мен Терзийски.

Форумните дни завършиха с тра-
диционна гала вечеря, с поздрав от 
детска фолклорна група и с благот-
ворително набиране на средства 
за детските SOS селища, където 
децата са поставени в среда близка 

до семейната. Елегантните млади 
колеги бяха удоволствие за окото 
и дадоха заявка с присъствието и 
поведението си, че професията е с 
добро бъдеще.

Рекапитулацията за броя учас-
тници е следната: 363 участници 
лекари по дентална медицина, 
от които 130 студенти от горните 
курсове на факултетите в София и 
Пловдив.

Проведени по време на паузите 
на форума бяха заседания на Кон-
тролната комисия на БЗС, заедно с 
членовете на КК от цялата страна, 
разширено заседание на Комисия-
та по професионална етика, отново 
с членове от страната, заседание на 
Комисията по дентални и потреби-

телски продукти и не на последно 
място, зам.-председателски съвет, 
който имаше за решаване много 
оперативни задачи за работата на 
БЗС.

В началото казахме, че Пирин 
може да е премедикация за всич-
ко, което носи радост от живо-
та. С пълна увереност можем да 
го кажем и за самия град Банско. 
С неговите малки слънчеви пло-
щадчета с обновен вид, цветя и 
водоскоци. С историческите забе-
лежителности, писаната черква, 
възможността да се види и усети 
първият сняг високо в планината 

под Муратовото езеро. С трудно-
достъпния Вихрен, дори при есен-
ни условия, с възможността да се 
отскочи до съседното село Баня, 
където новите инвестиции в спа 
туризъм са повече от радост за тя-
лото и душата, защото съчетават 
история, традиция и модерност, 
обилно полети от бликащата леко-
вита минерална вода.

Националният форум в Банско 
представи много възможности и 
показа задружността и организа-
ционното израстване на една реги-
онална колегия. Очакваме следва-
щия!                                              ДМ

ПЪТЯТ НА ПОЗНАНИЕТО – 
СПИРКА В БАНСКО

БЛИЦ
ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ 
РАБОТНИ КОМИСИИ И ЗАМ.-

ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ ПО ВРЕМЕ 
НА НАЦИОНАЛНИЯ ФОРУМ ПО 

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА В БАНСКО

Освен с богата лекционна програма и многолюдно при-
съствие на форума в гр. Банско трябва да отбележим и 
активната съсловна работа, изразена в проведените засе-

дания на национално ниво на Контролната комисия на БЗС, на 
Комисията по професионална етика, на Комисията по дентални 
и потребителски продукти, както и на зам.-председателски съ-
вет, на който присъстваха д-р Николай Шарков, председател на 
УС на БЗС и д-р Борислав Миланов, главен секретар, както и 
ресорните заместник-председатели, председателят на Комисия-
та по професионална етика, д-р Б. Нецова и представителят на 
Контролната комисия, д-р Р. Таков.

Част от членовете на Комисиите по професионална етика 

Момент от зам.-председателския съвет

Д-р Шарков прави кратко експозе пред членовете на Контролната 
комисия на БЗС и от регионалните КК

Момент от регистрацията

Залата с участниците

Официалните гости

С Ъ С Л О В Н И
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В Световния ден на усмивка-
та* - 05 октомври (петък) 
голямата сцена на Пло-

вдивския Драматичeн театър се 
превърна не в „Сцена на кръсто-
път“**, а в „Подиум на големи-
те надежди“. В този символичен 
ден, с широки усмивки и пълни с 
надежди сърца, с тържествен ап-
ломб и с ясната цел за професио-
нален успех, стартира най-млада-
та генерация лекари по дентална 
медицина - 43-ият випуск на Фа-
култета по дентална медицина в 
Пловдив. 

Деветдесет дипломанти - 68 
българи и 22 чужденци (от Гърция, 
Турция, САЩ, Сърбия) получиха 
дипломи и положиха своя уникален 
професионален обет - Хипократова-
та клетва. Младите лекари получиха 
своите дипломи и в духа на акаде-
мичната традиция бяха провъзгла-
сени за пълноправни лекари по 
дентална медицина от промотора на 
випуска - проф. д-р Явор Калъчев, 
дм (дългогодишен и обичан от сту-
дентите преподавател от Катедрата 
по протетична дентална медицина 
на ФДМ - Пловдив). Четирима са 
дипломантите които завършват с 
„отличен“ общ успех от следването 
и от държавните изпити. Отличнич-
ката на випуска, завършила с най-
висок общ успех бе наградена от 
ректора на МУ - Пловдив.

С тазгодишния випуск-2018 на 
ФДМ - Пловдив завършва и първият 
випуск студенти, чието обучение е 
на английски език. През 2012 годи-
на е акредитирана пред Национална 
агенция за оценяване и акредитация 
(НАОА) магистърската програма на 
английски език по „Дентална ме-
дицина“ и стартира англоезичното 
обучение в пловдивския Факултет 
по дентална медицина. Дипломира-
ха се първите 14 студенти от англо-

езичната програма на ФДМ - Плов-
див, като завършилата с най-висок 
успех поднесе приветствие от името 
на чуждестранните студенти. 

Тържествената част откриха рек-
торът на университета - чл.-кор. 
проф. д-р Стефан Костянев, дмн, и 
деканът - проф. д-р Георги Тодоров, 
дм, които поздравиха дипломантите 
от името на академичната общност. 

С одухотворяващото си слово и 
напътствени благопожелания Не-
гово Високопреосвещенство пло-
вдивският митрополит Николай бла-
гослови дипломантите в зората на 
посвещаването им в най-хуманата и 
благородна професия - лекарската.

Официални приветствия поднесо-
ха присъстващите официални гости: 
председателят на УС на БЗС - д-р 
Николай Шарков, заместник-дека-
нът на ФДМ - София - проф. Божи-
дар Йорданов и деканът на ФДМ - 
Варна - проф. Стефан Пеев.

На тържествената промоция при-
състваха още: д-р Борислав Мила-
нов – главен секретар на УС на БЗС; 
д-р Силвия Димитрова - заместник-
председател на БЗС, д-р Трифон 
Антонов – председател на Районна 
колегия на БЗС – гр. Пловдив, както 
и редица чуждестранни гости, сред 
които: проф. Ангъс Уолс, директор 
на Денталния институт в Единбург 
(Шотландия) и президент на Меж-

дународната асоциация за дентални 
изследвания (IADR); д-р Мариан 
Денковски, председател на съслов-
ната организация на Република Ма-
кедония, д-р Снежана Стоймановска 
- председател на Дружеството на 
докторите по дентална медицина на 
Република Македония, много гости, 
близки и родители на дипломантите.

Изключително запомнящо се бе 
обръщението на професор Ангъс 
Уолс, който буквално изправи на 
крака дипломантите от 43-тия ви-
пуск, заели официалния сектор ре-
дове и ги „обърна на 180 градуса“, 
т. е. с „лице към залата“ - за да апло-
дират с преклонение и благодарност 

своите родители - за неизчерпаемата 
любов, жертвите, безотказната под-
крепа и немалкото средства, които 
не са пожалили в нито един момент 
за своите деца. 

Според академичния протокол 
„Отговор на промотора“ от името 
на випуск-2018 произнесе отли-
чничката - Виолина Александро-
ва. 25-годишната дипломантка със 
своята емоционалност и затрогва-
щи човешки признания просълзи с 
речта си цялата зала. Най-силните й 
съкровени думи отново бяха за ро-
дителите и благодарността към тях. 
С насълзени очи, но с ведростта и 
откровеността на младостта тя спо-
дели пред аудиторията за носталги-
ята и милия спомен за безвъзвратно 
отминалото студентство - с тежките 
и трудни сесии, с изтощителни из-
пити, но пък с незабравимите пъту-
вания и купони. Чистосърдечно и с 
вълнение разказа за неповторимата 
атмосфера на Факултета по дентална 
медицина в Пловдив, където е срещ-
нала добри приятели за цял живот, а 
защо не и сродната си душа. Освен 
пожелания към колегите си за успех 
тя изтъкна осъзнатата отговорност в 
бъдещата професия и посвещението 

на пациентите и на най-хубавото на 
този свят - лъчезарната усмивка. В 
Деня на усмивката Виолина не ос-
тави никого равнодушен в залата и 
беше бурно аплодирана. 

Интересна изненада се оказа 
видеото със забавни кадри от сту-
дентския живот на дипломантите 
и с нестандартното обобщение на 
следването им във ФДМ - Пловдив. 
С това носталгично видео-намигва-
не към студентските незабравими 

мигове дипломантите символично 
изпратиха изминалия студентски 
живот с „GAUDEAMUS…“ и мото-
то: „…и бяхме щастливи“.

На тържеството присъстваха ре-
дица изтъкнати бивши и настоящи 
преподаватели и възпитаници на 
Факултета по дентална медицина - 
Пловдив, членове на Съвета на на-
стоятелите. Пред тях и пред лицето 
на своите колеги, преподаватели, 
близки и родители дипломантите се 
заклеха в Хипократовите принципи, 
като с полагането на този сакрален 
професионален обет направиха пър-
вата важна стъпка във високо морал-
ната и ценена професия на лекари по 
дентална медицина. 

Сред радостни и възторжени 
пожелания от преподаватели и ро-
дители дипломантите дълго след 
официалното закриване се снимаха 
за спомен в академичните тоги. На 
фона на Главната улица в Пловдив и 
хвърлените абсолвентски шапки ли-
куваха заради своята първа сериозна 
победа в името на придобитото ме-
дицинско познание и с надеждата за 
най-добрата и успешна бъдеща про-
фесионална реализация в безкрай-
ното поле на денталната медицина. 

Честито дипломиране и на добър 
професионален път на 43-тия ви-
пуск лекари по дентална медицина 
от Пловдивския Факултет по ден-
тална медицина. Бъдете достойни 
за благородната професия, която сте 
избрали, и дълбоко посветени на ху-
манността!

Ваня Гюлина, експерт “Връзки 
с обществеността”, МУ - Пловдив

ФАКУЛТЕТЪТ ПО ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА В ПЛОВДИВ ПРЕДСТАВИ 

СВОЯ 43ТИ ВИПУСК
Завърши и първият випуск студенти с англоезично обучение във ФДМ - Пловдив

* По традиция Световният ден на усмивката се отбелязва всеки първи петък на месец октомври.
** Международен театрален фестивал, основан в Пловдив, чието 22-ро поредно издание бе през тази година.

Дипломантите, „обърнати на 180°“ с лицe към залата аплодират своите родители с признателност и 
благодарност за подкрепата.

Ректорът на МУ - Пловдив връчва първата диплома на отличничка-
та на випск - 2018.

Деканът на ФДМ - Пловдив, проф. д-р Георги, Тодоров, дм (приветствено слово).

Проф. Явор Калъчев, дм - промотор на 43-ти випуск на ФДМ - Пловдив 
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Отмина септември. В по-
следния му ден закрихме 
11-ото издание на СДМ. За-

почна златна и топла есен – време 
да берем плодовете на едногодиш-
ните ни усилия.

А те са много. Много доволни 
участници, много успешни прак-
тически курсове, много лектори, 
които смятат подиума на СДМ за 
престижна европейска сцена.

Дали сме отбелязали трудности-
те? Разбира се. Всяка трудна ситу-
ация е урок и повод за размисъл. 
Но като кормчия на кораба, искам 
да изразя своята благодарност към 
прекрасните млади хора, които се 
включиха в организацията – сту-
денти от ФДМ – София, които се 
справиха блестящо със задачите 
си и заслужиха своята награда – да 
присъстват на това велико чудо – 
ученето и да се заразят с него за 
цял живот.

И така, с носталгия поглеждам 
към изминалия месец септември, 
към последните четири дни, към 
завършилия СДМ 2018. За първи 
път тази година започнахме сме-
ло да насочваме тематиката към 
една водеща тема и тази година 

стартирахме с първия „специали-
зиран“ СДМ – пародонтология 
– „От биологията към клинич-
ното съвършенство“ под ръко-
водството на Научния президент 
– проф. Джовани Дзукели от Ита-
лия. Защо? Защото тази година 
съвпадна с уникалното 9-то изда-
ние на „Европерио“ в Амстердам, 

където 10 235 участници от цял 
свят притихваха в огромните аули. 
Защото Научният президент на 
„Европерио“ – проф. Сьорен Йеп-
сен от Германия беше тук с лек-
ция и практически курс на СДМ 
– изключително удоволетворен от 
нашата организация. Защото бла-
годарение на проф. Дзукели про-
грамата по пародонтология беше 

на най-високо европейско ниво. 
Защото новата класификация по 
пародонтология, която вълнува 
всички зъболекари по света, зая-
вява ясно, че денталната медицина 
тръгва по новия път на индивиду-

алния подход в медицината.
Защото нашата малка страна и 

нашият малък екип събраха за 4 
дни над 1000 участници, от 36 
страни за да чуят над 100 лек-
тора от цял свят.  И още много 
интересни факти, които правят 

изминалия СДМ уникален. СДМ 
се превърна в посланик на бъл-
гарската култура – елегантният 
коктейл в залите на Националната 
художествена галерия е преживя-

ване, което може да те докосне. 
Всички туристически обиколки 
из забележителностите на София 
бяха препълнени от чуждестран-
ните гости. Защото всяка година 
се увеличават групите от цял свят, 
които знаят защо искат да дойдат в 
София – за да бъдат част от СДМ. 
За втора поредна година японската 
група лектори изнася уникални по 
съдържание и форма презентации 
и всеки път заявяват желанието си 
да се върнат в София с още пове-
че свои колеги. И всичко това се 
случва тук, всяка година, благода-
рение на една амбициозна група 
хора – колегите от Асоциация „Со-
фия дентал мийтинг“.

Всичко за изминалото издание 
може да научите от сайта на кон-
греса, както и от мобилното му 
приложение, което е изключител-
но полезно и удобно за ползване. 
Но всички се вълнуват от това, 
което предстои. С удоволствие 
искам да ви представя президента 
на СДМ 2019 – доц. Тодор Узу-
нов. Под негово ръководство вече 
работим за следващата година, 
когато от 3 до 6 октомври 2019 г. 
ще има изключително амбициозна 
програма, с акцент върху проте-
тиката и темата „презарежда-
не“ – „reLOADed“ . Надявам се 
наистина това презареждане да от-
говори на очакванията на нашите 
български колеги и да се съберем в 
началото на октомври 2019 г., за да 

си поставим още едно професио-
нално предизвикателство. Поже-
лавам ви плодородна есен, скъпи 
колеги, и до нови срещи.

Д-р Станислава Шулева – 
президент на СДМ 2018 

СОФИЯ ДЕНТАЛ МИЙТИНГ 2018
Очаквайте темата на СДМ – 2019 „презареждане“ – „reLOADed“ 

Доц. Тодор Узунов – президент на СДМ за 2019 г. и д-р Станислава Шу-
лева – президент на СДМ за 2018 г. по време на Гала вечерята на 27.09

Откриване на СДМ – научен президент на СДМ за 2018 г. – проф. Джовани Дзукели и президент на СДМ 
за 2018 г. – д-р Станислава Шулева

Дискутиране на клинични случаи с проф. Джовани Дзукели и доц. 
Димитър Филчев

Практически курс – проф. Маркус Хюрцелер

Проф. Ницан Бичачо, д-р Рафи Романо, д-р Мирела Ферару, д-р Тиду 
Манко и приятели – SDM вечер
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Място на провеждане: 
Гранд хотел Пловдив

Повече за програмата на курсовете и снимки на www.bracescourses.com

* Капацитет: 
   20 човека

ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА “АЛЕКЗАНДЪР” ЗА 2019 Г., 
организирани от д-р Иван Горялов

1 ниво

Директно и инди-
ректно залепяне 

на брекети и пръс-
тени, лигиране на 

дъги

Ортодонтски 
анализ, диагноза 

и план на лечение

Лечение на клас 2 
дълбока захапка
при подрастващ 

пациент

Екстракционна 
лечение

Лечение на клас 3 
отворена захапка
при подрастващ 

пациент

2 ниво  3 ниво  4 ниво  5 ниво  

7, 8, 9 август3, 4, 5 юни6 - 7 март 14, 15, 16 октомври29 - 30 януари 

Пакетна цена на 5-те нива, заплатени до 11.01.2019 г. - 10% отстъпка

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

Системата I-station:
-  създава стабилна скелетна опора и позволява контролирано 
  движение на зъбите в трите равнини на пространството; 
-  дава възможност за лечение на асиметрични случаи, случаи 
  с отворена захапка, клас 2 и клас 3;
-  променя границата за 
  нуждата от ортогнатна
  хирургия.

 

Иновация в ортодонтията – системата I-station

www.bracescourses.com

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

Записване и
информация:  
0889 41 04 42
ivang@usmivki.com

Дата:   12-13 ноември 2018 г. от 9 ч.

Цена:  980 лв. с ДДС до 25.10.18 г.
            1100 лв. с ДДС след 25.10.18 г.

Място:  Гранд хотел Пловдив

Теоретичен курс организиран от д-р Иван Горялов

Д-р Ясухиро Ицуки, Д-р Харуя Огава

Япония 

Д-р Ясухиро Ицуки:  
- Създател на I-station
- Дипломат на Японския борд 
  на ортодонтите;
Д-р Харуя Огава: 
- Член на Японски изследова-
  телски клуб „Алекзандър“ 
  (Президент за 2008-2009)
- Член на Японския борд на 
  ортодонтите

Преди След

www.gengigel.bg

Медицинските средства Gengigel® значително помагат за предотвратяване 
на кървене от венците и появата на пародонтално заболяване.

Хиалуронова киселина в продуктите на Gengigel®:
• има противовъзпалителен ефект
• има намаляващ отока ефект
• спира бактериите
• Gengigel® prof подпомага възстановяването  

на тъканите и заздравяването на раните:
     ▪ след поставяне на импланти
     ▪ след изваждане на зъб
     ▪ след пародонтално мащабиране  
       и изрязване на корена
     ▪ при почистване на зъбен камък

ПОКАЗАНИЯ: кървящи и подути венци • гингивит • пародонтит • оперативни процедури •  
разранена тъкан на венците причинена от протези и брекети • израстване на зъб 

Хиалуронова киселина

ФОРМУЛА ЗА 
ЗДРАВИ ВЕНЦИ
КЛИНИЧНО ДОКАЗАНО ДЕЙСТВИЕ

HOBO
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Налични в аптеките. 
Gengigel® Prof е наличен в 

дентално депо “Патриция ООД”
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По традиция всяка есен, и 
така вече 11 години, град 
Хисар събира колеги и при-

ятели от страната и чужбина: 215 
лекари по дентална медицина бяха 
в залата на хотел „Аугуста“. Има-
ше участници от Пловдив, Бургас, 
Благоевград, Видин, Враца, Кюс-
тендил, Велико Търново, Плевен, 
Хасково, София, Пазарджик, Русе, 
Ст. Загора, Сливен, Скопие, Ку-
маново, 11- онлайн, като един от 
Доминиканската република, 49 
студенти, всички те мотивирани 
от желанието да научат нещо ново, 
да побеседват помежду си, за да са 
в крак със съвременната дентална 
наука и практика. В този дух бяха и 
приветствените слова при открива-
нето на д-р Трифон Антонов.

Благодарение на усилената рабо-
та на УС на РК на БЗС – Пловдив 
и лично на д-р Антонов, и подпи-
саните меморандуми за сътрудни-
чество със сродни организации, 
гости тук бяха д-р Мариян Денков-
ски - председател на Денталната 
Камара на Македония и д-р Сне-
жана Стоймановска – Председател 
на дружеството на докторите по 
дентална медицина на Македония 

в гр. Куманово. Те предоставиха 
лекторите за последния научен па-
нел в програмата на семинара.

Много мили думи се чуха от 
декана на ФДМ- Пловдив, проф. 
д-р Георги Тодоров, който каза, 
че чувства нашата колегия и като 
„моята колегия“, в която членува 
от създаването й. Това откровение 
вероятно се отнася и за повечето 
участници в семинара. Проф. То-
доров не спести и доволството си 
от прекрасните отношения между 
РК на БЗС - Пловдив и Факултета. 
Връзката между практикуващи, 
преподаватели и студенти доказва, 
че има полезен обмен, който дава 
тласък за трупане на нови знания 
и конкурентноспособност. Зам.-де-
каните бяха изпратили подарък за 
РК – Пловдив с много символика: 
вечно зелено цвете, което се поли-
ва малко, но ако се преполее - из-
буява!

Приятно бе и да се чуят думите: 
„Усмивки, прекрасни лица, умни 
погледи - все по-рядко в България 
могат да се видят зали, пълни с 
интелектуалци!“- казани от пред-
седателя на УС на БЗС д-р Нико-
лай Шарков. „Кои са нещата, които 
обичаме: ближния, професията си, 
призванието да лекуваме и даря-
ваме пациентите си със спокоен и 
щастлив живот. Тези тенденции са 
въплътени в този семинар с пре-
красни лекции и лектори!“.

Гостите от Македония предадоха 
поздрави от колегите си и пожела-
ха отново да дойдат, за да споделят 
с нас напредъка в технологиите и 

познанието в нашата професия.

СЪВРЕМЕННИ 
ТЕНДЕНЦИИ ВЪВ 

ФУНКЦИОНАЛНО-
ЕСТЕТИЧНАТА 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ 
В ЛИЦЕВО-

ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ

Основната програма на семи-
нара имаше мото: „Съвременни 
тенденции във функционално-ес-
тетичната рехабилитация в лице-
во-челюстната област”. Днес една 
значителна част от пациентите 
демонстрират различно изявени 
функционални проблеми. Много 
често нуждата от намеса на ден-
талния лекар трябва да включва 
съчетание от естетична намеса и 
контрол на парафункции или дис-
функции на дъвкатекната система. 
Комплексният подход, съчетан с 
оптимално съдействие от страна 
на пациента, показва много добри 
резултати. Различните стъпки, кои-
то могат да се използват в подобни 
случаи бяха предмет на презента-
цията на д-р Кирил Динов - лектор 
на СДМ. Неговото участие бе в 
резултат на традиционното сътруд-
ничество с организаторите на Со-
фийската дентална среща и РК на 
БЗС-Пловдив.

Д-р Динов е възпитаник на 
ФДМ-София и работи интензивно 
в сферата на оралната импланто-
логия, пародонтология и оклузия. 
Завършва мастер програма по им-

плантология на UCLA и специали-
зира в Nobel Biocare в Калифорния, 
а по-късно- оклузия в The Dawson 
Academy, рехабилитация в Paulo 
Kano institute-San Paolo-Brazil. Ръ-
ководи практика в София, насоче-
на към тотална рехабилитация на 
пациенти с дефицити и оклузални 
проблеми. Той бе определил тема-
та на лекцията си: „Естетика чрез 
функция. Основни стъпки към 
баланса в цялостната рехабили-
тация”. Строго научно подредена, 
но поднесена на разбираем език, 
перфектно обяснена и онагледена 
с множество слайдове и собствени 
клинични случаи, лекцията при-
кова вниманието на препълнената 
зала. 

Достойно е да се спомене, че хо-
норарът на д-р Динов се дарява на 
изпаднал в затруднено положение 
колега от РК на БЗС-Пловдив.

Не по-малко интересна и акту-
ална бе лекцията на доц. д-р Диян 
Славчев, д. м. „Грешки при работа 
с лицева дъга“. 

Д-р Веселка Христамян напра-
ви предварително съобщение за 
съвременен комплексен, нехирур-
гичен подход при пародонтално 
лечение чрез прилагане на меди-
цински продукти с хиалуронова 
киселина.

Сериозната полудневна научна 
програма, прекрасният слънчев 
есенен ден навън не бяха основа-
ние в следобедните часове да се 
пропусне лекцията на проф. Ки-
сов: „Бруксизъм – орални изяви, 
диагностика и лечение“. Макар и 
добре познат на много от колеги-

те и студентите като дългогодишен 
преподавател, той бе изслушан с 
голямо  внимание от все така пъл-
ната зала.

Македонските ни колеги Д-р 
Ана Б. Александровска и д-р Игор 
Кировски бяха избрали да ни за-
познаят с: „Неинвазивна функцио-
нално – естетична реконструкция 
при 3-та степен по Енгел – Орто-
донтска терапия и no-prep фасети 
Lumineers (клиничен случай). Д-р 
Александровска е специалист по 
протетична и естетична стомато-
логия. Работила две години в САЩ 
по програма, член на македонската 
стоматологична камара – лектор с 
множество международни прояви.

Д-р Игор Кировси е възпитаник 
на ФДМ в Скопие и е специалист 
по ортодонтия с множество публи-
кации.

Интерес предизвикаха и двата 

уъркшопа  на инж. Н. Георгиева: 
„Терапевтичният лазер за превен-
ция на усложненията в денталната 
практика” и на доц. д-р Д. Славчев, 
д.м.: „Работа с лицева дъга”, като 
и двата са част от акредитираната 
програма на БЗС за ПМОЛДМ и 
бяха със свободен достъп за всич-
ки участници в семинара.

В културната програма бе 
представена книгата „Админи-
стративните нарушения в ден-
талната практика“ с автор д-р 
Нина Мусурлиева, дм., главен 
асистент в катедра „Социална 
медицина и обществено здраве” 
при МУ – Пловдив, член на КПЕ 
на БЗС на национално и регио-
нално ниво и адвокат Станислав 
Станев – доктор по право и дъл-
гогодишен юрист на РК на БЗС 
Пловдив. Една книга, написана 
за да е полезна на всеки действащ 
лекар по дентална медицина и осо-
бено актуална за сегашното време, 
защото където и да сме нашата 
основна грижа е за пациента и не-
говото здраве, но и да изискваме 
необходимото уважение към наша-
та професионална общност. Жела-
нието на РК на БЗС Пловдив е да 
организира полезни семинари и с 
тази цел е подготвена анкета, за да 
се съобразим с интереса на колеги-
те за в бъдеще.

През тези два дни на семинара в 
Хисаря мога да твърдя, че нямаше 
граници в общуването и чрез слова 
се изградиха мостове на приятел-
ство, които ще ни свързват и зана-
пред.

Подишахме чистия въздух на 
Средна гора, опитахме от минерал-
ните извори на Хисаря, понатрупа-
хме доста нови и полезни знания, 
а и не пропуснахме да се позаба-
вляваме.

Обещахме си „До нови срещи“! 
– все така интересни и привлека-
телни през следващата есен в зла-
тистообагрения Хисар.

РК на БЗС – Пловдив
Д-р Юра Пандушева

ТРАДИЦИОНЕН СЕМИНАР 
НА РК НА БЗС-ПЛОВДИВ

Д-р Антонов - Председател на УС при РК на БЗС - Пловдив и проф. 
д-р Георги Тодоров - Декан на ФДМ - Пловдив

Д-р Н. Шарков
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Владимир Панов

След идентифицирането 
му през 1981 г., НІV, при-
чиняващ СПИН, бележи 
повратна точка в меди-

цинското и денталното здраве. 
Днес, над 35 години след началото, 
денталните специалисти установя-
ват, че профилът на оралните про-
мени при HIV значително се раз-
личава от картината в началото на 
епидемията. Популациите, които 
бяха изложени на риск от заразява-
не, се променят с течение на вре-
мето. Денталният кабинет може да 
стане място за бърза диагностика 
на НІV.

Свързаните с това заболяване 
орални лезии са важни, тъй като 
са полезни маркери за прогреси-
ята на болестта и за потискане на 
имунната система. Те влияят върху 
качеството на живот на пациента. 
Съвременното лечение променя 
представянето, честотата, проти-
чането и значението на оралните 
прояви. Новите лекарства могат да 
предизвикат и други увреждания в 
устната кухина (язви, промени във 
вкуса, ксеростомия).

В България разпространението 
на вируса става главно по сексуа-
лен път – 90,5% от случаите. 5,1% 
са заразени при венозна употреба 
на наркотици, 3,6% – чрез кръво-
преливане, а при 0,8% вирусът се 
е предал от майката на детето. 2% 
от заразените с вируса са на въз-
раст под 15 г., 70% – между 19 и 40 
години. 60% от заразените с HIV 
живеят в София и Пловдив. Девет 
от десет нови случаи на заразява-
не с ХИВ в България са при мъже. 
Реалният брой серопозитивни е 
около 2800 души, като само една 
трета от тях се лекуват. От начало-
то на тази година до 09 май 2018 г. 
са открити нови 95 ХИВ-серопози-
тивни лица.

Последни показват, че броят на 
хората, живеещи с HIV по света 
е по-голям от всякога, тъй като 
носителите на вируса живеят по-
дълго благодарение на ефекта на 
поддържащото антиретровирусно 
лечение. Смъртността в резултат 
на СПИН е намаляла с повече от 
10% през последните години, все 
повече хора получават достъп до 
лечение.

Източна Европа и Централна 
Азия са единствените региони в 
света, където темповете на заразя-
ване с HIV се увеличават най-бър-
зо. В световен мащаб средно 39,5 
милиона души (между 34.1 и 47.1 
милиона) живеят с вируса HIV. 
През 2006 г. броят на наскоро за-
разените нараства с над 10%. 2.7 
милиона души са се заразили през 
2008 г., а 2 милиона са починали.

ЧЕСТОТА НА ОРАЛНИТЕ 
ЛЕЗИИ ПРИ ИНФЕКЦИЯ
С HIV

В Южна Африка са изследва-
ни 2313 възрастни жители на сел-
ски райони. 22,7% са позитивни 
за НІV, като серопозитивните имат 
над 2 пъти по-често орални лезии 
(21,4%) от незаразените (9,8%).

Подобно изследване в ЮАР за 
2010 г. сочи, че от 522 тестувани 
НІV положителни са 40%, което по-
казва увеличение спрямо предишни 
години. Орални прояви имат 53% 
от серопозитивните (19% при здра-
ви), като те често са първият знак 
на имунния дефицит. 58% от поло-
жителните са жени, а 64% са между 
24 и 44 годишни. Данните за Куба и 
Бразилия показват честотата на ле-
зиите на оралната лигавица (ЛОЛ) 
всред носителите на HIV – 41% до 
47%. От 300 пациенти с HIV в Бра-
зилия (средна възраст 40 години) 
39 % имат орални лезии. При жени 
рискът от орални лезии е по-нисък 
и е налице обратната връзка с броя 
на CD4-клетките. Промените са 
по-чести при пациенти с по-ниско 
образование, с ниски доходи, тютю-
нопушене, консумация на алкохол, 
с по-дълъг период от началото на 
заразата, с по-високо вирусно на-
товарване. Данните потвърждават 
увеличаване разпространението на 
опортюнистични лезии в устата и 
показват връзката им със социално-
икономическите условия и някои 
навици и обичаи.

ОРАЛНИ ПРОМЕНИ, 
АСОЦИИРАНИ С 
HIV-ИНФЕКЦИЯТА:
Според честотата на оралните 

изяви в СЗО и EC-Clearinghouse 
е изработена класификация в три 
групи, като в първата група са най-
честите прояви:

КАНДИДОЗА
Оралната кандидоза е често пър-

вият знак за налична HIV-инфек-
ция, като честотата й достига до 
90% от заразените. Срещат се и 
четирите форми на кандидоза при 
тези болни: 1) псевдомембранозна 
кандидоза; 2) еритематозна канди-
доза; 3) ангуларен хейлит; 4) хи-
перпластична кандидоза. Оралната 
кандидоза е една от най-ранните 
прояви на инфекцията у венозни и 
е сериозен предиктор на риска от 
СПИН и смърт. Тя се развива или 
поради взаимна връзка между HIV 
и Candida и/или от дисфункция на 
локалния имунитет, насложени 
върху отслабения клетъчно меди-
иран имунитет и намаляването на 
CD4+Т-клетките. Увеличаването 
на броя на публикациите по тази 
тема съвпада с нарастването на зна-
чението и осведомеността относно 
тази опортюнистична инфекция на 
HIV-инфектирани венозни нарко-
мани.

В Северна и Южна Америка 
(59%), в Китай и Индия устната 

кандидоза е най-честата идентифи-
цирана лезия. Данните за Куба по-
казват орална кандидоза само при 
11%. Кандидозата е най-честата 
лезия в двете групи хетеросексу-
ални (44%) и венозните наркомани 
(28%).

КОСМАТА 
ЛЕВКОПЛАКИЯ 
Смята се за ранен патогномони-

чен знак. Косматата левкоплакия 
най-често се проявява под форма-
та на вълнообразни бели плаки, 
най-често по страничните части на 
езика, нерядко и с насложена кан-
дида инфекция. Инфекциозният 
агент, причинител на тези лезии, 
е Epstein-Barr вирус (EBV), раз-
положен в епителните клетки. В 
Бразилия заема второ място след 
кандидозата (25%), както и в други 
страни от Северна и Южна Аме-
рика, докато в Куба е най-честта 
орална изява за периода ноември 
2006–август 2007 г. (12%) и е била 
свързана с оралните изяви CD4(+) 
лимфоцити <500 cells/mm) и пуше-
не. Хетеросексуалните болни имат 
3 пъти по-често космата левкопла-
кия (33%), сравнени с венозните 
наркомани (10%). При пациенти 
под 35 години наличието на устна 
космата левкоплакия е силен преди-
ктор за наличието на HIV.

САРКОМ НА КАПОШИ
Предилекционни места за сарко-

ма на Капоши са твърдото и мекото 
небце, където лезиите са симетрич-
ни, но има и описани случаи, зася-
гащи паротидните жлези и езика 
– лезиите представляват синкаво-
черни, асимптоматични макули. 
По-агресивните лезии могат да бъ-
дат с надигнати краища, а в случа-
ите на гингивална локализация – и 
хиперпластични. Костните лезии 
могат да причинят подуване на на-
длежащата мека тъкан, което да на-
подобява периапикален абсцес.

ПАРОДОНТАЛНИ 
БОЛЕСТИ
Гингивит, свързан със СПИН, е 

описан като еритематозна линия по 
протежение на свободно прикре-
пения венец (линеарна гингивална 
еритема), която лесно кърви и има 
малки червеникави лезии около 
маргиналния ръб на венеца и по ал-
веоларената лигавица. Хроничното 
възпаление на венците е най-чес-
тото заболяване при инфектирани 
с НІV и СПИН пациенти (43.8%). 
Ясно подобряване възпалението на 
венците е регистрирано при 78,2% 
от пациентите след механична те-
рапия. От НІV-положителните в 
Южна Африка 15% са били с проя-
вява на некротизиращ язвен гинги-
вит. От 39 положителни за HIV 69,6 
% са с некротизиращ (улцеративен) 
гингивит или пародонтит.

НЕХОДЖКИНОВ
ЛИМФОМ
В-клетъчен лимфом – предста-

влява бързо уголемяваща се меко-
тъканна маса. Надлежащата мукоза 
е интактна. Туморът е с плътна кон-
систенция – при палпация усещане-
то се наподобява на плътността на 

„рибено месо”, няма характерната 
твърдост „като камък”, както при 
кожните карциноми.

ХЕРПЕС СИМПЛЕКС 
ВИРУС (HSV)
Херпес симплекс хейлити и хер-

пес симплекс стоматити са много 
чести още в ранните стадии на HIV-
инфекцията, но само 6% от хро-
нично болните в Бразилия и 7.4% в 
Куба имат изява.

ЦИТОМЕГАЛОВИ РУС
Оралните находки при цитоме-

галовируса са представени от дъл-
боки улцери по устните, езика, фа-
ринкса или оралната мукоза, често 
е и причина за ксеростомия.

ЧОВЕШКИ 
ПАПИЛОМАВИРУС
Проявява се с многобройни кон-

диломи (розови маси с характерна 
папиларна повърхност – с вид на 
цветно зеле) с предилекционни ло-
кализации в медианната линия на 
твърдото и мекото небце, гингивата 
и областта на лабиалните комисури.

АТИПИЧНИ
(АФТОЗОПОДОБНИ) 
УЛЦЕРАЦИИ
При здрави индивиди обикно-

вено афтозните лезии се появяват 
само по некератинизираните по-
върхности в устата кухина, докато 
при имунокомпрометирани паци-
енти (вкл. и тези със СПИН) тези 
язви могат да се появят навсякъде. 
При лица с НІV афтите са много 
болезнени, обградени с червен оре-
ол и с размер, по-голям от 1 cm в 
диаметър. Незарастващи улцери 
при пациенти с НІV може да бъдат 
резултат от генерализиран афтозен 
стоматит, инфекция (туберкулоза, 
херпес симплекс тип І, цитомегало-
вирус) или неоплазма. Улцерациите 
могат да се появят и в резултат на 
придобитата неутропения. Честота-
та на афтозоподобри лезии в Брази-
лия след 2000 г. и в Куба е 5–6% от 
инфектираните.

Комбинации от устни прояви 
(ангуларен хейлит и космата лев-
коплакия, ангуларен хейлит и псев-
домембравозна кандидоза, псевдо-
мембравозна кандидоза и космата 
левкоплакия) се считат за патогно-
монични за HIV. Други промени, 
свързани с HIV и СПИН, са мелано-
тичната хиперпигментация, втора 
по честота от най-срещаните устни 
проява в Индия- 34.6% и 18.3% в 
Нигерия, за която се смята, че има 
малко познания. Често при болните 
се наблюдава улцеративен стоматит 
(афтозен) – 14.8% в Китай, кератоза 
от триене и пиогенен гранулом.

АНТИРЕТРОВИРУСНА 
ТЕРАПИЯ
Антиретровирусна терапия не 

унищожава вируса. Тя обаче заба-
вя развитието на инфекцията при 
СПИН. Въвеждането на мощно-
то лечение променя клиничната 
картина на обичайните лезии и се 
появяват други, специфични за ан-
тиретровирусното лечение прояви 
в устната кухина, като устни язви, 
промяна във вкуса, ксеростомия.

По време на лечението трябва 
активно да се търси увеличаване на 
паротидните жлези, тъй като такова 
е наблюдавано в 60% от случаите с 
възстановяване на имунната компе-
тентност (възпалителен синдром на 
възстановяване на имунната компе-
тентност) три месеца след високо-
активна антиретровирусна терапия.

Наличието на орална кандидоза и 
косматата левкоплакия, шест месе-
ца след започване на лечението на 
СПИН, съответства на все още ни-
сък брой CD4 +T-клетки, като кан-

дидозата изглежда, че е по-добър 
предиктор за липса на имунен и ви-
русен отговор на лечението. Според 
K. Ortega, кандидозата остава най-
честа (46%) при липса на възстано-
вяване на имунната компетентност. 
Ако кандидозата продължава у ле-
куваните наркомани, това значи, че 
те или не приемат лекарствата, или 
че липсва ефект от терапията.

РОЛЯ НА ДЕНТАЛНИЯ 
ЛЕКАР В ИЗСЛЕДВАНЕТО 
И ЛЕЧЕНИЕТО
Над 90% от НІV-позитивните 

лица имат най-малко една проява 
на болестта в устата. Клинично зна-
чими прояви на болестта в устната 
кухина може да изискват лечение. 
Разглеждането на устната кухина 
трябва да бъде включено в начални-
те и контролните прегледи на всич-
ки НІV-инфектирани пациенти, тъй 
като повече от една трета от тях не 
обсъждат оралното здраве при пър-
вите контакти със здравните спе-
циалисти, като започват да сътруд-
ничат на здравните лица след 5 или 
повече срещи със здравни работни-
ци. През 2010 г. А. Santo и сътруд-
ници представят денталния статус 
на 101 португалци, заразени с HIV, 
на възраст 22–71 години (средно 
39 години). Средната стойност на 
DMFT индекса е 16.44±, 8.42. По-
голяма нужда от протезиране са 
имали лицата с индекс DMFT >17 и 
тези, които са HIV-позитивни пове-
че от пет години.

При продължило 5.5 години 
проследяване на оралното здрав-
нообусловено качество на живота 
(ОЗОКАЖ, OHRQOL) на жени, 
заразени с HIV, и такива с риск от 
инфекция се установява, че при 
заразените то е с около 10% по-ло-
шо. Лошото ОЗОКАЖ по-скоро е 
било свързано със състоянието на 
зъбите, пародонтални заболявания, 
тютюнопушенето и употребата на 
кокаин, а не с инфекцията. 

ЛАБОРАТОРНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ
Серологичните тестове за доказ-

ване на НІV-инфекцията са: ELISA 
– за скрининг, Western blot – за пот-
върждаване на диагнозата, и PCR 
– за идентификация на вирусния 
геном и проследяване на ефекта 
от антиретровирусната терапия. 
Орален трансудат (слюнка), се из-
ползва като материал за изследва-
не за антитела към вируса на HIV. 
Антителата, доказвани с този тест, 
са главно от типа IgA (за разлика 
от тези от типа IgG, определяни 
от тестовете, използващи кръв). 
„Слюнковият” тест е лицензиран 
през 2004 г. и е една от разновид-
ностите на т. нар. бързи тестове. С 
тях се определят антитела към HIV-
1 и HIV-2 с чувствителност 99,3% и 
специфичност – 99,9%.

Според някои изследвания, сек-
ретите от устата притежават по-
голяма чувствителност отколкото 
серума при детекция на антитела.

Тези тестове са от особено значе-
ние и за епидемиологични изслед-
вания за определяне на серопре-
валентност към HIV в определени 
общности или популации, упраж-
няващи рискови сексуални практи-
ки. Те са удобни и за денталните ка-
бинети. Един такъв тест е OraQuick 
ADVANCE® Rapid HIV-1/2 
Antibody Test kit, който установява 
антитела за HIV-1 и HIV-2 за 20 ми-
нути и показва специфичност 100% 
и чувствителност 98.3%. Орални-
те тестове са с по-ниски чувстви-
телност и специфичност от тези 
на кръвните тестове. В случай че 
слюнковият тест даде положителен 
резултат, е необходимо потвържде-
ние с кръвен тест.                  (Следва)

НІV-ИНФЕКЦИЯ В 
ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА

Локализация %
Ръбове на езика 11
Гръб на езика 7
Небце/венец 2
Устната лигавица 7
Небце 14
Устни 2
Ръбове на езика/устна 
лигавица

5

Устна лигавица/ небце/
венец/гръб на езика

4

Небце/гръб на езика/венец 7
Устна лигавица/небце /гръб 
на езика

5

Небце/устна лигавица 4
Други 33
ОБЩО 100

Лезии – общо %
Кандида 28
- Е ритематозна 12
- Псевдомембранозна 9
- Хейлит 7
Афтозен стоматит 4
Гингивит/пародонтит 28
Пиогенен (гноен) гранулом 2
Херпес вирус 2
Хиперпигментация 7
Травматична хиперкератоза 4
Левкоплакия 9
Лимфаденопатия 18
ОБЩО 100

Таблица 2. Локализация на лези-
ите при HIV (Pedreira, E., 2008)

Таблица 1. Честота на лезиите 
при HIV (Pedreira, E., 2008)
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На 13 октомври, в Зала 1 
на Фестивален и конгре-
сен център – Варна, бяха 

връчени дипломите на лекарите 
по дентална медицина от Випуск 
2018 на Факултета по дентална 
медицина към Медицински уни-
верситет – Варна. 

Общо 56 дипломанти, сред кои-
то 5 от англоезичната програма на 
обучение, положиха Хипократова-
та клетва, която прочете деканът 
на факултета проф. д-р Стефан 
Пеев, и получиха дипломите си от 
ректора на университета проф. д-р 
Красимир Иванов.

В академичното си слово проф. 
Иванов се обърна към абсолвенти-
те с думите: 

„Научихте много от своите пре-
подаватели, преодоляхте предиз-
викателства в името на науката и 
постигнахте своя първи най-голям 
успех – увереността, че имате 
най-добрата основа, върху която 
ще съградите бъдещето си! Днес 
ви виждам заредени с амбиция, 

знания и умения да постигнете 
всичко онова, за което мечтаете, 
защото великото изкуство да се 
научи много, е да се започне с 
една малка крачка“.

Трима са дипломантите с от-
личен успех от следването си, а 
„Първенец на Випуск 2018 г.“ е 
д-р Елица Николова, която получи 
наградата на Факултета по ден-
тална медицина, както и парична 
награда от кмета на Варна, коя-
то връчи зам.-кметът г-н Пейчо 
Пейчев. За всички отличници на 
випуска имаше парична награда 
от ректора на МУ – Варна проф. 
Иванов.

Председателят на Студентския 
съвет г-н Божидар Касабов връ-
чи годишната награда за активна 
студентска дейност през години-
те на обучение и високи заслуги 
в изграждането и развитието на 
съвременния облик на Студентски 
съвет в МУ – Варна на отличника 
д-р Даниел Рачев.

Приветствие към младите лека-

ри по дентална медицина отпра-
виха деканът на Факултета по ден-
тална медицина на МУ – Пловдив 
проф. д-р Георги Тодоров, зам.-
деканът на Факултета по дентална 
медицина на МУ – София проф. 
Божидар Йорданов и акад. проф. 
д-р Николай Попов.

Сред гостите на церемонията 
бяха още зам.-кметът г-н Пейчо 
Пейчев, председателят на Посто-

янната комисия по здравеопазване 
към Общински съвет – Варна доц. 
Антоанета Цветкова, декани и зам. 
декани на факултетите по дентал-
на медицина от медицинските 
университети в София и Пловдив, 
изпълнителният директор на УМ-
БАЛ „Св. Марина“ – Варна проф. 

д-р Валентин Игнатов, преподава-
тели, родители и гости.

Поздравителни адреси към 
дипломантите и академичното 
ръководство бяха получени от 
председателя на Общински съ-
вет – Варна г-н Тодор Балабанов, 
ректора на ТУ – Варна проф. инж. 
Росен Василев, председателя на 
Български лекарски съюз д-р Ни-
колай Шарков.

Музикален поздрав към млади-
те лекари по дентална медицина 
поднесоха второкурсничките в 
специалност „Медицина“ на МУ 
– Варна Мерлин и Нермин Игна-
тови и третокурсникът в специал-
ност „Фармация“ Сезгин Алков.

Вероника Стоянова

НА ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ 
БЯХА ВРЪЧЕНИ ДИПЛОМИТЕ 

НА ОСМИЯ ВИПУСК ЛЕКАРИ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ВЪВ ВАРНА
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Symplantology
във всичко,
което правим!

Решения за всички клинични случаи 

Ексклузивен дистрибутор 
на  Alpha Bio Tec за България

Офиси в градовете:
София, Варна,
Пловдив, Габрово и
Бургас.

Тел.: 0899 145 801
Тел.: 0899 145 805

www.medina-bio.com

Conical Narrow
Connection (CHC)

Conical Standard
Connection (CS)

    Internal Hex
Connection (IH)

SPI DFI ATID

При покупка на 
два инструмента 
от серията Alegra, 
вторият е на 
половин цена. При 
покупка на различни 
инструменти, 
отстъпката се 
приспада от 
инструмента с по-
ниска стойност.

Пример: при покупка на турбина TE-95 (530 лв.) и наконечник WE-56  
(1/2 цена от 350 лв.→ 175 лв.): обща стойност на сделката 705 лв.
Промоцията важи за всички инструменти без светлина от серията Alegra. Цените са с включен ДДС.

WE-56
1:1, пуш бутон

WE-66
4:1, пуш бутон

HE-43
1:1, въртящо 
заключване

WE-56 HE-43WE-66

TE-95 BC/ RM
18W, единичен 
спрей, хигиенна 
глава, воден 
филтър

ZE-55 BC/RM
Въздушен  
скалер

ZE-55 BC/RMTE-95 BC/RM

765 лв.

530 лв.

втори инструмент ½ цена 

350 лв.

Редовна цена

425 лв.

Редовна цена 295 лв.

Редовна цена

12 месеца  

гаранция

Редовна цена

Редовна цена

W&H Bulgaria Ltd.
91 Pirin Str., office № 6
1680 Sofia, Bulgaria

t + 359 2 854 95 65
f + 359 2 854 95 90
office.bg@wh.com, wh.com

Certificate №SOF0368441
ИАЛ рег. № IV-P-T I МИ-157 I  
03.12.2007

Офертата важи до 30 ноември 2018 г.

20180924_AD_Promo_Alegra_Herbst 2018_ABG_130x190mm.indd   1 25.09.2018   08:35:46

Върнете Вашия стар инструмент със светлина и вземете  
нов от серията Synea Fusion на промоционална цена:
> 20% отстъпка при връщане на W&H инструмент
> 15% отстъпка при връщане на различен от W&H инструмент 
Промоцията важи при връщане на турбина и покупка на турбина, 
при връщане на наконечник и покупка на наконечник.

Турбини Synea Fusion
> LED+ светлина
> керамични лагери
> 4-флексен спрей
> 21 W
> за Roto Quick, Multiflex,  
 NSK и RM куплиране
> 12 месеца гаранция

Наконечници Synea Fusion
> със светлина
> 1:1/ 2:1/ 1:5
> интегриран спрей
> 24 месеца гаранция

Цена при връщане на W&H инструмент
Цена при връщане на различен от W&H инструмент

Цените са с включен ДДС.
Промоцията важи за цялата серия Synea Fusion със светлина.

TG-98 L
Редовна цена: 1399 лв.

1119 лв.
1189 лв.

WG-56 LT
Редовна цена: 1165 лв.

930 лв.
990 лв.

1:1

WG-66 LT
Редовна цена: 1335 лв.

1070 лв.
1130 лв.

2:1

WG-99 LT
Редовна цена: 1625 лв.

1300 лв.
1380 лв.

1:5

Старо  за  ново

W&H Bulgaria Ltd.
91 Pirin Str., office № 6
1680 Sofia, Bulgaria

t + 359 2 854 95 65
f + 359 2 854 95 90
office.bg@wh.com, wh.com

Certificate №SOF0368441
ИАЛ рег. № IV-P-T I МИ-157 I  
03.12.2007

Офертата важи до 30 ноември 2018 г.

20180924_AD_Promo_Synea Fusion_Herbst 2018_ABG_130x190mm.indd   1 25.09.2018   08:49:27



БРОЙ 10, ОКТОМВРИ 201812 Д Е Н Т А Л Е Н  М А ГА З И Н

Пародонталните заболявания представляват група лезии, които засягат 
тъканите, заобикалящи и поддържащи зъбите в техните алвеоли. Гинги-
витът е инициалната лезия при хроничното възпаление на пародонта. 
Не всеки гингивит прераства в пародонтит, но всеки пародонтит  
непременно е бил предшестван от гингивит. СЗО тревожно съоб-
щава, че заболяванията на пародонта 
обхващат повече от половината от 
децата и почти цялото възрастно 
население на планетата.

Хомеопатично лечение при гингивити и пародонтит:

Дозировка: 3х2 табл. дневно

Hekla lava D10, D30, D1000  - в случай, че 
Magnesium carbonicum няма ефект - при 
затруднен пробив на мъдреци.

Д-р Нина Еленкова-Пападопулу 
Лекар по Детска дентална медицина и  

Класическа хомеопатия

 ~Шуслерова сол №3  
Ferrum phosphoricum D12

•	 в началния стадий на всички възпали-
телни заболявания и инфекции.

Дозировка: 3х2 табл. дневно

 ~Шуслерова сол №4  
Kalium chloratum D6

•	 най-важната лигавична сол – средство 
на избор при прогресиращо общо възпа-
ление, характеризиращо се със серозни 
или фибринозни ексудати по типа на 
възпалителен оток.

 ~Шуслерова сол №11  
Silicea D12 

•	 прилага се успешно при закрити гнойни 
процеси. Подпомага съединително-
тъканните клетки да изтласкат 
гнойта. Техният функционален капа-
цитет зависи от съдържанието на 
силициева киселина.

Hekla lava D10, D30, D1000
•	 силен афинитет към костите на челюстите 
•	 сигнификантно действие върху долната 

челюст и с голям ефект върху заболявания на 
костите 

•	 дълбока резорбция на кост и гнойно-възпали-
телна реакция с нужда от кюретаж

•	 лицева невралгия от кариозни зъби и след 
екстракция

•	 сух алвеолит
•	 затруднен пробив на мъдреци

Парадонтити – заболяването на пародонта е заболяване на целия организъм

Гингивити
 � Hekla lava D10 2x 1 доза за период от 2 до 6 месеца

 ~ ШС №3 Ferrum phosphoricum D12 2 табл.  дневно сутрин

 ~ ШС №4 Kalium chloratum D6  2 табл. дневно вечер

 ~ ШС №5 Kalium phosphoricum D6 2 табл. дневно на обед

Прием поне 2-4 месеца. ШС №3 и №4 ще повлияят възпалението, а ШС №5 ще 
подобри кръвооросяването и ще подобри нервната трофика

Hepar sulphur също можем да приложим при гнойни процеси, той следва добре Silicea. В ниски разреждания ще даде изход на гнойта, а във 
високи – ще доведе до резорбция на абсцеса.

Остри състояния

Hekla lava D30 по 1 доза 2 пъти на ден за  2-4 седмици или 
до настъпване на подобрение 

Генерализиран пародонтит/хронични състояния

Hekla lava D10 по 1 доза 2 пъти на ден за 2 месеца. При 
нужда можем да повторим този курс на лечение след 
интервал от 1 месец или да го продължим за още 2 
месеца.

Шуслеровата терапия и хомеопатията имат несравнимо големи възможности, наред със стоматологичните грижи, да профилактират 
и лекуват заболяванията на зъбодържащия апарат, наречен пародонт. Като лекуваме човека в неговата цялост с хомеопатия, ние 
стимулираме жизнената  му сила и енергия, а оттук подобряваме неговото психо-емоционално, умствено и физическо състояние.

Хомеопатичното лечение и Шуслеровите соли прилагаме при всички стадии на пародонтит – остри и хронични, както и като профи-
лактика. Оздравителният процес е много по-кратък, а рискът от усложнения намалява многократно.

Дозировка: 3х2 табл. дневно
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ÂÚÂÅÆÄÀÙ ÊÓÐÑ ÏÎ ÄÅÍÒÀËÍÀ
ÈÌÏËÀÍÒÎËÎÃÈß
Äîö. Ãåîðãè Ïàïàí÷åâ, ä.ì.

16 íîåìâðè 2018 ã.

1. Ïðèíöèïè íà ïëàíèðàíå
• Ðàç÷åòè íà CBCT è

ãèïñîâè ìîäåëè
• Ïðîòåòè÷íè âîäà÷è
2. Èìïëàíòèðàíå:
• 3D ïîçèöèîíèðàíå
• Âèäîâå èíöèçèè, âèäîâå ëàìáà
• Åòàïè íà îôîðìÿíå íà îñòåîòîìíàòà ëîæà

Ïðàêòè÷åñêè êóðñ

ÒÀÊÑÀ ÇÀ Ó×ÀÑÒÈÅ:
450,00 ËÂ. ÁÅÇ ÄÄÑ
âêëþ÷åí îáÿä è êàôå ïàóçè

Ñîôèÿ, õîòåë Âåãà,
áóë. “Ä-ð Ã. Ì. Äèìèòðîâ” 75

Ñîôèÿ, óë. “Êíÿç Áîðèñ I” ¹ 10 - ïàðòåð, òåë.: 02 953 35 57, GSM: 0878 108 477,0878 102 198
www.ultradental .net

Ï Ð Å Ä Ñ Ò Î ß Ù È  Ñ Ú Á È Ò È ß
 Ñîôèÿ

• Ïîñòåëîâàòåëíîñò íà ôðåçè
• Âèäîâå øåâåí ìàòåðèàë, âèäîâå øåâîâå
3. Ðàçêðèâàíå íà èìïëàíòàòèòå. Ïðîòåçèðàíå:
• Îòïå÷àòú÷íè òåõíèêè
• Âèäîâå íàäñòðîéêè
4. Ïðåäñòàâÿíå íà èìïëàíòîëîãè÷íà ñèñòåìà NEODENT
5. Ïðåäñòàâÿíå íà êëèíè÷íè ñëó÷àè - äèñêóñèÿ
6. Äåìîíñòðàöèÿ è óïðàæíåíèå

17 íîåìâðè 2018 ã. Ïðàêòè÷åñêè êóðñ Ñîôèÿ

ÓÂÎÄ Â ÈÌÏËÀÍÒÎËÎÃÈßÒÀ Ñ
Straumann® Dental Implant System
Ïðîô. ä-ð Ñòåôàí Ïååâ, ä.ì.í

1. Óâîä â äåíòàëíàòà èìïëàíòîëîãèÿ.
2. Straumann ïðåäñòàâÿíå íà èìïëàíòàòíàòà

ñèñòåìà.
3. Èíñòðóìåíòàðèóì è îáîðóäâàíå, íåîáõîäèìî

çà ïðîâåæäàíå íà èìïëàíòàòíà õèðóðãèÿ.
4. Õèðóðãè÷åí ïðîòîêîë è ïðèíöèïè çà

ïîñòàâÿíå íà Straumann èìïëàíòàòè.
5. Äåìîíñòðàöèÿ è óïðàæíåíèå* - ïîñòàâÿíå íà

ÒÀÊÑÀ ÇÀ Ó×ÀÑÒÈÅ:
450,00 ËÂ. ÁÅÇ ÄÄÑ
âêëþ÷åí îáÿä è êàôå ïàóçè

Ñîôèÿ, õîòåë Âåãà,
áóë. “Ä-ð Ã. Ì. Äèìèòðîâ” 75

èìïëàíòàò â èçêóñòâåíà ÷åëþñò.
* Çà ïðîâåæäàíå íà óïðàæíåíèåòî å íåîáõîäèìî âñåêè

ó÷àñòíèê äà ïîäñèãóðè ñëåäíèòå èíñòðóìåíòè:
èãëîäúðæàòåë çà êîíåö 4/0, õèðóðãè÷íà ïðàâà
ïèíñåòà, äðúæêà çà ñêàëïåë, ðàñïàòîð è íîæè÷êà.

6. Ïðåäñòàâÿíå íà ïðîòåòè÷íèòå êîìïîíåíòè íà èìïëàí-
òàòíàòà ñèñòåìà. Ìåòîäè íà ïðîòåçèðàíå, ïðîòîêîëè è
ïðèíöèïè çà ðàáîòà.

Îôèöèàëåí ñïîíñîð íà êóðñà:

Îôèöèàëåí ñïîíñîð íà êóðñà:

23 íîåìâðè 2018 ã. Ïðàêòè÷åñêè êóðñ Âåëèêî Òúðíîâî

Îôèöèàëåí ñïîíñîð íà êóðñà:ÅÑÒÅÒÈÊÀÒÀ: ÂÅ×ÍÈßÒ ÑÒÐÅÌÅÆ ÊÚÌ
ÑÚÂÚÐØÅÍÑÒÂÎ Â ÑÚÂÐÅÌÅÍÍÀÒÀ
ÄÅÍÒÀËÍÀ ÌÅÄÈÖÈÍÀ. ÏÚÒßÒ ÊÚÌ ÓÑÏÅÕÀ!
Ä-ð Ñèëâèÿ Äèìèòðîâà

ÒÅÎÐÅÒÈ×ÍÀ ×ÀÑÒ:
1. Èçáîð íà îáòóðîâú÷åí ìàòåðèàë çà äèðåêòíè

åñòåòè÷íè âúçñòàíîâÿâàíèÿ.
2. Äèðåêòíè åñòåòè÷íè âúçñòàíîâÿâàíèÿ â

äèñòàëíàòà îáëàñò.
3. Äèðåêòíè åñòåòè÷íè âúçñòàíîâÿâàíèÿ âúâ

ôðîíòàëíàòà çîíà.
4. Àäõåçèâíè òåõíèêè: èçáîð, ïðàâèëåí ïîäõîä.

ÒÀÊÑÀ ÇÀ Ó×ÀÑÒÈÅ
Â ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀÒÀ ×ÀÑÒ:
170,00 ËÂ. ÁÅÇ ÄÄÑ

Âåëèêî Òúðíîâî,
õîòåë “Ìåðèäèàí Áîëÿðñêè”

5. Âúçñòàíîâÿâàíå íà åíäîäîíòñêè ëåêóâàíè çúáè ñ
ôèáðî-ñòúêëåíè ùèôòîâå.

ÄÅÌÎÍÑÒÐÀÖÈß:
1. Àäõåçèâíî öèìåíòèðàíå íà ôèáðî-ñòúêëåíè ùèôòîâå.
2. Äèðåêòíî åñòåòè÷íî âúçñòàíîâÿâàíå íà IV è

II êëàñ äåôåêò.
ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈ ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß:

• Äèðåêòíî åñòåòè÷íî âúçñòàíîâÿâàíå íà IV è II êëàñ äåôåêò.

15 äåêåìâðè 2018 ã. Êîíãðåñ è workshop Ñîôèÿ

Îôèöèàëåí ñïîíñîð íà êóðñà:

ÒÀÊÑÈ:
ÊÎÍÃÐÅÑ: 230.00 ËÂ.
WORKSHOP 1: 200.00 ËÂ.
WORKSHOP 2: 200.00 ËÂ.
ÊÎÍÃÐÅÑ + WORKSHOP:
360.00 ËÂ.
Öåíèòå ñà áåç ÄÄÑ.

Õîòåë  Íîâîòåë Ñîôèÿ
áóë. “Öàðèãðàäñêî øîñå” 115Í

Ïðåäèçâèêàòåëñòâà â òúêàííàòà ðåãåíåðàöèÿ

ÇÀÏÀÇÂÀÍÅ ÍÀ ÒÚÊÀÍÈÒÅ ÎÊÎËÎ
ÈÌÏËÀÍÒÈ Â ÅÑÒÅÒÈ×ÍÀÒÀ ÇÎÍÀ
Ä-ð Àëåñàíäðî Ðîñè, Èòàëèÿ

ÀÓÃÌÅÍÒÀÖÈÎÍÍÈ ÒÅÕÍÈÊÈ ÏÐÈ
ËÅ×ÅÍÈÅÒÎ ÍÀ ÃÈÍÃÈÂÀËÍÈ ÐÅÖÅÑÈÈ
Äîö. ä-ð Êàìåí Êîöèëêîâ ä.ì, Áúëãàðèÿ

Ä-ð Àëåñàíäðî Ðîñè: Çàïàçâàíå íà êîñòòà è
ìåêèòå òúêàíè îêîëî èìïëàíòè â åñòåòè÷íèòå
çîíè
Äîö. Êàìåí Êîöèëêîâ: Àóãìåíòàöèîííè
òåõíèêè ïðè ëå÷åíèåòî íà ãèíãèâàëíè ðåöåñèè

Workshop 1: äîö. Êàìåí Êîöèëêîâ
Ïðèëîæåíèå íà ãèíãèâàëíè ïðèñàäêè è êîëàãåíîâ
ìàòðèêñ ïðè ëå÷åíèåòî íà ãèíãèâàëíè ðåöåñèè
Workshop 2: ä-ð Àëåñàíäðî Ðîñè
Çàïàçâàíå íà êîñòòà è ìåêèòå òúêàíè îêîëî èìïëàíòè â
åñòåòè÷íèòå çîíè

Ìåñòàòà çà âñè÷êè êóðñîâå ñà îãðàíè÷åíè!   Çà çàïèñâàíå è äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ:
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Уча се да пътувам с лек ба-
гаж. Не само буквално, но 
и в живота. В случая с пъ-

туването до остров Крит обаче, 
багажът ми натежа от две задъл-
жителни книги: „Алексис Зор-
бас“ и „В дворците на Кносос“ на 
Никос Казандзакис. Първата е за 
духа на свободата, завладяваща и 
написана в ритъма на сиртакито. 
Танцът, както знаете, е първо ба-
вен, а после се забързва. Казват, че 
чрез него е изобразено мачкането 
на гроздето след гроздобер, малко 
преди да се превърне в божествено 
вино. Един от най-красивите пла-
жове на острова е до село Ставрос, 
мястото, където е заснет филмът с 
участието на Антъни Куин „Зорба 
Гърка“. Плажът е все още такъв от 
времето, когато на него танцува 
сиртаки Зорба. Място за поклоне-
ние и размисъл на волните духом, 
за свободните. 

Другото такова място е гробът на 
писателя и философа Никос Казан-
дзакис в южната част на Ираклион. 
Кръст от прости дървени пръчки и 
ясно изписан прочутият цитат от 
книгата: „Не се надявам на нищо, 
не се страхувам от нищо. Аз съм 
свободен“. Друга любима мисъл на 
автора е:: „Имаш четка, имаш боя, 
нарисувай си рая и влез в него“.

Безбрежното усещане в Крит е 
почти райско, нарушено от жуже-
нето на многобройните туристи от 
цял свят с лек превес на руските.

Руснаците не се задържат обаче 
много в изключителния археологи-
чески музей на Хераклион. Той е 
реновиран през 2012 г. и наистина 
предлага вълнуващо пътуване в зо-
рата на европейската цивилизация. 
3000 години преди Христа, висока 
материална култура, шедьоври на 
пластичното и изобразителното 
изкуство, 3D стенописи и рисунки, 
злато, бикове и богини. Минойски-
те принцове са там във вълшебни-
те стенописи от двореца в Кносос, 
с хармоничните си тела и горда 
осанка. Това е място, където наис-
тина можеш да разбереш древног-
ръцките митове и легенди. Е, поне 
се опитахме след обясненията на 
гида ни Стаматис. Без детайлно 
разглеждане на музея е излишно 
посещението на древните разкоп-
ки на двореца, който се намира на 
няколко километра от града. Дори 

да не отидете до Кносос, си струва 
да посетите музея заради диска от 
Фестос и линеарните писма А и Б, 
които са изложени там.

А дворецът в Кносос наистина 
е чудо на древността със своите 
1000 стаи, истински лабиринт. От 
там е митът за лабиринта, Тезей и 
нишката на Ариадна, която от лю-
бов и още исторически причини 
спасява атинянина Тезей. В книга-
та на Казандзакис за Кносос опи-
санието на красотата на Ариадна е 
толкова вълнуващо, че само заради 
него си струва да се прочете обе-
мистата книга. 

През 1900 г. един англичанин, 
сър Артър Евънс, е покрусен от 
смъртта на съпругата си. Той се от-
дава на археологическата си страст, 
прави разкопки, купува половина-
та от хълма с двореца, прави спор-
ни за учените реконструкции. Бла-
годарение на тях обаче дворецът в 
Кносос става разбираем за съвре-
менния човек. В двореца е тронът 
на миноса – владетелят. Покоите 
на жената на владетеля са с истин-
ска баня с дървена тоалетна чиния 
и то 3000 г пр. н.е. Самият дворец е 
построен от Дедал, който не е имал 

правото да напуска острова, за да 
не издаде плановете му. Крилете 
на Икар и Дедал са били с цел да се 
избягат от принудителния престой. 
Митове за бика, за минотавъра, за 
лабиринта, всичко е там, заключе-
но сред стените на 1000-те стаи, 
амфитеатъра, храма, митницата и 
фреските с 3D елементи. Неверо-
ятно преживяване в меандрите на 
историята, ако имаш и късмета ня-
кой да ти помогне да се докоснеш 
до нея. Люлката на европейската 
цивилизация е под слоеве от пе-
пел, оцеляла, за да ни развълнува 
векове по-късно. 

В самия Хераклион може да 
види още прекрасната венециан-
ска крепост, която е така прецизно 
проектирана, че въпреки огромния 
си размер, навсякъде прониква 
дневна светлина и практически 
е непревземаема със сила. Била е 
превзета с измама и предателство.

Недалеч от града е и къщата-му-
зей на най-важния за Гърция фи-
лософ и писател на ХХ век – Ни-
кос Казандзакис. Отлъчен между 
другото от църквата заради кни-
гите „Последното изкушение“ и 
„Христос отново“. 

На хълма над града можете да 
посетите биоферми, в които мо-
гат да се опитат освен прочутото 
критско вино, сладко от див рош-
ков, което не съдържа захар, мед от 
мащерка, на който приписват ма-
гически лечебни сили, типично за 
острова козе сирене и каквото ви 
душа иска от продукцията на фер-
мерите. Гърците гледат сериозно 
на чистата храна и на всяко тяхно 

летище има обособени щандове за 
екопродукция. 

Може би трябва да признаем, че 
остров Крит е повече повлиян от 
арабската, османската и венециан-
ската култура. 

В пъстрия град Ханя фарът на 
прекрасното пристанище е еги-
петски, а самото пристанища е 
венецианско. Неслучайно наричат 
града „Южната Венеция“. 

За прекрасното лазурно море, 
безкрайните плажове, като този 
в Ретимно с дължина 12 км, при-

казните (предимно венециански) 
манастири, малките загадъчни 
островчета около големия остров 
няма да говорим. Просто ще за-
върша с думите на завладелия 
съзнанието ми Казандзакис: „Пер-
фектният пътешественик винаги 
създава страната, в която пътува“.

И още нещо, също от него: „Бла-
зе на този, мислех си аз, който, 
преди да умре, е плувал по Егея“.

Емилия Караянева
Снимки: авторът

ОСТРОВЪТ НА ЗОРБА ГЪРКА
„Не се надявам на нищо, не се страхувам от нищо. Аз съм свободен.“, Никос Казандзакис

ФАКТ ЛИСТ
l Остров Крит е най-големият гръцки остров. Дължината му 

е 250 км, а ширината му е между 12 и 60 км. 

l Разположен е между три морета и се намира на 100 км от 
Европа, на 175 км от Мала Азия и на 300 км от Африка.

l Полетът от София до Хераклион, столицата на острова, е 
около 1ч. и 20 мин. Летището на о. Крит е едно от най-натоваре-
ните, мръсни и зле менажирани летища в Европа. Просто бъдете 
особено внимателни на това летище.

l Най-доброто време за посещение е през пролетта и есента. 
През август духа специфичният вятър „мелтеми“. Веднъж в го-
дината се разразява циклон над острова и времето се влошава 
рязко. Обикновено това става през преходните сезони.

l Задължителни места за посещение са: уникалният археоло-
гически музей в Хераклион, събрал артефактите от минойската 
цивилизация; дворецът в Кносос; градовете Ретимно и Ханя; за-
ливът Балос, където се сливат три морета, плажът Елафониси 
и манастирът „Света Троица“. Не са за пропускане и гробът на 
писателя Никос Казандзакис в Хераклион, манастирът „Арка-
ди“, островът на прокажените Спина лонга.

l Казват, че в Крит е най-вкусната гръцка храна. Разнообраз-
ни  морски дарове, мед от мащерка, специалната критска салата 
с хляб и, разбира се, критското вино. На острова се произвежда 
20% от виното в Гърция. Сладкишите също са издигнати в култ, 
а зехтинът е един от най-скъпите и качествени в света. 

l Минус е прелитането на военни изтребители на НАТО от 
военно-морската база до Ханя.

l Можете да комбинирате посещението с някой от Циклад-
ските острови. Санторини се намира на 125 км и има самолетен 
полет.

Дворецът в Кносос

Ритуално погребение

Плажът Елафониси Принцът на Кносос

Ритуален ритон във 
форма на глава на 
бик със златни рога
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МАЛКИ ОБЯВИ
САМО ВЪВ ВЕСТНИК “ДЕНТАМЕДИКА” МАЛКИТЕ ОБЯВИ СА БЕЗПЛАТНИ 
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ПРОДАВА:

Продавам стоматологична 
машина”Медия”(ЮС 7) в отлично 
състояние, периферия, турбинен на-
конечник-немски и др. Възможен пре-
воз. Тел: 0878671036-д-р Маринова

Продавам дентален юнит и по-
мощна масичка,произведени 2016г.от 
фирма КрисБил-Варна.Цена 2500лв.
За контакт тел: 0887 47 62 52, д-р Ни-
колаева.

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) рабо-
тещ дентален кабинет в центъра на гр. 
Карлово GSM: 0889840317

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

Продавам стоматологична маши-
на ЮС 7 М, работеща, с компресор. 
За информация: 0877/ 43 60 11 – Д-р 
Петкова

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

Продавам дентална практика в 
Пазарджик, оборудвана и работеща, 
отлична локация, 2 кабинета с 2 сани-
тарни възела. За контакт - 0888 833194 
или sms (след 20h)

Продавам напълно обзаведен зъ-
болекарски кабинет в центъра на гр. 
Ямбол - подходящ и за живеене тел. 
0886627258

Продавам стоматологичен юнит 
Castelini с компресор. Рентгенов апа-
рат Explor X 65. Договаряне. Телефон 
0897 654534.

Продава /дава под наем стоматоло-
гичен кабинет гр. Русе, бул. „Скобе-
лев“, до светофара. тел. 0897 84 07 92 

Продавам зъболекарска машина 
Гюней, модел Прогрес. Машината е с 
вграден ултразвуков скалер, въздушен 
микромотор NSK ,турбинен шлаух 
със светлина, трифункционална ръ-
кохватка, стол за стоматолога. Цена 
755 лв. тел. 0888 43 34 48 д-р Весели-
нова, София

Продавам оборудван стоматоло-
гичен кабинет-машина „Анвита“ и 
безшумен компресор, 2 бр. стомато-
логични столчета, работен контейнер, 
плот 3м. с мивка и батерия. д-р Динко-
ва гр. Варна, тел.0896 779 223

Продавам добре запазен рабо-
тещ стенен рентген ELIOS AC на 
OWANDY-Франция. Цена по догова-
ряне. Тел. за връзка 0888408876.

ДАВА ПОД НАЕМ

Отдавам под наем смяна в разра-
ботен и напълно обзаведен стоматоло-
гичен кабинет, намиращ се в центъра 
до МОЛ София. Кабинета се намира 
в едно помещение със зъботехническа 
лаборатория, в която се изработват 
подвижни и неподвижни конструк-
ции. Лице за контакт: Славчо Гълъбов 
Телефон за контакт: 0899 10 44 12

Давам под наем смяна в напълно 
оборудван работещ кабинет в центъ-
ра на гр. София /в района на МА и 
ЦСМП Пирогов/.  За повече информа-
ция: тел. 0888/824400 Димитрова

Давам под наем смяна в ново-
оборудван кабинет в Овча Купел-
тел.0897507894

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

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

Давам напълно оборудван, чисто 
нов, луксозен нестандартен, на две 
нива стоматологичен кабинет в центъ-
ра на София, дългосрочно, за контакт 
:0885 85 62 47, Д-р Михайлов 

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

Отдава се смяна под наем в дено-
нощен спешен кабинет по дентална 
медицина в гр. Пловдив. За информа-
ция: Д-р Атанасов – 0885/ 88 00 43 или 

д-р Славова – 0885/ 84 48 42
Дава се смяна за работа в дента-

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

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

Давам под наем оборудван стома-
тологичен кабинет в гр. Пловдив. За 
информация: 0897/ 988 845

Дава се под наем напълно обо-
рудван стоматологичен кабинет. Гр. 
Пловдив, ул.”Волга” № 46. За контак-
ти: Д-р Кръстев – 0897/ 988 845

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

Дава се под наем смяна и кабинет 
/дентален/, обзаведен, оборудван, ра-
ботещ, в центъра на гр. Пловдив. За 
информация: 0898/ 35 75 34

Давам под наем самостоятелен 
стоматологичен кабинет, регистриран 
към РЗИ и постоянно функциониращ 
от 2005г., след основен ремонт. Супер 
локация-кръстовището на бул.”Васил 
Априлов” и ул.”Ген. Дан. Никола-
ев” до Второ РУ на МВР с лице на 
бул.”Васил Априлов”. Кабинетът 
разполага със самостоятелна чакал-
ня, просторна тераса / за пушачите /, 
освен стандартното оборудване има 
автоклав ескулап и въздушен микро-
мотор. Всичко е в перфектно състоя-
ние, технически изправно и работещо. 
За контакти: 0888 61 71 04 и 0888 64 
01 54.

Давам под наем помещение, под-
ходящо за зъболекарски кабинет, 35 
кв.м., гр. Пловдив, кв. ”Прослав”, до 
пощата. За контакти: 0888 27 02 38 – 
Иван Бакалов

Давам под наем оборудван сто-
матологичен кабинет в гр. Варна, ул. 
„Георги Бенковски“ № 67 За контакти 
- тел. 0888125775.

Давам новообурудван стоматоло-
гичен кабинет под наем гр. София, 
Надежда 4, д-р Йорданова -тел.-
0887059969

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

Дава под наем оборудвана стома-
тологична клиника с 3 стола- кв. „Ло-
зенец“ в непосредствена близост до 
метро станция „Стадион Васил Лев-
ски“ GSM:0878 28 06 36

Давам смяна в София-център - 
тел: 0888 52 46 16

Давам под наем напълно оборуд-
ван, чисто нов, луксозен стоматологи-
чен кабинет в гр. София, бул. Македо-
ния. Тел. 0885 85 62 47,Михайлов 

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

Отдавам по наем смяна в разрабо-
тен и напълно обзаведен стоматоло-
гичен кабинет, намиращ се в центъра 
до МОЛ София. Кабинета се намира 
в зъботехническа лаборатория. Лице 
за контакт: Славчо Гълъбов. Телефон: 
0899 10 44 12

Продавам стоматологични ин-
струменти, клещи за вадене – 10 лв. 
за 1 брой, метални лъжици за протези 
– 8 лв за 1 брой и други стоматологич-
ни консумативи в срок на годност - на 
изгодни цени. Стоматологичен каби-
нет в град Варна – поликлиника „Мла-
дост”. За връзка - 0889 959643

ТЪРСИ

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

Стоматологичен кабинет в гр. 
София търси стоматолог за работа на 
процент. Кандидатите могат да изпра-
щат автобиография и данни за контакт 
на имейл адрес: dentana_studio@abv.
bg, както и запитвания за допълнител-
на информация.

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

КОЛЕДЕН БАЛ НА РК 
НА БЗС – ПЛОВДИВ
Уважаеми колеги, Коледният бал на РК на БЗС - 

Пловдив ще се състои на 20.12.2018г., четвъртък, 
от 19.30 часа, в зала "Бендида" на "Новотел Плов-
див". Цена на куверта - 50 лв. Краен срок за запис-
ване: 14.12.2018г. 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 праз-
ничните мигове с колеги от цялата страна. Запо-
вядайте!

СКРЪБНА ВЕСТ
С много болка съобщаваме,че на 09.10.2018 г. ни 

напусна Д-р Нина Георгиева Тонева-Маринова, 
родена 19.07.1966 година.

Дълбок поклон пред най-чистата душа!
Лек път към светлината на истинския ни дом!

От катедрата по Детска дентална 
медицина с много тъга и любов

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

годишнини на д-р Мария Кожухарова, д-р Дюние 
Банкели, д-р Васил Въльовски и д-р Исув Вакльов, 
като им пожелава здраве, много късмет, лично щас-
тие, истински хора до тях , чудесни мигове и много 
лични и професионални успехи.

УС на РК на БЗС-Благоевград"

УС НА РК НА 
БЗС -ГР. ВРАЦА

честити юбилеите на д-р Цветко Цветков и д-р 
Мартин Найденов,като им желае здраве, късмет, 
професионални успехи и много щастливи мигове!

Д-р Антоанета Тошева
Председател на УС

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС Кърджали честити юбилеите 

на Д-р Танер Кязим Сали и Д-р Милен Хубенов 
Бойчев, като им пожелава здраве, много късмет, 
лично щастие, истински хора до тях, чудесни ми-
гове и много лични и професионални успехи. 

УС на РК на БЗС Кърджали

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС Кърджали честити кръглата го-

дишнина на д-р Емилиян Стоянов Манолов, като му 
пожелава здраве, много късмет, лично щастие, чудес-
ни мигове и много лични и професионални успехи. 

УС на РК на БЗС Кърджали

УС НА РК НА БЗС 
ГР. БУРГАС

Уважаеми колеги,

Съгласно решение на УС на РК на БЗС гр. Бур-
гас, имаме удоволствието да Ви поканим на лек-
ционни курсове:

П Р О Г Р А М А
17.11.2018 год. /събота/ в зала „Флора” на 

Морска градина гр.Бургас

9.00 часа -16.00ч. лекционен курс по програмата 
на СДО на тема: „Минимално-инвазивни подходи 
в съвременната естетична дентална медицина”, 
Лектор: Д-р Иван Райчев

01.12.2018 год. /събота/ в зала „Флора”-на 
Морска градина гр. Бургас

9.30 часа -15.00ч. лекционен курс по програмата 
на СДО на тема: „Болести на лигавицата на устната 
кухина”, Лектор: Доц. Д-р Павел Станимиров

Тема: „Съвременен подход за успешно ендо-
донско лечение-СВСТ, микроскопско ирига-
ционен протокол, биокерамика, високоенер-
гиен лазер. Холистичен подход”, Лектор: Д-р 
Марияна Сирачева

Регистрацията – с електронни членски карти!

Организаторите запазват правото за промяна 
реда на лекционата програма. 

За всички членове на от Бургаска Районна коле-
гия лекциите са безплатни.

За членовете на други Районни колегии таксата 
е 30.00 лв.

Председател на  
УС на РК на БЗС гр. Бургас 

Д-р С. Буджева

РК НА БЗС БУРГАС 
ОРГАНИЗИРА НА 

17.11.2018Г.
Семинар: „Естетична дентална медицина“, 

гр. Бургас зала „Флора“

09:00ч. - 09:30ч.  Регистрация
09:30ч. – 11:00ч. „Директни композити във 

фронта - естетични,минимално      инвазивни и 
предвидими резултати“

11:00ч. - 11:30ч. Кафе пауза
11:30ч. – 13:00ч. „Съвременни подходи в 

лечението на абразио,атрицио и ерозио чрез 
адитивни,адхезивни техники“

13:00ч. - 14:00ч. Почивка
14:00ч. – 15:30ч. „Затваряне на разстояния меж-

ду фронталните зъби чрез директни и индиректни 
техники.Минимално – инвазивни концепции“

15:30ч. - 16:00ч. Почивка
16:00ч. – 17:30ч. Въпроси и отговори

За участие: Такса участници – за членове на 
Бургаската Колегия – безплатно; За членове на 
други Колегии - 30лв.

Тел. за контакт – 00885333827, Цвета Арабова 
или email - ssbburgas@abv.bg  

РК НА БЗС-
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Уважаеми колеги,
Във връзка с Квалификационната програма на 

БЗС през есенното полугодие на 2018г., Ви уведо-
мяваме, че на 24 ноември 2018г. /събота/ от 10.00 
часа в залата на Община Велико Търново ще се 
проведе лекция на тема :

„Планиране на парадонтално лечение” - Доц. 
д-р Теодора Болярова.

Д-Р РУМЕН ТОДОРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА УС НА РК НА БЗС –В. ТЪРНОВО
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НОБЕЛ ЗА 
ФИЗИОЛОГИЯ И 

МЕДИЦИНА
Нобеловата награда за физиология и ме-

дицина за 2018 г. е присъдена на двама 
учени, чиито изследвания са посветени на 
имунологията и имунотерапията на рака. 
Нейни носители стават д-р Джеймс Али-
сън от САЩ  и д-р Тасуку Хонджо от Япо-
ния, съобщиха от Нобеловия комитет. „Два-
мата изследователи показаха как различни 
стратегии за потискане на спирачките на 
имунната система могат да се използват за 
лечението на рака“, се отбелязва в съобще-
нието на Нобеловия комитет. Д-р Алисън 
и д-р Хонджо са посветили десетилетия 
на изучаването на специфични протеини, 
които намаляват възможностите на имун-
ната система да атакува туморните клетки 
и по този начин да се спре развитието на 
раковото заболяване.

 Техните усилия са допринесли за навли-
зането на нов клас биологични лекарства, 
наречени „чек-пойнт“ – инхибитори, вече 
доказали своя терапевтичен ефект в тера-
пията на метастазиращия меланом, на на-
предналия рак на пикочния мехур и на бе-
лия дроб. Д-р Джеймс Алисън е роден през 
1948 г. и е професор в Раковия център „Ан-
дерсън“ към Тексаския университет. Д-р 
Тасуку Хонджу е роден през 1942 г. в Киото 
и работи в университета на родния си град. 
„Ключовите открития на двамата лауреати 
са повратна точка в борбата срещу рака“, 
подчертават от Нобеловия комитет. Цере-
монията по връчването на наградите ще се 
състои на 10 декември в Стокхолм.

ФАМИЛНАТА 
ХИПЕРХОЛЕСТЕ-

РОЛЕМИЯ
Фамилната хиперхолестеролемия (ФХ) 

е високо рисково наследствено генетично 
заболяване, което се характеризира с невъз-
можност да се преработи произведеният от 
организма холестерол. Завишените стойно-
сти на лошия (общия) холестерол са рисков 
фактор за настъпване на сърдечно-съдов 
инцидент, например инфаркт или инсулт, 
или са показател за установяване на болес-
тта фамилна хиперхолестеролемия. Хората, 

страдащи от фамилна хиперхолестероле-
мия, имат високи нива на лошия холесте-
рол от раждането си, затова тези пациенти 
имат висок риск от преждевременно разви-
тие на сърдечно-съдови заболявания (ССЗ). 
Данните сочат, че болните от ФХ в света са 
около 35 млн. души, а в България са около 
14 хил. Вероятността болестта да се пре-
даде по наследство е между 25% и 50%. В 
същото време 90% от пациентите с това за-
боляване не са диагностицирани и повечето 
от тях научават за състоянието си едва след 
инфаркт или инсулт. Данните сочат, че рис-
кът от инфаркт и инсулт преди 55–60-го-
дишна възраст при тези хора е 20 пъти по-
висок, а със 100 пъти по-висок е рискът за 
сърдечно-съдова смъртност. Нелекуваните 
мъже с ФХ имат 50% по-голяма вероятност 
да преживеят сърдечно-съдов инцидент 
преди да навършат 50 г., а нелекуваните 
жени имат 30% по-голяма вероятност да 
преживеят сърдечно-съдов инцидент пре-
ди да навършат 60 г. Диагностицирането 
на болестта в начален етап позволява да се 
пристъпи към медикаментозно лечение за 
намаляване на нивата на LDL-холестерола, 
като по този начин се намалява и рискът от 
усложнения и смъртност. 

БЕЗ ТЪРГ ЗА 
ЕЛЕКТРОННА 

ИНФОРМА-ЦИОННА 
СИСТЕМА

Министерството на здравеопазването (МЗ) 
спря търга за електронната здравна информа-
ционна система. Решението е подписано от 
министър Кирил Ананиев и е мотивирано с 
пропуски и нередности в обявената обществе-
на поръчка.  Това решение идва след обжалва-
не пред Комисията за защита на конкуренция-
та (КЗК) от страна на фирма „СТЕМО“ ООД. 
Жалбата постъпи на 20 септември, а КЗК об-
разува  производство по нея на 27 септември 
и още същия ден информира ведомството. От 
своя страна здравното министерство спря вре-
менно процедурата до решението на комисията, 
но само един ден по-късно търгът бе прекратен 
окончателно. Обществената поръчка е на стой-
ност над 4 млн. лв. и включва изграждането на 
5 модула. Сред тях са дългоочакваните елек-
тронни регистри, електронна рецепта и меди-
цинско досие. От мотивите към решението за 
спиране на търга става ясно, че са били нали-

це неточности при техническата оценка, която 
е с тежест 60%. В обявлението не е посочено, 
че тя се определя от два показателя и съответно 
липсват техните наименования и тежест. Така 
на практика участниците нямат яснота за меха-
низма, по който се формира крайната оценка, 
нито за начина, по който ще бъдат пресявани. 
Неточности има и по отношение на изисква-
нията към личното състояние на участниците, 
както и при подбора им, се казва още в реше-
нието на здравния министър. Така за пореден 
път изграждането на електронна здравна систе-
ма се отлага и това поставя пред сериозно съм-
нение старта на електронното здравеопазване. 

ОТМЪЩЕНИЕТО 
НА ЛЕКАРЯ

Един от най-успешните съвременни холанд-
ски писатели – Херман Кох, е автор на някои от 
най-вълнуващите книги със съвременни сюже-
ти. „Вечерята” и „Вила с басейн” са сред най-
известните му заглавия. Херман Кох ще бъде 
член на журито на CineLibri и всеки читател 
ще може да поговори с него за метаморфозите 
на героите му и за демоните в човешката душа 
на 14 октомври в 19:00 ч. в Литературен клуб 
„Перото“ в столицата. Читателите на автора 
познават сюжета на смразяващото кръвта „от-
мъщение“ на един прекрасен общопрактику-
ващ лекар във „Вила с басейн“. Той подозира, 
че неговият пациент е посегнал на дъщеря му 
по време на ваканция. Истината е съвсем дру-
га, а възрастен негов колега трябва да докладва 
случая. Краят е интересен, а който смята, че съ-
временният човек е лишен от емоции, просто 
трябва да прочете книгата. Лекарите също.

С ГРАФИТИ В БОРБАТА 
СРЕЩУ РАКА

Злокачествените заболявания на кръвта са 
над 140 типа, а основните групи са основно три 
– левкемия, лимфом, миелом. Данните сочат, 
че на всеки 35 секунди в света се диагности-
цира по един пациент със злокачествено забо-
ляване на кръвта. В България всяка година се 
диагностицират около 1500 нови случая. Ракът 
на кръвта е петото по разпространение онко-
логично заболяване и е най-често срещаната 
форма на злокачествено заболяване при децата. 
В рамките на Световния месец на злокачест-
вените заболявания на кръвта бе представен 

първият у нас художествен проект, посветен на 
пациентите с рак на кръвта. Фасади на сгради 
в София и Пловдив бяха изрисувани от арти-
ста JahOne и екипа на Фондация „Visionary“ с 
графити, символизиращи надеждата на паци-
ентите с рак на кръвта, че иновациите в лече-
нието на тази група заболявания могат да им 
дадат нов живот. Графитите могат да бъдат 
видени на ул. „Ангел Кънчев“ 27 в София и в 
двора на Медицинския университет и УМБАЛ 
„Св. Георги“ в Пловдив (бул. „Васил Априлов“ 
15). Те са реализирани като част от кампания-
та „Животът със злокачествени заболявания на 
кръвта е възможен!“. Инициативата има за цел 
да повиши информираността по отношение на 
рака на кръвта и съвременните възможности 
за диагностика и лечение, както и да привле-
че общественото вниманието към проблемите 
на пациентите, страдащи от тези заболявания. 
Организатори на кампанията са Българско 
сдружение „Лимфом“, Българско медицинско 
сдружение по хематология (БМСХ), Българско 
медицинско дружество по детска хематология 
и онкология и Асоциацията на научноизсле-
дователските фармацевтични производители в 
България (ARPharM). 

КВЕРЦЕТИНЪТ КАТО 
ЕСТЕСТВЕН ЛЕК

Още през 1995 г. в специализираното изда-
ние „Food and Chemical Toxicology“ е публику-
вана научната статия на учени от Университета 
на Вирджиния Commonwealth. Ето и основните 
изводи от проучването, посветено на кверце-
тин, един от най-добре изследваните флавонои-
ди. Подобно на другите флавоноиди кверцетин 
действа противовъзпалително. Пази LDL-хо-
лестерола от оксидативни процеси като образу-
ването на атеросклеротичните отлагания. Има 
антитромботично действие, тоест предпазва от 
тромбози, тъй като разрежда кръвта. Спомага 
за отпускане на мускулатурата на кръвонос-
ните съдове, което може да понижи кръвното 
налягане. Помага срещу смущения в сърдечния 
ритъм. Кверцетин и други флавоноиди са по-
лезни дори в битката срещу рака и вирусите. 
Кверцетин може да помогне дори срещу ретро-
вируси като ХИВ. В случая той потиска опре-
делен ензим, който помага за репликацията на 
вируса. По-съществени количества кверцетин 
има не само в гроздето, но и в каперсите, де-
висила, киселеца, копъра, червения лук, елдата, 
сладките картофи и в почти всички видове яго-
доплодни (малини, къпини, боровинки и др.).

VIII НАУЧЕН КОНГРЕС НА СРК НА БЗС

СОФИЯ, 17 – 18 НОЕМВРИ 2018 
 Хотел Маринела - София

Събота, 17 ноември 2018 г.

08:00 – 09:00 – Регистрация
09:00 – 09:30 – Oткриване
09:30 – 11:00  – Проф. Стефанос Куртис, 
Майстор зъботехник Хараламбос Струмбос, Гърция:  
„Отпечатъчни материали и техники върху импланти: напътствия от теория 
към клинична практика.“
11:30 – 13:00 – Д-р Ахмед Тарек Фарук, Египет:
 „Лудостта на композитите – решения за ежедневната практика”
13:00 – 14:00 - Обедна почивка
14:00 – 15:30 – Проф. Илшат Юлдашев, Киргизстан:
„Анатомични, физиологични и психологични особености при децата и 
зъболекарски тактики при клиничната дейност“
16:00 – 17:30  – Проф. Людмила Николаевна Максимовская,Русия: 
„Иновационна скрийнингова диагностика на преканцерози и ракови заболявания 
на устната лигавица и устата“

Такса участие
Заплащането на такса участие, както и на курсовете, 

 в офиса на СРК е до 16 ноември, а по банков път до 14 ноември
Цена от 01 до 16 ноември: 
За ЛДМ              100 лв.
За студенти                40 лв.
/максимално 150 места за студенти/

Цена до 31 октомври: 
За ЛДМ:                     70 лв.
За студенти:         30 лв.
/максимално 150 места за студенти/

Цена на място: 
За ЛДМ:                                    140 лв.
За студенти:                          60 лв.
/за студенти - само при наличие на свободни места/

Банкова сметка:  Сосиете Дженерал– кл. СОФИЯ; IBAN: BG96TTBB94001528137143

/Предварителна програма/  

Неделя, 18 ноември 2018 г.

09:00 – 10:30 –  Д-р Азамат Байгулаков, Казахстан: 
„Минимално инвазивни подходи при лечение на кариес“
11:00 – 12:30   –  Доц. Мариана Димова, България: 
“Мануалният функционален анализ от гледна точка на постурологията“
12:30 - 13:30 - Обедна почивка
13:30 – 15:00  –  Д-р Аджай Неупане, Непал:  
“Превантивни и лечебни подходи при денталните заболявания в Непал“
16:00 – 17:30  – Д-р Хорхе Ривера Очоа, Мексико: 
“Криотерапия в ендодонтията“

Проф. Стефанос Куртис, Майстор зъботехник Хараламбос Струмбос, Гърция: 
„Отпечатъчни материали и техники върху импланти“
Д-р Ахмед Тарек Фарук, Египет: 
„Рецепти за успешни директни реставрации на задни зъби“ -
три часа теория и два часа практика”

Часовете, датите и цените за курсовете ще се уточнят по-
късно!

За записване в курсовете се изисква платена такса участие за 
лекционната част!

Курсове 
/Всички курсове са до 20 участника/

*Организаторите си запазват правото за промени в програмата при независещи от тях причини.

За информация: 

ОНЛАЙН СТРИЙМИНГ :                   20 лв.
Регистрация и плащане на www.bzs-srk.bg

Офис на СРК на БЗС тел: 02/988 25 25; GSM: +359 888 588 060 или e-mail: ssbsofiagrad@abv.bg

ПАРАЛАКС В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА

*Паралакс е термин, който характеризира видимото изместване на положението на един наблюдаван обект, 
дължащо се на неговото наблюдение от две различни точки

България

Казахстан

Киргизстан

Непал

Гърция

Египет

Русия

Мексико


