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

НАУЧЕН
КОНГРЕС НА БЗС – 2018
Управителният съвет на БЗС гласува датите за провеждане на следващия Научен конгрес на БЗС в гр. Бургас – 7, 8
и 9 юни 2018 г.

НАЦИОНАЛEН ФОРУМ
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
ШУМЕН – 2018 Г.
На заседание на Управителния съвет на Районна колегия
Шумен, проведено на 23 февруари 2017 година, се реши Националният форум по дентална медицина – 2018 година, да
се проведе на 9 – 11 февруари 2018 година.

Х

ората често не вярват на това,
което казваш, но със сигурност
вярват на това, което правиш. А
направеното по отношение на продължаващото обучение в РК на БЗС – София-област е доста.
Самата районна колегия е с особена
характеристика, защото опасва като
полумесец огромния град, вече почти
държава в държавата, София.
Тази година Четвъртият регионален форум в Банкя успя да привлече
и 33-ма лекари по дентална медицина
от различни колегии, включително и
много от град София. Положителната
статистика продължава с фактите, че
фирмите участнички в миниденталното изложение бяха изпълнили всички
възможни фоайета на хотел „Жеравна“,
а при зала с капацитет 110 души, заети-

те места бяха 103.
Да поздравят специално колегите си
в съботния ден бяха дошли председателят на УС на БЗС, д-р Николай Шарков
и зам.-председателят на УС на БЗС, д-р
Донка Станечва-Забуртова, която проследи и процеса на регистрация с членски карти.
Д-р Шарков поздрави колегите си и
направи кратка ретроспекция на дейността на ръководството на БЗС от избора до момента. Той акцентира върху
направеното по отношение на Наредба
1, като подчерта, че благодарение на
огромната работа на КНА и д-р Светослав Гачев 98% от исканията на БЗС са
влезли в Наредбата и тя е в Министерството на здравеопазването.
В момента продължава работата по
отношение на друг важен въпрос, този

РК НА БЗС-КЪРДЖАЛИ

със застраховките. Лекарите по дентална медицина не работят при толкова
високи нива на застрахователен риск,
за да се искат застраховки за 500 000 до
2 млн. лв. и съответните високи застрахователни прагове. Приетият Кодекс за
застраховане на практика отменя груповата застраховка, която сключваха
РК на БЗС през годините. Остава открит въпросът какво става, ако лекарят
по дентална медицина работи на 2 или
повече места. Създадена е Работна група, като при срещата с бившия министър на здравеопазването ген. Петров бе
внесено писмо до МЗ, защото изтича
законовият срок за утвърждаване от
Министерски съвет на Наредбата, която трябва да внесе МЗ по отношение
на застраховките на медицинските специалисти.
На стр.3

ЛЕКЦИОНЕН ДЕН ПО ТРИ

З

а първа година лекционният ден,
организиран от РК на БЗС – Кърджали, включваше три лекции от
различни аспекти на денталната медицина. Прясно ремонтираната зала на
Дома на техниката предостави отлични
условия за провеждането на лекционния ден. Светлата зала, събрала 80 лекари по дентална медицина, контрастираше с мрачното и дъждовно време
навън.
Впечатление в програмата правеше
специалното време, отделено за дискусии между отделните лекции.
Първата лекция на д-р Димитър Йовчев, катедра „Образна и орална диагностика“, ФДМ – София бе: „Конично-лъчевата компютърна томография в
денталната медицина“. Свързана с нея
бе и втората лекция за неточностите и
грешките при разчитане на дентални
образни изследвания.
Лекторът даде практически алгоритми кога един пациент се изпраща за
3D изследване, с каква цел, като запозна и с възможностите, които предоставя технология за симулиране при поставяне на импланти.
На стр.3

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

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

НАЦИОНАЛEН ФОРУМ
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА –
СЛИВЕН - 2018 Г.
Управителният съвет на Българския зъболекарски съюз
дава съгласие Националният форум – Сливен, да се проведе
на 30 – 31 март 2018 година в Сливен.

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

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

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

С РАДОСТ БИХ СЛЕДВАЛ
ОНEЗИ, КОИТО ЗНАЯТ И
МОГАТ ПОВЕЧЕ ОТ МЕН

Д

ържавната власт, била тя и такава, на каквато с готовност бих се
подчинил – защото с радост бих следвал ония, които знаят и могат повече от мен, та дори и ония, които нито знаят, нито могат
толкова, си остава безнравствена власт: за да бъде истински справедлива, тя трябва да получи одобрението и съгласието на управляваните. Тя
може да има нравствено оправдани права над личността и собствеността
ми, само ако аз съм го допуснал. Напредъкът от абсолютна към ограничена монархия, от ограничена монархия към демокрация е напредък
към действителното уважение на личността. Мъдростта на китайския
философ е била толкова голяма, че е смятал личността дори за основа
на империята. Нима демокрация като тая, която познаваме, е възможно
най-добрият вариант на държавно управление? Не може ли да се направи крачка напред към признаването и прилагането на човешките права?
Една държава никога не ще бъде свободна, докато не признае и не започне да зачита личността като по-висша и независима сила, извор на
собствената й сила и власт. Мечтая си за държава, която съумява наймалкото да бъде еднакво справедлива към всички и да се отнася към
личността като към ближен; която не би приемала за противодействие,
нарушаващо собствения й хармоничен облик, ако няколко души, инак
изпълняващи всичките си задължения на добри съседи и ближни, заживеят настрана от нея – без да й се месят, но и без да очакват нищо от нея.
Държава, която роди такъв плод и изстрада развитието му до пълна зрелост, би утъпкала пътя към още по-съвършена и славна държава, каквато
също тъй съм си представял, но досега никога не съм виждал.
Всяко гласоподаване е вид хазарт, подобно на дамата и таблата, но
с лек привкус на морал; една игра с доброто и злото, с въпросите на
морала, съпътствана, разбира се, от обзалагания. Репутацията на гласоподавателите не е заложена на карта. Давам аз гласа си според както,
да кажем, съм преценил за правилно, но животът ми не зависи от това
дали правилното според мен ще надделее. Склонен съм да се съглася с
мнозинството. Неговите задължения следователно се изчерпват с целесъобразността. Дори и гласуването в полза на правдата е равносилно на
бездействие. То означава ни повече, ни по-малко да изразиш пред хората
желанието си тя да възтържествува. Мъдрият човек не би оставил правдата на волята на случая, нито би желал тържеството й посредством
властта на мнозинството.
1849 г., Хенри Дейвид Торо, от „Гражданско неподчинение“
Подбор: Емилия Караянева, гл. редактор на в. „ДентаМедика“

ПЛАНЪТ „АНАНИЕВ“
Е ЗА ВЪЗМОЖНИЯТ
БАЛАНС В СИСТЕМАТА НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Н

атоварен ли е със свръх очаквания
новоизбраният здравен министър
Кирил Ананиев? На пръв поглед – да,
защото той трябва да работи в условията на правен вакуум и дълбоко вкоренени проблеми в системата на здравеопазването.
Експертите ни уверяват, че системата на здравеопазването е сред найконсервативните, а същевременно се
очакват бързи промени към стабилност и положително развитие. Нека
пожелаем успех на министър Ананиев
в мисията му да възстанови баланса в
системата на здравеопазването в България, както той самият декларира.
Със 121 гласа „за“, 85 – „против“ и
нито един „въздържал се“ Народното
събрание избра финансиста Кирил
Ананиев на поста министър на здравеопазването.
Да работи с всички парламентарно представени политически сили, с
гражданското общество и съсловните
организации, с всички, които могат да
допринесат за развитието на сектора
на здравеопазването. Той обясни, че
планът за действие, който е разработил, има за цел комплексно решаване
на проблемите, а Консултативният съвет, който има намерение да създаде,
ще чертае стратегията за развитие на
системата. Друга идея на Кирил Ананиев е да създаде Съвет на министрите
на здравеопазването, управлявали до
този момент, в който заедно да обсъдят нещата и да работят за подобряването й.
Също така една от първите му срещи ще бъде със съсловните организации, защото предстои работата по
подготовката и подписването на Националния рамков договор.
Министър-председателят Бойко
Борисов назначи д-р Бойко Пенков
и Жени Начева за заместник-министри на здравеопазването. И двамата
имат богат опит в сферата на здравео-

СЪСЛОВНИ
КОЛОНКАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ОБОСНОВАНО
СТАНОВИЩЕ НА БЗС
ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ
НА БЮДЖЕТА ЗА
ДЕНТАЛНИ ДЕЙНОСТИ

П

ри обсъждането на Законопроекта за бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за 2018 в 44-то Народно събрание, на съвместно заседание на трите комисии – Комисия
по бюджет и финансии, Комисия
по здравеопазването и Комисия по
труда, социалната и демографската политика, обосновано защитих
становището на Българския зъболекарски съюз, касаещо бюджета
за дентална помощ за 2018 г.
Обнадежден съм, че ще има промяна в бюджета ни, като ще бъде
обсъдено отпускането на допълнителни средства по време на преговорите между БЗС и НЗОК, за да
се въведе адекватно новата дейност – тотална плакова протеза за
определена възрастова група.

Защо? Защото в началото на
заседанието зам.-министърът и
председателят на Надзорния съвет на НЗОК, г-н Кирил Ананиев,
съобщавайки предложения за момента бюджет за дентална помощ
(157 млн. лв.), изрично подчерта,
че по време на преговорите на БЗС
ще се намерят начини за допълнително финансиране и промяна на
бюджета!
Категорично не съм съгласен с
изказването на г-н Владислав Горанов, че исканията на БЗС, БЛС и
БФС за увеличаването на бюджета
за здравеопазване и правилното му
преразпределение са пропити от
лични и корпоративни интереси!
Не мога да приема и факта, че ни
поставиха под един знаменател с
парламентарно представена поли-

тическа партия!
Искам да заявя, че БЗС не прави от здравеопазването политика,
а прави политика в здравеопазването още от самото си създаване!
И нещо лично – тази моя мисъл
от повече от 15 години се цитира
от съсловни представители, политици, медии и др. без да се назове
името на този, на когото принадлежи този цитат...
Д-р Николай Шарков,
председател на БЗС

БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
София 1000, бул. „Витоша” № 12, тел.: 02/ 451 43 12; 02/ 451 43 13; 0988 136 900
0988 136 901; 0888 407 226; E-mail: office@bzs.bg; Website: www.bzs.bg
Дата: 02.11.2017 г.
Изх. №: 921
ДО:		
		
		
		

Г-жа Менда Стоянова
Председател
Комисия по бюджет и финанси
на 44-то Народно събрание на Република България

ДО:		
		
		
		

Д-р Даниела Дариткова
Председател
Комисия по здравеопазването
на 44-то Народно събрание на Република България

Относно:
		

Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна
каса за 2018 г., сигнатура 702-01-40 от 30.10.2017 г.

Уважаема г-жо Стоянова,
Уважаема д-р Дариткова,

пазването. Жени Начева е отговаряла
за бюджета и финансовите параметри
на Националната здравноосигурителна каса, която по-късно оглавява;
до момента е директор на дирекция в
Министерството на финансите.
Новият здравен министър Кирил
Ананиев обяви за свой основен приоритет електронното здравеопазване
във всичките му форми – електронната здравна карта, електронната рецепта, електронното направление и
електронната платформа за поръчка
на лекарства.
Кирил Ананиев каза, че няма да има
толеранс нито от 100, нито от 30 дни, а
започва да работи още от днес с ускорени темпове.
„Започваме различни видове ревизии, засилване на предварителния и
текущия контрол, внезапните проверки, особено на протоколите за скъпоструващите лекарства, контрол по аптеките“, каза още Ананиев.
Според новия министър бюджетът
за здравеопазване, който за следващата година е 4,712 млрд. лева, е възможният баланс, който обществото може
да си позволи.
Кирил Ананиев е 23-ият здравен
министър от демократичните промени, 7-мият на политическа партия
ГЕРБ и вторият икономист на поста.
ДМ

Предоставяме на Вашето внимание становището на Българския зъболекарски съюз относно Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г., сигнатура 702-01-40
от 30.10.2017 г.
Молим Ви, аргументите ни да бъдат взети под внимание при разглеждането на бюджета при дебатите за първо и второ гласуване в Комисиите Ви и в пленарна зала.
1. Подкрепяме визията на Законопроекта за повишаване на финансовия ресурс в здравеопазването.
2. Не подкрепяме определения бюджет за здравноосигурителни плащания за дентална помощ за
2018 г. – чл. 1, ал. 2, II, ред 1.1.3.3. от Законопроекта, в размер на 157 млн. лв.
Мотиви:
Бюджетът за здравноосигурителни плащания за дентална помощ за 2017 г. е 147 млн. лв. В чл. 120
на Националния рамков договор за дентални дейности между Националната здравноосигурителна
каса и Българския зъболекарски съюз за 2017 г. е предвидено да няма отклонение от предвидения
бюджет с повече от 5 на сто. Това е, защото през 2016 г. бе въведена трета дейност за здравноосигурените лица над 18 години (обтурация или екстракция) и да се осигури реален достъп до въведената
допълнителна дейност. Следователно реалният бюджет за 2017 г. се равнява на 154,5 млн. лв. и се
получава следният парадокс:
За 2017 г. БЗС разполага на практика с бюджет 154,5 млн. лв., а за 2018 г. е предвиден бюджет в
размер на 157 млн. лв. като се предлага с това увеличение на бюджета да се въведе нова дейност –
тотални протези за населението над 65 години, по възрастови групи.
Нашите изчисления, базирани на данни, предоставени от научно изследване сочат, че за въвеждането на тотални протези само при възрастовата група 65-69 години са необходими 42 млн. лв.
увеличение на бюджета за дентална помощ за 2018 г.
Искаме да Ви обърнем внимание на факта, че бюджетът за дентална помощ за 2017 г. спрямо
общия бюджет за здравноосигурителни плащания за същата година представлява 4,85 % от тях, а
за 2018 г. – е намален и представлява 4,28 %.
БЗС категорично настоява да се увеличи реалният бюджет за здравноосигурителни плащания
за дентални дейности за 2018 г. с 20 млн. лв. като новата дейност, касаеща тоталното протезиране,
да започне от 01 септември 2018 г. като средствата за това увеличение могат да бъдат осигурени от
предвидения резерв – чл. 1, ал. 2, ред 1.3. и ред 2. от Законопроекта.
С уважение:
Д-р Николай Шарков
Председател на УС на БЗС

СЪСЛОВНИ
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ЧЕТВЪРТИ РЕГИОНАЛЕН
ФОРУМ – БАНКЯ 2017
ОТЗВУК

Залата с участниците

ПРИВЕТСТВАМЕ ФОРУМИТЕ
НА БЗС ЗА ПОВИШАВАНЕ НА
КВАЛИФИКАЦИЯТА

От стр.1
Наредба 2 бе отменена от ВАС и
текат активни разговори по отношение на възможността за преразпределяне на бюджета на НЗОК
за дентални дейности между първо и второ гласуване на бюджета
в Народното събрание, с оглед на
осигуряване на протези за възрастните хора.
В заключение д-р Шарков подчерта, че всички седем комисии
на БЗС работят адекватно за изпълнение на нелеките предизвикателства. Той припомни, че за 3
години трябва да бъдат събрани
30 кредита по линия на продължаващото обучение и такива форуми са мястото за това. От своя
страна Районните колегии на БЗС
са гръбнака на организацията.
Стабилната взаимовръзка на техните членове е от особена важност, както е особено ползотворно
обогатяването със знания и споделянето на тези знания с колегите,
защото мислейки за другите, мислите и за себе си, завърши своето
експозе председателят на БЗС.
Д-р Сашко Драганов, председател на РК на БЗС – София-област,

Д-р Сашко Драганов,
председател на
РК на БЗС-София-област

поздрави колегите си, като подчерта, че подборът на лекциите е
наистина уникален.
Предиобедната част от форума бе посветена на ендонтията.
Първата лекция бе на д-р Галина

Инж. Николина Георгиева, един от управителите на фирма
„Атлантис“, производител на хирургични и терапевтични лазери, както и на мултифункционални апарати за различни тестове
в областта на денталната медицина.
„Атлантис“ винаги представя новостите си на тези форуми,
тъй като лазерите промениха начина, по който се практикува
дентална медицина, и те вече са един стандартен инструмент, отколкото нещо изключително.
Специално IV-ят регионален форум в Банкя, по традиция, е
изключително добре организиран, както са били организирани
и всички форуми, на които сме участвали.
Пожелавам здраве на организаторите и участниците в тези форуми, дано с желание и сили да продължат мисията на образователната програма!

Вълчева, ФДМ – Пловдив, която разгледа отделни случаи при
възстановяването на ендодонтски
лекувани зъби чрез съвременните
клинични подходи.
Вече традиционният лектор за

форума проф. Нешка Манчорова,
ФДМ – Пловдив, бе посрещната
топло от аудиторията. Тя говори
за ендодонтията през технологичния взрив до всекидневната клинична практика. Проф. Манчорова представи своя клиничен опит,
като сподели и всички възможни
„тесни“ места в богато онагледената си лекция.
Втората част от форума бе посветена на приложението на хирургичните и терапевтичните диодни
лазери във всекидневната дентал-

РК НА БЗС-КЪРДЖАЛИ

на практика, представена от инж.
Николина Георгиева.
Много от присъстващите очакваха с интерес лекцията на проф.
Божидар Йорданов, ФДМ – София, за усложненията в денталната имплантология.
Денят завърши с официална вечеря, също очаквана за срещи със
състуденти и колеги и продължаващи професионални разговори в
неформална среда.
ДМ

ЛЕКЦИОНЕН ДЕН ПО ТРИ

От стр.1
Мястото на CBCT изследването е там, където търсим
важна информация, която ще
промени плана на лечение.
Общ образ е добре да се сегментира с интраорална камера. При имплантологията
измерването е особено важно.
При ориентирането на срез,
като позиция за поставянето
на импланти, готовите образи
трябва да са в правилна позиция на зъба.
При разчитането на триизмерна реконструкция костозаместването напомня кореновия участък и това трябва да
се има предвид.
Лекторът обърна внимание
на факта, че металните артефакти дават хило и понякога
са възможни грешки.
Той показа случаи на пациенти, изследвани с ортопантомографии, интраорални
скенери и СВСТ, при които
съществува възможност за диагностични грешки. Внимание бе обърнато на причините

за възможните грешки и начините на предотвратяването им
чрез избор на друг рентгенографски центраж или избор на
друг образен метод.
Д-р Йовчев показа и тежък
случай на хематом, който блокира езика, което е довело до
интубация на пациента с бифиден ментален канал, който
ясно се вижда при едно CBCT
изследване. Бяха показани и
случаи на пациент с 4 броя
ментални отвори, както и на
такива с липса.
Той показа и уникални
рентгенографии на попаднали
чужди тела в меките тъкани,
от малка монета в носа до обеца в меките тъкани на устата.
Д-р Йовчев призова ясно
да не забравят конвенционалните методи на рентгенографии, както и задълбочения
клиничен преглед преди да
се назначат 3- и 4D изследвания. СВСТ изследванията
имат своето място и са особено полезни при травми на
деца за изясняване на случаи

на скрити и непълни костни
фрактури.
Лекционният ден продължи
с лекцията на д-р Цветан Цветанов: „Ретинирани зъби. Честота, клиника, диагностика и
лечение. Контрол на болката
след оперативна екстракция“.
Лекционният ден на РК на
БЗС – Кърджали показа една
висока съсловна култура,
търсен баланс на лекциите и
отлично подбрано място за
провеждане. Проведената анкета сред участниците от ръководството на РК на БЗС ще
покаже бъдещото развитие на
подобни форуми. Регистрацията с членски карти ще даде
пълна информация за участниците и нанасяне на необходимите кредитни точки.
Не е лесно да се направи добър тайминг, който да осигури
присъствието на колегията, да
се намерят нови теми, различни от слушаните до момента,
както и да се задържи вниманието на присъстващите. В
Кърджали успяха.
ДМ

Дискусия с колегите
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ФОРМАТА ЛЕКЦИОНЕН ДЕН Е
УДАЧНА ЗА КОЛЕГИИ КАТО НАШАТА
Д-р Михаил Михалев, председател на РК на БЗС – Кърджали

Р

К на БЗС – Кърджали се състои от 151 редовни членове,
като първа колегия и имаме
такива, които работят като втора.
Колегията е равномерно разпределена основно в големите места,
Крумовград, Момчилград, Кирково. Като най-голяма част от колегите са в Кърджали. По статистика
населението на областта е около
155 000 души. Трябва да отчетем,
че при нас движението на хората
е голямо. Намалява населението в
областта като цяло, а има и движение в посока чужбина. Процесът
на миграция е силно застъпен в
нашата област. Всеки търси препитание.
Колегията е изрядна, като по отношение на задълженията си към
Съюза, нямаме и колеги с наказания.
Посещаемостта на лекциите е
добра – 70 – 80 човека. Избраната форма лекционен ден е удачна

Н

Д-р Михалев и д-р Йовчев
за колегии като нашата. Доскоро
лекционният ден се провеждаше
с две лекции на пролет и на есен,
които бяха с подкрепата на БЗС, но

вече се опитваме с един ден да постигнем същия ефект, но с повече
лекции. Това е така, за да олекне
финансова тежест за колегията. За

СЪСТЕЗАНИЕТО
Е РАЗВИТИЕ

яма да скрия, че денталният център на д-р Бирджан Мехмед в град Кърджали ме изненадва приятно с
елегантната си подчертано модерна визия, перфектната чистота, съвременното оборудване
и планиране на помещенията.
Естетско професионално бижу
от най-висок клас с много дизайнерски елементи.
В центъра е помислено за всички детайли, така че пациентът и
лекарят по дентална медицина
и неговият екип да се чувстват
добре. Просторно фоайе, решено
в черно и бяло с малки декоративни акценти, два кабинета с
нови машини, стая за персонала,
която при нужда се използва за
мотивация на пациента, отделно
помещения за автоклавиране.
Тук дори и най-притесненият пациент би се чувствал комфортно.
Удоволствие е за мен да разговарям с д-р Бирджан Мехмед от
РК на БЗС – Кърджали в дъждовната и неприветлива утрин.
Д-р Бирджан Мехмед: Завършил съм дентална медицина във
ФДМ – Пловдив през 2002 г. Веднага след завършването се върнах
в родния си край и вече 15 години
работя по професията си и не съм
спрял да се развивам. Непрекъснато ходя на следдипломни квалификации, различни курсове. В
последната година завърших курсове по ортодонтия и по имплантология, като имплантологията е на 6
нива във ФДМ – София. Ортодонтията, включително за възрастни,
ми помага при планирането и решаването на тежки импланотоло-

гични случаи.
Пазар има за всичко, но трябва
да можеш да предложиш на правилния пациент и на правилния
човек съответното лечение.
Невинаги пациентът с много
пари е правилният пациент за мен.
Донякъде си подбирам и пациентите, защото ако не ме разбере пациентът, може да се стигне до големи главоболия. Въпреки че даден
пациент може да си позволи икономически скъпо лечение, той може
да не осъзнава какво ще му се прави. Ако пациентът е неосъзнат в
тази насока, няма да се получи. Аз
искам той да има доверие, да знае
какво се прави и да съдейства със
своето поведение за провеждането
на успешно лечение.
Ние работим съвременна дентална медицина по европейски стандарти. Разширяването на познанията, запознаването със световни
специалисти по време на курсовете
ми показа, че имам много още да
уча. Пример са курсовете по ендодонтия, които ни показаха лечение
без нерв екстрактори и промивка

с кислородна вода. Не можеш да
практикуваш съвременна дентална
медицина и да се осланяш само на
наученото във факултета.
Аз съм приятел с всички колеги
и съм открит към всички. Мисля,
че и те са открити към мен. Конкуренцията само може да те накара да се развиваш. Какво означава
истинската конкуренция? За мен
това е да видиш нивото и ако някъде можеш да се доразвиеш, да мога
да включа тази практика в нашия
център. Посещавам допълнителните курсове, следя какво желаят
пациентите и се развивам по този
начин. В град Кърджали сме около 80 колеги, но колкото са повече,
повече работа има.
Истината за успеха е да се работи наистина качествено. Успехът
удовлетворява, но е необходимо
наистина да работиш това качествено. Да отговориш на изискванията на пациента. Те започнаха да го
разбират това нещо и казват: давам
пари за лечение, което си заслужава.
Винаги имам очаквания от съсловната организация. Обикновено я търсим при възникнали проблеми с Каса или друго, но дано не
ми се налага. Хубаво е когато човек
е в една професионална организация да разчита на своите колеги, да
усеща подкрепа, независимо дали
се налага, или не. Нашата районна колегия се събира винаги по
празници. Поддържам контакти и
с колегите, с които сме завършили,
с които ходим на курсове. Споделяме мнение, обсъждаме клинични
случаи, при молба за инструменти
или друга професионална помощ.
Изчезна този страх от миналото да
не си вземем пациенти.
Емилия Караянева

нас това е идеална форма, защото
нямаме финансови средства да организираме по-голямо събитие.
Тази година с решение на УС на
БЗС направихме анкета сред колегите за това как да подобрим нещата и какви суми биха заплатили
те за подобни мероприятия, за да
можем да си позволим по-различна
тематика и да увеличим формата.
Тези лекции в момента са безплатни и РК заплаща целия лекционен
ден.
Посещават ни колеги най-често
от Пловдив, Хасково и Смолян.
По отношение на работата със
Здравната каса за съжаление тази
година има 4 прекъснати договора,
като до края на годината ще станат
5. Някои колеги решават, че ние
можем да бъдем социалния фактор
и при обслужването на един пациент се прави опит да се използват
книжките на цялото семейство.
Тази криворазбрана „помощ“ води

до съответните наказания.
Имаме текучество на колеги
основно към съседна Турция. На
година около четирима заминават,
като някои вече се върнаха. Имаме
колеги, които заминаха за Кипър,
за Холандия.
Лекционният ден съвпада с
Архангелова задушница и това е
повод да почетем паметта на д-р
Павлина Велкова, дългогодишен
председател на РК на БЗС – Кърджали. Аз работих като секретар
на РК дълги години с нея.
В колегията не се притесняваме да задаваме въпроси, всичко е
открито. Не се притесняваме да
разговаряме нито като членове
на Управителния съвет, нито като
колеги. Казваме си нещата какви
трябва да бъдат и сме наясно кой
какво може и как го може. Има колегиалност и нещата вървят леко,
като винаги всяко нещо си има изключения.

ОСОБЕНОСТИТЕ НА
РИБОЛОВА НА Д-Р МЕХМЕД

Н

ай-голямата изненада в денталния център е „златната“
стая. Златна, защото в нея са разположени всички купи и
медали, спечелени от д-р Мехмед като професионален състезател по спортен риболов.
Страстта по риболова не се лекува, казва д-р Мехмед.
Той е 5-кратен носител на купата на в. „Нов живот“ в гр. Кърджали и национален състезател по спортен риболов. Истината е,
че спечелил всички големи турнири и купи в България, между
които „Майстор на годината 2013“, турнирите от Пловдивската
лига, начело е в републиканско първенство със спечелена шампионска титла отборно, което е изключително трудно при отбор от
четирима. В Кърджали има отбор по спортен риболов от четирима
човека с различни професии.
Определя се като професионален рибар. Това не е съвсем просто, защото има стриктни международни изисквания и правила.
Участвал е в световно първенство през 2013 г. в Полша, Варшава, след това в Нови Сад, а тази година на 9–10 септември на
световното първенство в Шарлероа, Белгия.
Това е и начинът му за откъсване от нелеката професия на лекаря по дентална медицина. Последният пример, който дава, е как
след тежък случай на имплантологично лечение със синус лифт,
той просто не е могъл да спи през нощта. Когато хване рибарския
прът обаче, успява да забрави за всичко, да се откъсне поне за
малко. Отборът по спортен риболов към Ловно-рибарското сдружение смята да организира на плажа на яз. „Кърджали“ рибарско
училище за деца, кауза, подкрепена и от шампиона.
Споделя, че за шест години можеш да се научиш да лекуваш
зъби, но не можеш да се научиш да ловиш риба. Риболовът изисква да мислиш много и да си упорит. И в стоматологията е така.
Не можеш да подхождаш машинално, защото всеки пациент е уникален и като характер, и като състояние.
Това, което д-р Мехмед спестява е, че освен наградите за успехи
в риболовния спорт, той е и носител на наградата на община Кърджали за 2015 г. за зъболечение.
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100 ГОДИНИ МЕДИЦИНСКИ
УНИВЕРСИТЕТ В СОФИЯ

а 08.11.2017 г. в Националния дворец на културата
тържествено бе чествана
100-годишнината на Медицински
факултет и 100 години Медицински университет, София. Държавният глава Румен Радев, президент
на Република България, поздрави
присъстващите с едновековния
юбилей.
Най-дълголетната и голяма висша школа за подготовка на лекари у нас е създадена с указ на
цар Фердинанд през 1917 г. като
факултет на Софийския университет. Еталон за развитието му
стават всепризнати европейски
факултети. Първата клинична
база на Медицинския университет е „Александровска болница“,
а първата изнесена лекция в него
е по зоология. През 1950 г. Медицинският факултет се отделя от
Софийския университет. Ражда се
самостоятелна институция, която
през годините носи различни имена – Медицинска академия, Висш
медицински институт и най-новото – Медицински университет. В
неговата структура влизат четири
факултета, един департамент, три
колежа и 14 университетски болници. Медицинският университет
е безспорен лидер във всичките
пет професионални направления,

по които обучава студенти: Медицина, Дентална медицина, Фармация, Здравни грижи и Обществено
здраве. Според последната статистика студентите в Медицинския университет учат най-много
в сравнение с тези в останалите
университети в страната, но пък
завършилите медици са най-включени на пазара на труда – безработицата сред тях е под 1% и в найвисока степен, над 90%, прилагат
образованието си.
През изминалите 100 години в
Медицинския факултет – София
са обучени 39 503-ма лекари. От
тях близо 3 000 са чужденци от 80
държави.
По време на тържественото
честване, което бе със свободен
вход, ректорът на МУ – София
проф. Виктор Златков заяви, че
организацията на здравеопазване
в България има нужда от своята
по-добра среда. „Надявам се искрено, че решенията, които ще
вземат политиците, ще дадат възможност за изграждане на един
отбор, който да извърши реформата, независимо от политическите
пристрастия на политическите
партии“, допълни той.
Президентът, от своя страна,
призова младите лекари да не се
разколебават от предизвикател-

ствата в здравеопазването и да го
променят към по-добро.
В изказването си той припомни
и думите на министъра на просвещението през 1917 г. Петър Пе-

„ДЕНТАЛЕН МЕНИДЖЪР
НА ГОДИНАТА“ 2017

шев, който определя откриването
на Медицинския факултет при
Софийския университет „Свети
Климент Охридски“ като „важна
държавна задача“, а осигуряване-
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то на качествено и достъпно здравеопазване за всеки български
гражданин остава важна държавна задача и днес.
ДМ

РК НА БЗС-СЛИВЕН

ЕДНА СБЪДНАТА МЕЧТА

Носител на голямата награда „Дентален мениджър на годината“
2017 и на статуетката „Адмира“ станаха д-р Соня Еленкова и д-р
Мирослав Дяков, Дентална клиника “Света Аполония”, Русе.

Наградените участници в конкурса

Н

а 13 октомври, петък в хотел „Маринела”, София миналогодишните победители
д-р Мария Сапункьова и д-р Валентин Дуков, Дентална клиника
„Дукови”, също от Русе, връчиха
приза на своите колеги.
Това стана в присъствието на
над 200 представители на денталния сектор на тържествена церемония, определена като „обединяващ
празник на съсловието”. Сред официалните лица на осмото издание
на конкурса бяха зам.-министърът
на външните работи Тодор Стоянов и кмета на район „Надежда”
- София – инж. Димитър Димов,
главният секретар на БЗС, д-р Борислав Миланов, зам.председателите на БЗС д-р В. Павлов, председател на КДПП и д-р Силвия
Димитрова, председател на ККА.
От името на УС на БЗС приветствие поднесе д-р Б. Миланов.
Първа награда в категория „Дентален мениджър на клиника” получи д-р Весела Джонева, управител
на Дентално студио “ВД-ДЕНТ”,

София. С първа награда в категория „Дентален мениджър на кабинет” бе отличена д-р Бойка Боянова - Фускова, София. Специалната
награда на АДМБ „Ключът към
успеха“ отиде в Пловдив – дентален кабинет „Д-р Димитър Ковачев“. В категория „Зъботехника“
се откроиха наградите за „Екипен
дентален мениджмънт” – с носител: екипът на M&H GROUP Дентален център - Христо Ташев, д-р
Магдалена Ковачева, София и найголямото отличие в тази категория
- „Мениджър на зъботехническа
лаборатория“ - Вартан Вартанян
и Бисер Димитров, Русе – СМТЛ
„Артдентал“.
Положителни емоции в аудиторията предизвикаха двете награди, с които бе удостоен д-р Петър
Календерски, Дентална клиника
„Рубидент”, София и МДЦ „Рубидент”, Благоевград. Това е прецедент в историята на конкурса.
Д-р Календерски получи плакет
„Дентален мениджър с предприемачески дух“, връчен от д-р Сил-

вия Димитрова, зам.-председател
на Българския зъболекарски съюз.
А от д-р Валентин Павлов, също
зам.-председател на БЗС - специален приз „За принос в развитието
на здравеопазването в България“.
Престижното отличие „Дентална практика с европейски измерения“ стана притежание на Дентално студио „Д-р Ирена Хасара”,
София. Бяха отличени още дентални практики от цялата страна.
Д-р Миланов, главен секретар на
БЗС, връчи поздравителен адрес от
името на УС на БЗС на д-р Диана
Бушкалова, председател на АДМБ.
Събитието премина под мотото
на Световния ден на усмивката
„Направи добро, помогни на някого да се усмихне”, който се отбелязва от АДМБ традиционно. В
тази връзка д-р Нелия Михайлова
от УС на АДМБ обяви резултатите от дарителската кампания „За
реставрация на Преображенския
манастир”. Д-р Радослав Таков
запозна аудиторията с още една
инициатива на АДМБ, приятели
и съмишленици, реализирана на
1 септември т.г. - дарение за българските училища в Западните покрайнини - 7-и том от „История на
Българияˮ.
Д-р Венета Павлова, председател на журито, отбеляза, че в това
издание на конкурса за първи път
се наблюдава силно присъствие на
малките структури – денталните
кабинети и то с увеличаващи се
екипи.
Интериорът и съвременното
оборудване, новата лечебна среда
- обобщават от журито, се превръщат в стандарт за повечето дентални клиники и кабинети у нас,
издигнат, утвърден и наложен от
самите тях. С един фокус – в полза
на пациента.
Източник: АДМБ и Интернет

Т

ова е история за отдавна замисляна идея, за едно ново и едно добре забравено старо време. За желанието на новия УС на РК на
БЗС-Сливен да възобнови съсловния живот на една малка районна
колегия.
Всяка година от медицинските университети завършват нови лекари
по дентална медицина. Някои от тях се завръщаха в родния Сливен, но
оставаха дълго време неизвестни за колегията. Липсваше приемственост
между младите и вече известните в града зъболекари.
Да, днес всеки има чудесен и добре обзаведен кабинет. Работим неуморно. Но без да усетим все по-рядко се събирахме, веселите сбирки
отидоха на заден план. Започнахме да се забравяме.
Събитие, което да събере всички лекари по дентална медицина в община Сливен беше планирано още лятото. Управителният съвет си постави
не леката задача да покани завършилите през последните няколко години
млади зъболекари и ги представи пред колегията.
И така на 3 ноември в уютния ресторант „Secret Garden“започнаха да
се събират зъболекари. Някои от тях дошли с най-скъпи спомени от задружния живот в бившата Районна поликлиника, други с плахо любопитство и очаквания за това какво ли са подготвили колегите.
„Помня времето когато в една малка стаичка за почивка, седнали плътно един до друг се събираха зъболекари от всички отделения за по кафенце, развълнувано започна своето приветствие председателят на районната колегия д-р И. Данчев. Често в коридорите ухаеше и на топла баница,
набързо сретната в старите стерилизатори. Ние сме едно семейство, колеги и трябва да живеем заедно, да споделяме проблемите си. Нека събирането тази вечер стане традиция и всяка есен да организираме есенен бал
за посрещане на младите наши колеги“.
„Младата визия на РК Сливен“, под това мото и с видео презентация
бяха представени един по един завършилите през последните няколко години млади зъболекари. Всеки от тях имаше възможност да се изправи
пред аудиторията и да разкаже нещо за себе си. Кога и къде е завършил, с
какво се занимава в свободното време и какви мечти има.
На есенната среща спонтанно бяха поканени и гости от ръководството
на БЗС: д-р Н. Шарков, д-р Б. Миланов, д-р С. Гачев и д-р С. Димитрова.
Д-р Шарков приветства всички и обеща помощ и подкрепа на младите
колеги. Д-р Миланов разказа, че се чувства част от Сливенската колегия,
като припомни, че своята практика със съпругата си са започнали в община Сливен, гр. Шивачево.
Последва празничен купон с много танци и забавления!
Оценката, която получи Управителният съвет беше повече от добра, а
доверието наистина взаимно!
Д-р Пепа Манова
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Световна дентална федерация (FDI)

П

ГЛОБАЛЕН ПРОЕКТ ЗА
ПАРОДОНТАЛНОТО ЗДРАВЕ

о време на проведения в
Мадрид Годишен световен
дентален конгрес на Световната дентална федерация (FD)
I, като част от конгреса се състоя
Световен форум за орално здраве
(WOHF), който тази година има за
акцент пародонталното здраве.
Световният форум за орално
здраве започва да се провежда
през 2012 г., по модела на Годишната
среща на Световния икономически
форум в Давос – инициатива, която
цели да ангажира водещите политически, бизнес и други обществени
лидери в създаването на глобални,
регионални и бизнес програми. Форумът е в съответствие с инициативата Vision 2020 на FDI за бъдещето
на оралното здраве.
В Световния форум за орално
здраве WOHF са включени кратки
презентации на участниците в панела по теми, които вълнуват както

зъболекарите, така и обществото.
В панелите обикновено участват
представител на международна организация (като агенциите на ООН
СЗО, УНИЦЕФ и Програмата на
ООН за околната среда) или на политически орган (като министерства
на здравеопазването, околната среда
и икономиката), един представител
на денталната индустрия, един или
двама представители на членовете
на FDI и един представител на организация извън денталната сфера (например кардиологични асоциации
или ИТ организации).
Предишните форуми са разглеждали теми като Конвенцията от
Минамата относно живака, насоки
за консумацията на захар и предизвикателствата за оказване на орална
помощ в контекста на застаряващото население в световен мащаб.
WOHF 2017, премина под наслов
„Глобалното пародонтално здраве:

предизвикателства, приоритети и
перспективи“. Участниците в панела
обсъдиха значението на темата за пародонталните заболявания, както и
въпросите относно тяхната превенция и лечение. Експертите дискутираха актуални проблеми и препоръчителни действия.
Миналата година тема на Световния форум за орално здраве беше
преустановяването на употребата
на амалгама в денталната медицина.
Според FDI тази година е добавен
Глобалният проект за пародонтално
здраве, за да се приоритизира пародонталното здраве на национално
ниво чрез промотиране на добрите
практики и профилактика на заболяванията, както и да се интегрират
оралното и пародонталното здраве,
особено при децата в политиките,
насочени към незаразните болести.
Източник: Сайта на Световната
дентална федерация

90% от възрастното население на света страда от заболявания на пародонта

СТАТИСТИКАТА РАЗКРИВА КРИЗА В ЗДРАВЕТО
НА УСТНАТА КУХИНА В ИРЛАНДИЯ ПОРАДИ
СЪКРАЩЕНИЯ В ДЪРЖАВНОТО ФИНАНСИРАНЕ
ПРОФИЛАКТИКАТА
ВСЕ ОЩЕ НЕ Е
ПРИОРИТЕТ ПРЕД
ЛЕЧЕНИЕТО

Н

ови данни от Централната
статистическа служба в Ирландия показаха, че броят на леченията, финансирани от Изпълнителната служба по здравеопазване
(HSE) в рамките на схемата за обслужване на стоматологични услуги, е намалял с повече от 16% между 2013 и 2016 г.
„Днешният доклад потвърждава
шокиращото въздействие на съкращенията в държавното финансиране за стоматологични грижи и отчаяната нужда от авариен план за
справяне с нашата криза на здраве-

то на устната кухина“, каза Финтан
Хурихан, главен изпълнителен директор на Ирландската асоциация
по дентална медицина.
Ирландската асоциация по
дентална медицина наскоро е написала писмо до министър-председателя и други министри на
призовавайки
правителството,
към междуведомствен подход към
справянето с кризата с оралното
здраве, тъй като новите доказателства продължават да стават видими с по-голяма честота.

Докладът също така показа, че
лечебните дейности (като екстракции и протези) значително превъзхождат превантивните лечения,
което е в съответствие с проучванията, показващи 38% увеличение
на пациентите, приети в болниците в резултат на тежки инфекции,
причинени от зъбни състояния.
Държавната помощ за стоматологично лечение намалява от близо 150 милиона евро през 2009 г. на
по-малко от 75 милиона евро през
2016 г. Статистиката също така
показва, че домакинствата са намалили драстично разходите си за
стоматологично лечение от средно
197 евро през 2010 г. до 84,53 евро
през 2015 г.

ИКОНОМИЧЕСКОТО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ВЪРХУ ОРАЛНОТО
ЗДРАВЕ
Световната финансова криза
през 2009 г. имаше значително

отражение върху системата за зъболекарска помощ, осигурена от
социалното осигуряване. Работещите са имали право на безплатен
стоматологичен преглед и почистване, както и покрити от осигуровката обтурации, екстракции,
лечение на кореновите канали,
рентгенови изследвания и протези.
След 2009 г. бюджетните съкращения оставят работещите само със
безплатен преглед и са длъжни да
заплащат разходите за всички други лечения.
„Отделно от това ние знаем, че
докато населението под 16 години
през последното десетилетие е нараснало до 1,1 милиона, броят на
зъболекарите в Обществената стоматологична служба, натоварени с
грижа за здравето на устната кухина, е намалял с 20% поради ограниченията за назначаване. Липсата на персонал, затварянето на
клиники и липсата на политика и
насоки от страна на HSE поставят
непосилна тежест върху обществената стоматологична служба и подкопават способността й да предоставя ефективни услуги“, заключи
Финтан Хурихан от Ирландската
асоциация по дентална медицина.
По материали на СДФ

БЕЗ ЗАХАР, МОЛЯ

В
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Австралийски учени установиха, че напитките и бонбоните с изкуствени
подсладители увреждат зъбите не по-малко от съдържащите захар

редни за зъбите са киселините, които разтварят
твърдата тъкан, като започват от емайла. Учени от университета на Мелбърн обаче установиха, че разлика в щетите върху зъбите при напитки
със и без захар почти няма. „Много хора не знаят,
че макар и с намаляването на захарта да намалява
рискът от увреждане на зъбите, смесването на киселини в някои храни и напитки може да предизвика
не по-малко вредна среда и разяждане на зъбите“,
каза д-р Ерик Рейнолдс от университета на Мелбърн.
Учените провериха ефекта върху твърдостта на
емайла от 23 вида напитки върху 70 човешки кътника.
Те установиха, че почти няма разлика между напитките със и без захар. Повечето причиняват омекване
на емайла от 30 до 50 процента. Прясното мляко
и водата са безопасни. Кока-колата, разтворимите и
енергийните напитки причиняват увреждания, с изключение на тези, които са с повече калций. Учените тестваха също бонбони и печива без захар. 20 от
проверените 32 продукта са с нежелана киселинност.
Плодовите бонбони, особено с вкус на лимон, са найвредни за емайла.

Учени от университета в Мелбърн са изследвали
над 23 напитки, сред които дори препоръчваните във
фитнесите спортни напитки и води. Те са установили, че течностите, съдържащи киселинни добавки и
ниски нива на pH увреждат емайла на зъбите, дори да
не съдържат захар.
„Хората масово вярват, че приемайки течности без
захар, не увреждат зъбите си, но това не е така. Химикалите и киселините в някои храни и напитки могат
да причинят силна дентална ерозия“, твърди Ерик
Рейнолдс, ръководител на изследването.
В ранните стадии на ерозията започва разяждане
на най-горния слой на зъбите. В процеса на изследването е установено, че дори негазираните и спортните
напитки (включително и минерални води с добавен
вкус) могат да причинят омекване на емайла на зъбите с между 30 и 50 процента.
Учени откриха „скрит риск“ в дъвките без захар,
които се представят като полезни за зъбите. Рискът
идва от киселинните ароматизатори в бонбоните, напитките и дъвките без захар. Група заместители на
захарните алкохоли, сред които ксилитол и сорбитол,

намалява опасността от кариес. Те обаче също увеличават киселинността в устата, а това уврежда емайла на зъбите, особено ако в продукта има и плодови
аромати.
„Думите „без захар“ предизвикват фалшиво чувство за сигурност, защото много хора автоматично
вярват, че продуктите без захар са безопасни за зъбите“ - каза д-р Сок-Я от Бостънския университет.
Екипът, в който участват също учени от университета
на Хелзинки, пише в сп. „Британска дентална медицина“, че храните и напитките без захар не помагат и
за отслабване, защото много от тях съдържат до половината от калориите на пълномаслените продукти.
Изследването ни напомня колко е важно да бъдем
внимателни с киселинните храни с аромат на плодове, дори и да са без захар, защото прекомерната им
употреба извън времето за хранене може да увеличи риска от ерозия на зъбите - каза проф. Деймиън
Уолмсли от британската Асоциация по дентална медицина. Ако искате да избегнете ерозията на зъбите, е
важно да избирате продукти без плодов аромат.

НОВА КНИГА

И

злезе от печат новото
издание на "АТЛАС
ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЯ
в амбулаторни условия", от
доц.д-р Ст.Иванов. Атласът
е основно преработен, допълнен с нов текст и обогатен с нови фигури. В този
вид той е 290 страници, а
онагледяването
обхваща
1452 позиции, кодирани с
цифри и букви от българската азбука. Книгата е
луксозно издание, дигитален печат върху бяла хартия, художествено оформени твърди корици. Богатото
онагледяване с подходящо
подбрани и професионално
обработени цветни фигури
представя с подробности
целия ход на хирургичната
интервенция.
Адаптираният към фигурите текст и този под фигурите дават допълнителна информация и правят
материята по-достъпна и
разбираема. Книгата няма
аналог в нашата дентална литература и единствена представя обемът на
оралната хирургия по този
оригинален начин. Целият
материал е разделен в осем
глави, като в едни преобладава текста, а в други фигурите, с оглед особеността на излаганата материя.
Подробно са представени и
онагледени операциите при
абсцеси
Повече информация за
книгата може да получите
от автора на телефон: 0888
71 70 28
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Choukroun PRF System
Доказана биологична терапия
Турбини Alegra
TE-95 RM / TE-95 BC
> без светлина
> 16 W
> единичен спрей
> хигиенна глава
> воден филтър
> за RM и BC куплиране
> гаранция: 1 година
530 лв.
Патентована система
на хигиенната
глава

Подарък
за 125 лв.

Сменяем
воден филтър

За дълъг живот на
инструментите!
Ежедневно
смазване и
проверка на
борерите.

Made in
AUSTRIA

F1 масло за смазване.
Калибър за борери: средство
за проверка на опашките на
борерите ø 1,6 mm и ø 2,35 mm

Редовна цена на F1: 38 лв.
Редовна цена на калибър за борери: 87 лв.
Цените са с включен ДДС.

PROCESS FOR

Официален дистрибутор за България:
„ВЕ и ХА България“ ЕООД

Валидност на офертата: до 28.02.2018 г.

W&H Bulgaria Ltd.
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ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ НА ВИПУСК 2017
НА ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
КЪМ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
облик на Студентския съвет в МУ
– Варна на д-р Симеон Чоканов.
Приветствие към младите лекари
по дентална медицина отправиха
зам.-кметът на община Варна г-н
Пейчо Пейчев, деканът на Факултета по дентална медицина към МУ –
Пловдив проф. д-р Георги Тодоров,
зам.-председателят на УС на БЗС
д-р Валентин Павлов и акад. Николай Попов.
Сред гостите на церемонията
бяха още народният представител от 44-то Народно събрание
на Република България г-жа Таня
Петрова, зам.-началникът по административната част и логистиката на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
– Варна кап. 1 ранг проф. Светослав Димитранов, председателят

на РК на БЗС д-р Нева Читалова,
преподаватели, родители и гости.
Поздравителни адреси към дипломантите и академичното ръководство бяха получени от министъра на
здравеопазването на РБ проф. Николай Петров, началника на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ флотилен адмирал проф. д-р Боян Медникаров, изпълнителния директор на УМБАЛ
„Св. Марина“ – Варна проф. д-р
Валентин Игнатов.
Музикален поздрав към младите
лекари по дентална медицина поднесоха студентите от фолклорнотанцовия ансамбъл на МУ – Варна
с художествен ръководител Диана
Димитрова.
Източник: МУ – Варна

КАУЗА

Н

а 21 октомври, в зала 1 на
Фестивален и конгресен
център – Варна се състоя
тържествена церемония по дипломирането на Випуск 2017 на Факултета по дентална медицина към Медицински университет – Варна. 66
млади лекари, между които 9 от англоезичната програма на обучение,
положиха Хипократовата клетва и
получиха дипломите си от ректора
на университета, проф. д-р Красимир Иванов.
В академичното си слово проф.
Иванов се обърна към абсолвентите с думите: „Пожелавам ви успех
по неравния път на предизвикателствата. Защото само преминавайки
ги, може да бъдете мотивирани да
постигате още, да се усъвършенствате и да гледате към новите хо-

ризонти. На всеки един от вас желая
здраве и лично щастие. Не спирайте
да бъдете творци, първо в своя живот, а след това и в този на вашите
пациенти и колеги, защото: „Силата
на лекаря е в неговото сърце!".
С отличен успех се дипломираха
шестима абсолвенти, като първенец
на Випуск 2017 е д-р Славена Георгиева. Тя получи ежегодната награда на декана в категория STUDENS
OPTIMUS от проф. д-р Цветан Тончев. Д-р Георгиева получи и парична награда от ректора, както и от
кмета на град Варна. Наградата на
декана на Факултета по дентална
медицина е на името на основателя
на първия стоматологичен факултет
в България проф. д-р Славчо Давидов. Със специално заснето видео
от университетската телевизия MU-

Vi.tv неговият син проф. д-р Михаил Давидов поздрави дипломантите. За втори път в историята на
факултета бе връчена и награда на
декана на името на проф. д-р Славчо
Давидов в най-високата категория
– MAXIMI MERITI CAUSA. Наградата за изключителни заслуги
получи проф. д-р Славчо Крумов
Димитров за цялостен принос към
създаването и утвърждаването на
Факултета по дентална медицина
като една от водещите структури в
обучението по специалността в Република България.
Новият председател на Студентския съвет г-н Божидар Касабов
връчи награда за активна студентска дейност през годините на обучение и високи заслуги в изграждането и развитието на съвременния

ADVANCED DENTAL CENTER

Такса: 18900 Е без ДДС. При ранно записване - 10% отстъпка.
Телефони за контакти:
032-610 500, 0877 39 77 52, +972 528 988008 (VIBER),
e-mail –royaldent.b@gmal.com

Н

а 12 и 13.11.2017 г. за шести пореден път Медицинският университет във Варна и ФДМ организират информационнопрофилактична кампания по повод Месеца за борба с рака на
устната кухина - ноември. Нейното мото е "Ако се съмняваш провери!".
Кампанията се организира от Асоциацията на студентите по
дентална медицина (АСДМ) - Варна, със съдействието на Асоциацията на студентите по медицина – Варна (АСМБ), Асоциацията на студентите по фармация – Варна (АСФВ), Студентският
съвет на университета и с подкрепата на Катедрата по орална
и лицево-челюстна хирургия към Факултета по дентална медицина.
Информационната част започна с раздаване на рекламни материали в дните 12 и 13 ноември 2017 г. На 12 ноември, неделя,
бе разположен пункт в Гранд МОЛ Варна в часовия интервал, а
на 13 ноември в Университетска болница „Св. Марина“ - Варна
и Факултета по дентална медицина, където също бяха раздавани
рекламни брошури и флаери.
Профилактичната част на кампанията се проведе на 13 ноември, като включваше извършване на безплатни профилактични
прегледи във Факултета по дентална медицина в часови интервал и в УМБАЛ „Св. Марина“.

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

ЕКСКЛУСИВНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ
ПО ЕСТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Многообхватна, задълбочена, систематизирана програма на обучение, включваща
най-съвременните и ефективни техники за постигане на перфектната естетика.
Особен акцент - практическо детайлизиране на наученото.
Водещ лектор от „кухнята” на проф. БИЧАЧО:
Д-р Йовал Винд-ръководител програмата за специализирано обучение в Центъра по
Естетика основан от проф. Бичачо – Университет Тел Авив.
Формат на курса: 8 срещи по 2 пълни дни (събота-неделя)
КУРСЪТ Е ПРЕДВИДЕН САМО ЗА 15 УЧАСТНИКА И СТАРТИРА В НАЧАЛОТО НА 2018г.

Месеца за борба с рака на устната кухина

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

Пловдив, ул. „Велико Търново“ - 37
Разширен курс продължаващ 12 месеца:
ЛЕКТОРИ Д-Р ЙОВАЛ ВИНД И ИЛАН БРОШ
Университет Тел Авив

АКО СЕ СЪМНЯВАШ –
ПРОВЕРИ

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

2 ниво

3 ниво

4, 5, 6 юни
20 - 21 март
6 - 7 февруари
Директно и индиЛечение на клас 2
Ортодонтски
ректно залепяне анализ, диагноза дълбока захапка
на брекети и пръс- и план на лечение при подрастващ
тени, лигиране на
пациент
дъги

Място на провеждане:
Гранд хотел Пловдив

4 ниво

5 ниво

8, 9, 10 август

15, 16, 17 октомври

Екстракционна
лечение

Лечение на клас 3
отворена захапка
при подрастващ
пациент

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

* Капацитет:
20 човека
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Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А

ОРОФАЦИАЛНИ ИЗЯВИ НА
НЯКОИ АЛЕРГИЧНИ БОЛЕСТИ
Миглена Балчева

А

най-често и в най-висока степен
сенсибилизират пациентите в региона. Отчетена бе и съпътстващата сенсибилизация у пациентите
към други алергени.
Първото проучване включва
над 400 пациента, посетили нашия център между 2010 г. и 2016
г. При част от пациентите е регистрирана орална симптоматика
под формата на контактен стоматит, глосит, лихеноидни лезии,
синдром на парещата уста и др.,
а другите са безсимптомни индивиди със съпътстващи алергии, на
които предстои дентално лечение.
Осъществено е епикутанно тестуване с алергени, включени в серията Dental Screening на шведската
фирма Chemotechnique diagnostics
– най-често метали и акрилати, и
хипоалергенни пластири с поли-

ВЪВЕДЕНИЕ

лергията е социално-значимо заболяване. Проблемите, които води след себе
си, повлияват здравето на индивида (общо и орално), психичното
му състояние и възможността му
за свободна комуникация в обществото. Някои автори дори определят алергията като „болестта на
XXI-и век” в развитите страни.
Алергичните заболявания са с
богата етиология и симптоматика
– практически всеки фактор от заобикалящата ни среда може да доведе до нежелани странични реакции
с локална или генерализирана изява и с различна степен на тежест.
Най-интересни за нас са орофациалните симптоми, представени
от контактен стоматит и дерматит,
хейлит, ангиоедем, лихеноидни лезии, афти, еритем и т.н. Ето защо
се насочваме към разглеждане на
алергичните заболявания, които
най-често дават орофациална изява и имат отношение към денталната практика – това са основно
контактната алергия към дентални
материали и т.нар. „комплексни
алергични болести“.

тенденцията за кръстосана сенсибилизация към различните метали
– изчислихме умерена корелация
при кобалт и хром и никел и паладий. Не регистрираме подобна
корелация в сенсибилизацията към
различните акрилатни алергени.
13,9% от изследваните пациенти са с BMS и 7,35% с контактен
стоматит, но те рядко се свързват
с наличната свръхчувствителност
към метални и акрилатни алергени
(p.0,05).
Интересна за нас в частност
е сенсибилизацията към злато.
Обект на нашето изследване са пациенти, които са или са били протезирани със златни възстановявания с давност повече от 5 години
(при някои е повече от 30 години).
В 60,15% от случаите са регистрирани различни по степен положи-

АЛЕРГИЧНИ
БОЛЕСТИ
За да се разглежда един проблем,
е необходимо да се познават основните понятия, с които се обяснява
той. В случая това са свръхчувствителност, алергия, алергична
болест. А за адекватно проучване
и оценката на реалните размери на
алергичната епидемия трябва да
се състави единна и общоприета
класификация. Ето защо световната алергична общност предлага в
следващата 11-а ревизия на МКБ
да се включи специален раздел с
алергични болести. Предлага се
структура с 5 домена – алергични
болести на очите и респираторния
тракт, кожни и лигавични алергични болести, алергични болести на
храносмилателния тракт, анафилаксия и комплексни алергични
болести (медикаментозна, хранителна и инсект алергия).

АЛЕРГИЯ КЪМ
ДЕНТАЛНИ
МАТЕРИАЛИ И
ОРОФАЦИАЛНИТЕ Ѝ
ИЗЯВИ
Денталната медицина е свързана
с употребата на множество материали и медикаменти с висок алергенен потенциал. Това са метали,
(мет)акрилати, композити, каналопълнежни средства, отпечатъчни
материали, цименти, орално-хигиенни средства, латекс, дентални
анестетици и др. Болшинството от
тези материали са субстанции с
ниска молекулна маса и играят ролята на хаптени (за да осъществят
своето въздействие, е необходимо
да се свържат с епителни протеини), a eдинственият пълноценен
алерген е латексовият протеин. Те
отключват основно анафилактични или клетъчно-медиирани имунни механизми и водят до развитие
на разнообразна симптоматика. За
съжаление липсват патогномонични клинични белези.
Честотата на алергичните рекции към дентални материали по
литературни данни не надвишава
1:1000 лечения. От една страна,
тази цифра е много малка на фона

на многообразието от използвани
материали. От друга страна, тя не
е твърда и се смята, че разпространението на сенсибилизация към
денталните материали нараства
в последните години. Факторите,
способстващи за това са различни
– увеличено използване на някои
материали (латекс, метали), ръст
на атопията и алергичните болести
като цяло, по-добро познаване на
проблема и по-адекватна диагностика. Като рискови фактори могат да се посочат продължителен
контакт с тези материали, женски
пол, съпътстваща сенсибилизация,
професионална експозиция.
Симптоматиката, която се развива, може да бъде системна (анафилактичен шок) или локализирана.
Последната е обикновено проява
на контактната алергия – интраорално в съседство с причинния
алерген/материал (стоматит, хейлит, глосит, гингивит, еритем, оток
и др.) и екстраорално (еритем, дерматит).
Много от орофациалните изяви,
съпътстващи употребата на дентални материали и медикаменти,
могат да бъдат инициирани и при

комплексните алергични болести.
Това са:
Алергичен контактен стоматит
– лезиите са полиморфни и обикновено са локализирани в зоната
на контакт с причинния алерген
(най-често метали, композити, акрилати) (Фиг.1). Сред консумативите латексът е този, който може
да провокира алергичен хейлит и/
или стоматит.
Ангиоедем – описани са случаи
след контакт с локални анестетици, латекс, отпечатъчни материали,
бондове, девитализационни пасти.
Симптомите обхващат устни, език,
под на устата, като могат да се усложнят и от ларингеален оток.
Лихеноидни лезии – клинично
и хистологично наподобяват оралния лихен планус, но обикновено
се развиват едностранно и в контакт с етиологичния агент, който
е установим. Най-голям е делът на
ОЛЛ, които са в контакт с обтурации от амалгама (Фиг.2,3).
Наши изследвания
При наши изследвания, проведени в рамките на 7 години, определихме материалите, които

Фиг. 1. Алергичен контактен стоматит

Фиг. 2. Лихеноидна лезия в съседство с обтурация от дентална амалгама

Фиг. 3. Същата лезия, 2 седмици след отстраняване на обтурацията
от дентална амалгама
етиленови камерки. Резултатите
са отчетени според изискванията
на Международната група за изследване на контактния дерматит
(ICDRG).
Участниците в изследването са
между 6 и 85 години и средна възраст 55,07±17,54 г. Жените преобладават значително.
Оказва се, че в тази група женският пол е определящ за развитието на сенсибилизация към метали
като цяло, но не и към акрилати.
Повече от половината пациенти
имат поне една положителна реакция към метали, като най-често е
регистрирана сенсибилизация към
злато, следвана от тази към паладий и никел.
Почти 28% от изследваните имат
съпътстваща сенсибилизация към
други алергени (полени, храни,
медикаменти и др.), но тя много
рядко е определяща за развитието
на сенсибилизация към денталните алергени.
Нашите данни потвърждават

телни резултати (Фиг4). Късното
отчитане на 6и, 7и или 14и ден е
дори по-информативно, както посочват и други автори. Оказва се,
че независимо от големия дял положителни резултати към злато
при епикутанно тестуване, клиничната значимост на данните е
незначителна.
Българската школа е възприела
и тестуване с алергени, изготвени
от „крайни продукти“ – сплави,
пластмаса, композити, канало-пълнежни средства и цименти. Обосновката за това е, че физичните и
механични свойства на денталните
материали като краен продукт се
различават от тези на отделните
им съставки и може да се очаква и
промяна в сенсибилизиращия потенциал. През 2011 г. е създадена и
първата българска серия от дентални алергени, изготвени от „краен
продукт“ – 23 от по-често използваните материали от различните
групи, диспергирани във вазелин.
При второто проучване над 450

Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А
пациенти са тестувани именно с
такива алергени. Тези пациенти са
между 6 и 85 години като средната
възраст е 57,10±14,31 г. и възрастовото разпределение в групата е
нормално. Жените преобладават
значително и средната им възраст е
малко по-висока от тази на мъжете.
При това тестуване положителните реакции са по-малко – при
11,8% от жените и 18,2% от мъжете, като най-често е регистрирана
сенсибилизация към Ni-Cr сплави.
При всички са регистрирани слабо
положителни реакции, а само при
Valplast има и силно положителни
такива. Установихме значителна
корелация в сенсибилизацията
към Ni-Cr сплави и канало-пълнежни средства (τ=0,689, p=0,001)
и функционална корелация при
цименти и канало-пълнежни средства (τ=1,000, p=0,000).
Около 1/3 от изследваните съобщават за съпътстваща сенсибилизация към други алергени, но
тя много рядко е определяща за
развитието на сенсибилизация към
денталните материали.
Нашите изследвания доказват, че
в денталните материали като краен
продукт сенсибилизиращият потенциал е променен – отново алергените от Ni-Cr сплави са на първо
място, но цифрите са доста по-ниски. Оралната симптоматика рядко
може да се асоциира с наличната
сенсибилизация към денталните
материали, но трябва да се отчете
и възможността за различен механизъм на въздействие (механичен,
токсичен, галваничен), който не
може да бъде оценен чрез проведените тестове.

СИНДРОМ НА
ПАРЕЩАТА УСТА
Синдромът на парещата уста
(BMS) се дефинира от Международната асоциация за изучаване на
болката (IASP) като „специфична
нозологична единица, характеризираща се с непрестанно парене
или подобна болка в устата при
липса на доловими лигавични промени“.
Разпространението на BMS по
света е около 4%, като обхваща
предимно жени (3-7 пъти повече
от мъжете) на и над средна възраст
(50-70 години). В около 10% от
случаите BMS се асоциира с контактна свръхчувствителност към
храни, консерванти и/или дентални материали.
Наши изследвания
Изследваните от нас пациенти
са над 100 и са със средна възраст
61,26±12,52 години, а възрастовото разпределението в групата е
нормално. В проучването преобладават жените – съотношението
жени:мъже е почти 5:1 и това съответства на данните от световната
литература. В групата преобладават пациентите с BMS тип 3, което
най-вероятно се дължи на факта,
че те са насочени към нас за фокална и алергологична диагностика.
Основното оплакване е от пареща болка, като то най-често е с
локализация на езика – по върха
и страничните ръбове, и това отново отговаря на литературните
данни. Изследваните съобщават
също за парене по устните, небцето, бузите, орофаринкса и дори
периоралните тъкани. Само 27%
от пациентите са със субективна
ксеростомия.
Болшинството пациенти са с
метални възстановявания, а почти
половината – с акрилатни. Приложените от нас клинични диагностични тестове са със следните резултати:
l Измерване на корозионни потенциали – при 45,3% от пациентите, които имат метални възстановявания в устата – 31,3% от тях
са с данни за патогалванизъм.
l Епикутанно тестуване с дентални алергени – при 72,6% от
пациентите – 28,6% са с поне един
положителен резултат.

Фиг. 4. Силно положителна реакция към злато
Потърсихме някои зависимости в получените резултати и не
установихме връзка нито между
наличието на патогалванизъм и
развитието на сенсибилизация към
дентални материали, нито между
сенсибилизацията към дентални
материали и типа BMS.
BMS е състояние с мултифакторен произход. Нашите изследвания
потвърждават, че вероятността да е
провокиран от дентална етиология
е слаба. Въпреки това, диагностичният протокол трябва стриктно да
се следва и специфичните изследвания да не се пропускат.

МЕДИКАМЕНТОЗНА
АЛЕРГИЯ И
ОРОФАЦИАЛНИТЕ
Ѝ ИЗЯВИ
Медикаментозната алергия (МА)
включва страничните реакции при
прием или контакт с лекарстава,
обусловени от хуморални или клетъчни имунни механизми.
Според повечето изследователи
честотата на страничните реакции
към медикаменти е 10-20% сред
хоспитализираните пациенти и до
7% сред цялото население, като до
една трета от тези реакции са от
тип Б (имуномедиирани и неимуномедиирани реакции на свръхчувствителност). Епидемиологична
характеристика на медикаментозната алергия е изготвена по отношение на възраст, пол, симптоми,
медикаменти, връзка с атопия и
други заболявания. Съществуват и
фактори, които повишават риска за
сенсибилизация към медикаменти.
Практически всеки медикамент
би могъл да сенсибилизира организма и да предизвика алергична
реакция, но най-често това са антибиотици (.-лактамни препарати),
аспирин и останалите НСПВС, и
сулфонамиди.
Алергените на медикаментите
могат да се класифицират по различни показатели, а за имунното
им разпознаване има няколко теории – концепция за хаптенно разпознаване, прохаптенна концепция, p-i концепция.
Медикаментозните алергични
реакции могат да протекат по всеки един от имунологичните механизми, водейки да изключително
хетерогенни клинични прояви.
Това, което е най-характерно
за клиничната картина на медикаментозна алергия е, че тя не
е медикамент-специфична, възможна е кръстосана реактивност
между различните медикаменти
и съществува т. нар. „синдром на
множествена свръхчувствителност
към медикаменти“.
Орофациалните прояви на медикаментозна свръхчувствителност
възникват основно при контакт и
взаимодействие на медикаментите
с оралната лигавица. Те се развиват предимно като клетъчно-медиирани реакции (erythema fixum,
контактен стоматит), но могат да
бъдат и имедиатни (ангиоедем).
Други възможни клинични изяви

са афтоподобни лезии, мукозит
и улцерации, хейлит, лихеноидни лезии, ексудативна еритема
мултиформе, синдром на StevensJohnson и токсична епидермална
некролиза, пемфигоид, пемфигус,
наподобяващи лупус лезии, кожни
обриви.
Наши изследвания
Най-често използваните медикаменти в денталната медицина са
локалните анестетици. От всички
странични реакции, инициирани
от тях, имуно-медиираните рекции
на свръхчувствителност са под 1%,
а болшинството се дължат на психомоторни ефекти или на допълнителните съставки в разтворите.
Наше изследване, проведено в
рамките на две години върху 254
пациента, потвърждават данните
от световната литература. 75,5%
от пациентите са от женски пол, а
средната възраст на тестуваните е
42 години (±22г. SD). Наблюдавани са 7 случая на дермографизъм,
9 случая с гранична стойност на
резултата 3/3 и само 1 случай със
стойност 5/20, т.е. под 0,5% от
тестуваните. Резултатите сочат,
че сенсибилизацията към Articain
(Ubistesin) е най-слаба – факт, отбелязван във всички източници.
От друга страна, хистаминът като
положителна контрола предизвиква слабо до умерено положителна
реакция.

ХРАНИТЕЛНА
АЛЕРГИЯ И
ОРОФАЦИАЛНИТЕ
Ѝ ИЗЯВИ
Хранителната алергия (ХА) е
реакция на свръхчувствителност в
резултат на контакт на организма
(поглъщане, инхалиране или друг
тип контакт) със специфичен хранителен антиген.
Честотата на хранителната алергия се е повишила значително през
последните две десетилетия и днес
обхваща 4% от цялото население
на планетата. Епидемиологична
характеристика на хранителната
алергия е изготвена по отношение
на възраст, пол, симптоми, храни,

БРОЙ 11, НОЕМВРИ 2017

влияние на хранителните навици,
връзка с атопия и други заболявания. Съществуват и фактори, които
повишават риска за сенсибилизация към храни.
Етиологията на ХА е изключително богата и включва практически всички храни (плодове, зеленчуци, варива, мляко, яйца, риба,
морски дарове, ядки, житни растения, месо), както и консервантите
в тях, и подправките.
Алергените на храните могат да
се класифицират по различни показатели, а наличието на алергенна идентичност може да доведе до
развитието на кръстосана реактивност. Установено е, че около 50%
от болните с полиноза и около 35%
от алергичните към латекс развиват различни клинични форми на
хранителна алергия, като особено
чест е оралният алергичен синдром. Рискът се увеличава значително при болни с едновременна
алергия към полени и латекс.
Пътищата за сенсибилизация с
хранителните алергени са главно
ГИТ и в по-малка степен кожата
и респираторния тракт. Имунните
реакции, участващи в развитието
на ХА се отнасят главно към IgEмедиираните и по-рядко към клетъчно-медиираните.
Клиничната картина на хранителната алергия е разнообразна,
обхващаща кожни и лигавични,
гастро-интестинални, респираторни симптоми и анафилаксия.
Орофациалните прояви включват контактен стоматит (катарални, ерозивни и улцерозни форми),
рецидивиращ афтозен стоматит,
ангиоедем (Фиг.5), алергичен хейлит, пемфигус, кожни обриви (уртикария, атопичен дерматит). Найинтересен за нас е оралният
алергичен синдром (ОАС) – алергична реакция от бърз тип, възникваща при болни с полиноза след
пряк контакт на оралната лигавица
с растителни храни. Той е най-срещаната клинична проява на т.нар.
pollen-food syndrome, както и на
latex-fruit syndrome (латекс-плодова кръстосана реактивност).
Наши изследвания
Проблемът хранителна алергия
се задълбочава. В наше проучване
около четвърт от участниците са
заявили, че страдат от хранителна
алергия и преобладават тези, които са я развили като възрастни;
съотношението, което изчислихме
е точно обратно на общоприетото.
По-често жени са сенсибилизирани към храни.
ОАС са развивали 16,7% от изследваните пациенти, което е доказателство за съществуваща тенденцията за нарастване на оралната
симптоматика при ХА. Най-често
тези пациентите посочват като
етиологичен фактор плодове и зеленчуци. Преобладаващите обективни симптоми в клиничната картина на ОАС са еритем и оток на
езика, оток на увулата и ларинкса,
последвани от асфиксия, еритем на
оралната лигавица и орален енантем. Субективните оплаквания, за
които обичайно съобщават пациентите, са сърбеж в гърлото и па-

Фиг. 5. Ангиоедем след консумация на киви
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рене на устните.
В нашето проучване при 73,9%
от пациентите, развили ОАС, има
данни за ХА. При проведените
тестове, перкутанни и in vitro, се
доказа, че преобладават случаите на полисенсибилизация към
хранителни алергени, жените са
по-често полисенсибилизирани,
а по-висока е степента на сенсибилизация у мъжете. Изчислената
много голяма до функционална
правопрпорционална корелация в
сенсибилизацията към бреза, ябълка и лешник, е в унисон с литературните данни.
От изследвания орален статус
на пациентите с ХА се установи,
че нивото на оралната им хигиена
е незадоволително, почти половината са с по повече от 6 обтурации
и около една трета са неподвижно
протезирани. Ето защо не ни учудва факта, че 80% от тях съобщават
за орална симптоматика, а при 60%
регистрирахме различна степен на
сенсибилизация към отделни дентални материали.

ПРЕПОРЪКИ
КЪМ ДЕНТАЛНИЯ
ЛЕКАР
В ежедневната си работа лекарят по дентална медицина се среща с много пациенти, страдащи от
различни алергични заболявания,
които изискват по-специално отношение. Ето защо, формулирахме
някои препоръки за работа с тях,
базирайки се на литературни данни, изследвания на българската
алергологична школа и резултати
от наши проучвания. Част от тях
са:
l Да се разглежда всеки пациент
като потенциално рисков за развитието на сенсибилизация и да се
изисква подписване на информирано съгласие.
l Да се тестува предварително тези пациенти за алергия към
различните дентални материали и
анестетици.
l Да се документира адекватно
в досиетата на пациентите информацията за техните алергии, резултати от тестовете и назначеното
лечение.
l Да се изисква от пациентите
да маркират наличната алергия.
l Да се лекуват пациентите с
алергични заболявания сутрин, когато въздухът в кабинета не е наситен с алергени.
l При пациенти с установена
свръхчувствителност към определен анестетик да се използва такъв, към който пациентът е показал толерантност.
l Да се назначава при необходимост премедикация.
l Да се уведомяват рисковите
пациенти с МА да избягват употребата на медикаменти, причиняващи алергични реакции и пряка
хистаминолиберация, преди посещение в денталния кабинет.
l Да се уведомяват рисковите
пациенти с ХА да избягват употребата на храни, причиняващи
алергични реакции и пряка хистаминолиберация, преди посещение
в денталния кабинет.
l Да се избягва употребата на
материали, инструменти и консумативи, съдържащи латекс, поради опасността от възникване на
кръстосана реакция при сенсибилизация към плодове, зеленчуци и
полени.
l Да не се предписва GC Tooth
mousse и подобни профилактични
препарати при пациенти с алергия
към краве мляко.
l Да се предупреждават рисковите пациенти да насят в себе си
антихистамини и да търсят незабавно специализирана помощ.
l Да са в готовност (медикаменти, умения и познания) лекарите за
осъществяване на спешни мерки.
От „Орофациални изяви на
някои алергични болести“,
МУ-Варна, 2016,
ISBN: 9786192210168
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Шуслерова сол №7 Magnesium phosphoricum D6
СПАСТИЧНА болка; нервност; напрегнатост; безсъние
y Спастична болка
y Успокоително средство
y Автономна нервна система

y Кости /периост/ и зъби /емайл/
y Вискозитет на лимфата
y Биохимично средство на жлезите

Основни функции в човешкия организъм:
» Шуслерова сол №7 оказва влияние връху производството на
енергия, участвайки в структурата на доставящите енергия
АТФ-съединения.

» Шуслерова сол №7 се прилага при спастични, стрелкащи,
въртящи, пробождащи болки, успокояващи се от натиск и
затопляне.

» Шуслерова сол №7 значително повлиява вегетативната
нервна система:

» Шуслерова сол №7 регулира предаването на импулсите през
синаптичната цепка. Магнезият стимулира холинестеразата в синапсите.

– Солта е важно успокоително средство в Шуслеровата
биохимия. Тя премахва подсъзнателното напрежение и
помага при стресови ситуации;

» Шуслерова сол №7 е от важно значение за защитата на клетката чрез поддържане и лимитиране на възбуждението.

– Шуслерова сол №7 се счита за биохимичното средство
на жлезите и намира приложение при заболяванията на
всички жлези;

» Шуслерова сол №7 оказва решаващо влияние върху вискозитета на лимфата, като регулира способността на лимфните
съдове да се контрахират.

– Регулира функцията на гладката мускулатура и ефективно
се прилага при спазми и колики.

» Шуслерова сол №7 влиза в състава на емайла и периоста на
костите и зъбите. Подрастващите се нуждаят от този
минерал за правилното развитие на скелета и съзъбието.

» Шуслерова сол №7 подобрява функционалния капацитет на
волевата мускулатура и се прилага при мускулни крампи.

ОснОвни приложения на ШС №7 Magnesium phosphoricum в денталната практика:
y Спастични, стрелкащи, въртящи, пробождащи болки, успо-

кояващи се от натиск и затопляне
y Невралгична болка при ортодонтско лечение
y Неврит (съвместно с ШС №9 Natrium phosphoricum D6 и ШС
№11 Silicea D12)
y Невралгия на n.facialis със стрелкащи спастични болки и
сълзотечение (съвместно с ШС №8 Natrium chloratum D6) или

y
y
y
y

с ШС №3 Ferrum phosphoricum D12 при наличие на възпалителен процес)
Болезнен пробив на зъбите (съвместно с ШС №2 Calcium
phosphoricum D6)
Успокояващ ефект преди манипулация
Тризмус
Тремор на устните

Други приложения на ШС №7 Magnesium phosphoricum:
Спастична болка

Жлези

y Тензионно главоболие, мигрена
y Колики – бъбречни, жлъчни, чревни, на новороденото,
y
y
y
y
y

y Щитовидна жлеза – усещане за „буца в гърлото”
y Диабет – полиневропатия, изтръпване, мравучкане на

дисменорея
Крампи, контракции по време на бременност
Астма
Спастична кашлица
Хълцане, оригване
Спастична болка в стомаха, ГЕР

крайниците

Нервна система и психика
y
y
y
y
y

Сърдечно-съдова система
y Предпазва коронарните съдове от спазъм
y Стабилизира нарушенията в сърдечния ритъм
y Благоприятен ефект върху кръвосъсирването и мастите в
кръвта

Безсъние
Депресии, натрапчиви мисли и страхове
Сценична и предизпитна треска
Хиперактивност
Повишено кръвно налягане

Опорно-двигателен апарат
y Гориво за гладката мускулатура
y Подобрява функционалния капацитет на напречнонабраздената мускулатура

Утвърдени комбинации
Профилактика на зъбен кариес

Тризмус

Болезнен пробив

ШС №1

Calcium fluoratum

ШС №2

Calcium phosphoricum

ШС №1

Calcium fluoratum

ШС №2

Calcium phosphoricum

ШС №7

Magnesium phosphoricum D6

ШС №2

Calcium phosphoricum

ШС №7

Magnesium phosphoricum D6

ШС №11

Silicea

ШС №7

Magnesium phosphoricum D6

ШС №11

Silicea
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ПЪТЕПИС

Т

ПО ПЪТЯ НА КОПРИНАТА

ова пътуване е трудно за описване. Не се получава със
знанието и описаните похвати на Западната култура. По-скоро
е едно красиво, различно изживяване, както би препоръчала Източната цивилизация. Навярно всеки
преживява Изтока по своему, но
пресичането на Пътя на коприната,
където много етноси, религии, народи и цели империи са се смесвали неповторимо през последните
30 века, обогатява човека и го прави малко по-добър.
И така, малката ни група от България навлезе в Киргизия. Даже
бях забравила, че столицата им се
казва Ош. Напомня образите от
старите руски филми. Имах възможност да обиколя всички болници, които предлагат допотопна
ортопедична помощ. Жалко за усмихнатите, проруски настроени,
живеещи 80 години назад в столицата хора. Когато поех към Памир
и съвсем се откъснах от цивилизацията, се пренесох в света на номадите. До ден-днешен се борят
със суровата, негостоприемна планинска среда. Природата на тази
величествена страна Памир е неописуемо красива и много сурова по
своему. В началото на май, в подножието на връх Ленин (7134м)
валя силен сняг. Суровите условия
и инцидентът със сестра ми насочиха групата ни не към високото, а
обратно към измислената киргизка
цивилизация. Това наложи да обиколя всички болници.

сгради, улици, погребални камери,
огромни делви. Много години археологът Виктор Иванович търси
следи от града и ги намира съвсем
случайно. Счита се, че Маргуш
свързва Месопотамия, Египет, Индия. Огромен център по Пътя на
коприната в древността. За разлика от древните мегалитни строежи,
тук се строяло с нещо като кирпич, но с мега замах. Дебелините
на стените се измерват в метри.
Малкото дъждове в Каракум, глинестата почва добре са съхранили
всичко, което е под земята от хилядолетия. Огромните делви, които толкова време са се съхранили,
сега оставени под жаркото слънце
и недобро стопанисване… не ми се
мисли… За съжаление професорът
почива и отново Маргуш или Гонур Депе са оставени на произвола на времето. Дали ще се намери
смелчага, който да продължи да

майстори, а заедно представляват
образец на керамичното изкуство,
останал ненадминат в Централна
Азия. Търговията е дала тон за песен във всички сфери на живота.
Тези градове по пътя на коприната
са се обособили като архитектурни
и икономически шедьоври.
Пресичайки област Хорезмия и
град Хива от страна на Узбекистан, се насочих към граничния
пункт на Туркменистан. Пеша с
търкалящ се куфар в ръка. Ама че
шоу! На граничния пункт свършва
русофилското и започва прокитай-

какъв голям ремонт ги очаква. Наистина голям ремонт ги очаква, но
пари има само за показност. Вкарали 300 млн. долара, за да построят
петата по големина джамия в света, а за болници нямат. В устата на
по-възрастното население има или
обикновени протези, или остатъчни златни зъби от руското зъболечение, или стърчащите 13 и 23.
Иначе страхотен народ, който
отглежда текински коне, символ на
страната. Имат състезателни коне,
струващи милиони долари. Отличават се със сини очи, дълги и тън(за максимална защита на влагата).
Видях многобройни стада камили,
които сладко пасат.
Все пак всичко живо се стреми
към природните резервоари с подпочвена вода. Не разбрах как в далечното минало водата е улавяна и
по построени канали е отвеждана
на стотици километри. Видях такава питейна вода...
Имах интересна среща с пустинната лисица. Водачът откри дупка
в пясъка и обясни, че тя живее тук.
Вметна, че само късметлия може
да я заснеме. Групата почиваше
и аз на шега легнах върху пясъка
пред входа на леговището. Лисицата излезе доста по-любопитна
от мен и реши да се покаже. Бях
не по-малко изненадата от нея, но
натиснах бутона на фотоапарата.
Уникален кадър, с който се гордея!
Костенурки и гущери, приличащи
на игуани, са навсякъде в пустинята.

Узбекистан е по-позната дестинация за пътуващите. Тя е 30-милионната страна, която се опитва
да се откачи от социалистическите и да се закачи на капиталистическите релси. Празнувах 9-ти
май редом с ветераните от Втората световна война. Поканиха ме
за снимка с братска България и
спомените по миналото. Руският
духов оркестър и „День победы“
още кънтят в ушите ми. Изстраданата победа на руския народ,
символизирана в този ден и изживяна по възможно най-шарения
руско-узбекско-български начин,
беше достойно за уважение и възхищение. Многовековната история
на Ташкент, Самарканд, Бухара
и Хива е запазила културни и архитектурни паметници, повечето
от които са обявени от Юнеско за
част от световното историческо
наследство. Белите дворци на Тимур, Обсерваторията на Uligbek,
изключителните шедьоври от теракота, мозайки и заплетени облицовки с плочки са били създадени
от персийски и азербайджански

ското настроение. Историческото
противопоставяне, делата на първия президент след перестройката
и съвременните китайски технологии за добив на нефт определят
посоката към Китай. Сегашният
президент по професия е зъболекар. Може би затова столицата им
Ашхабад (Белият град) поразява с
белия мрамор, който е навсякъде.
Множество бели палати, уникални
позлатени статуи, петзвездни хотели, огромни фонтани, министерски сгради… Модерно и помпозно.
Реших да видя как е устроена
една стоматологична поликлиника. Беше петък след обяд. Главният
лекар си беше отишъл и тъй не се
намери друг печат в Поликлиниката, освен шефския, за да удостоверя пребиваването си там. Селските кабинети през 80-те и 90-те
години в България бяха по-добре
устроени. Поисках чай и докато го
приготвяха се опитах да огледам…
Воден стерилизатор, машините
нещо като ЮС-7… Явно физиономията ми е била с изражение
на учудване, защото ми обясниха

ки грацилни крака. Кучето Алабай
(напомня нашата каракачанка) е по
планините и в пустинята покрай
стадата с овце. Всеки мъж носи
овча шапка в традиционната си
носия. Алабай, изолиран в сурови
каракумски условия, несмесван с
други породи, отлично издържал
изпита на времето, състоящо се от
няколко хилядолетия.
И така: историята на Туркменистан, Каракум и Амурдаря. Те са
равнозначни. Най съм впечатлена
от пустинята Каракум – пример за
удивителна хармония, която природата грижливо е създавала хилядолетия. Някога там е било дъно
на море, плискало до днешната
столица Ашхабад. След това са останали огромни реки, които са променяли руслата си. Сега е сурова
пустиня с подпочвена вода, нефт и
газ. Самият пясък е ценен строителен материал. Плаващите пясъци с
минути сменят релефа на дюните.
Гледката е уникална. Растенията,
оцеляващи от кондензираната вода
при смяната на деня и нощта, са
без листа, само колонки и стебла

копае насред пустинята? Може би
нашият доц. Томов?
Съвсем в сърцето на пустинята
ден и нощ гори т.н. „Вратата към
ада“. Не бях виждала такова нещо.
През 1971 г. една огромна руска
платформа със сонда за нефт работи насред пустинята. Екипът,
машините и огромното руско съоръжение вършат рутинната си
работа. Ей така, за секунди цялото това нещо потъва в недрата на
Каракум. Зейва една огромна празнина, от която лумва огън, който
гори и до днес. Ден и нощ. Уникална е гледката нощем. Има някакъв японски проект за гасене на
горящия газов извор, но все още е
само проект. Природата ни поставя
на колене, там където е мястото ни.
Всичко, което виждаме с очите си,
е само върхът на айсберга. Какво
ли е съдържанието под него? Така
тази година изминах една отсечка
от Пътя на коприната. Вълнуващо,

Доста често срещана стоматологична находка в бившите социалистически републики на Средна Азия. Здравеопазването е оставено на
естествен подбор.
И най-после бях пред руините трудно и с надежда за нови отсечна древния Маргуш. Може би 5000 ки от Пътя на коприната по Ценгодини преди Новата ера… Върху трална Азия.
огромна територия от хиляди километри под глинеста почва са осД-р Нева Читалова,
танки от 3 метра дебели основи на
заклет пътешественик
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НАУКАТА В ПОЛЗА НА ПРАКТИКАТА
НЕ ОПЕРИРАЙТЕ КЪСНО ВЕЧЕР
Учените от лабораторията по молекулярна биология в Университета в Кембридж, Великобритания, са
установили, че ако човек се пореже или изгори през
деня, раните заздравяват много по-бързо, отколкото
ако нараняването е станало вечерта, съобщава АФП,
като се позовава на публикация в американското медицинско списание Science Translational Medicine. Лабораторните изследвания върху клетките на човешката кожа фибробласти и кератиноцити показват, че през
деня нараняванията зарастват почти два пъти по-бързо. Същата зависимост е установена при изгаряния.
За целта са анализирани случаите при 118 пациенти
в отделенията по изгаряния в Англия и Уелс. Резултатите показват, че изгарянията зарастват средно 60%
по-бавно, ако са станали през нощта - между 20:00
часа и 08:00 часа и оздравяват средно за 28 дни. В същото време, ако изгарянията са станали през деня, за
излекуването им са необходими средно 17 дни. Според учените, тази зависимост показва колко е важен
биологичният часовник за процеса на оздравяване и
може да има приложение в хирургията или да помогне при създаването на нови лекарства, които да ускоряват зарастването. Тези изводи са първите, които
показват как биологичният часовник действа на клетките на кожата при възстановяването й. Според проф.
Джон О‘Нийл, този феномен показва, че човешкият
организъм вероятно е еволюирал в посока ускоряване
на заздравяване на раните през деня, когато рискът от
наранявания е много по-висок. Биологичният часовник регулира всички клетки в организма на човека в
24-часови цикли, които са определящи за многобройни биологични процеси като сън, хормонална секреция, метаболизъм. Последваната Нобелова награда за
медицина и физиология бе за биологичният часовник
на човека.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС-Пазарджик честити кръглите годишнини и юбилеите на своите колеги - Д-р
Еди Хугасян, Д-р Красимира Николова, Д-р Оксана Василева, Д-р Павлина Тодорова, Д-р Тамара Илчева и Д-р Георги Ничев, като им пожелава
крепко здраве, много професионални и лични успехи. Бъдете все така всеотдайни и не спирайте
да дарявате усмивки по лица та на хората.
УС на РК на БЗС -Пазарджик

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръглите годишнини на д-р Юлия Камберова и д-р Фатме Хаджиоли-Маджар, като им пожелава здраве,
много късмет, лично щастие, истински хора до
тях, чудесни мигове и много лични и професионални успехи.
УС на РК на БЗС-Благоевград

РК НА БЗСГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Уважаеми колеги,
РК на БЗС-гр.Велико Търново свиква Общо събрание на колегията на 09.12.2017г. / събота/ от
10.00ч. в залата на Община Велико Търново при
следния дневен ред:
1. Лекция на тема: ”Индекс за оценка на тежестта на ортодонтските деформации. „
Лектор – Доц. д-р Владимир Петрунов
2. НРД – 2018
3. Разни.
д-р Румен Тодоров,
председател на УС
на РК на БЗС – В. Търново
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КРАЙ НА ОТМЪЩЕНИЕТО
ВЪВ ФЕЙСБУК
Потребители, които се боят от злоупотреба с подобни снимки, могат да ги изпратят на „Фейсбук“ чрез
приложението „Месинджър“ за преработка. Компанията ще превърне кадъра в уникален дигитален отпечатък, който може да бъде използван за идентифициране и блокиране на опитите на другиго да качи в
мрежата същата снимка.
Социалната мрежа експериментира с тази технология в Австралия, партнирайки си с правителствената
агенция за безопасността в интернет. Комисарят по
е-безопасността Джулия Грант коментира, че практиката ще позволи да се вземат превантивни действия
срещу този тип насилие. „Има много случаи, в които
снимките или видеата са направени с желание и от
двете страни, но не е имало съгласие те да бъдат разпространявани“, казва тя.

МАЛКИ ОБЯВИ
САМО ВЪВ ВЕСТНИК “ДЕНТАМЕДИКА” МАЛКИТЕ ОБЯВИ СА БЕЗПЛАТНИ
ЗА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БЗС. МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАТЕ E MAIL:
REDOBIAVI@MAIL.BG. ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА С НОРМАЛНИ (НЕ САМО С
ГЛАВНИ) БУКВИ. ВАШАТА ОБЯВА ЩЕ ДОСТИГНЕ ДО 8932 ДУШИ!

ПРОДАВА
Продавам стоматологичен кабинет в
гр. София в близост до Военна болница оборудван. 0884224321
Продавам стоматологична машина
„Siemens“ в комплект с компресор и
аспирация +стол за стоматолога, внесени от Германия, фото полимерна лампа
, метални шкафове за работно облекло,
шкафове ПДЧ и плот с мивка. гр.София.
Цена по договаряне тел: 0888576440.
Продавам нов електрически микромотор на W&H с дисплей, шлаух, лед
осветление. Тел: 0898 26 20 20
Продавам два стоматологични стола
„Анвита“ с компресори, без периферия.
Обща цена 1200 лв.За контакт: д-р Красимир Вълев, тел. 0879 574790

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА СРЕЩА НА
СРК НА БЗС И ИЗРАЕЛСКА ДЕНТАЛНА
АСОЦИАЦИЯ (IDA) С ПОДКРЕПАТА НА РК
НА БЗС БЛАГОЕВГРАД И ИТАЛИАНСКО
ЕНДОДОНТСКО ОБЩЕСТВО (SIE)

Продавам стоматологичен юнит
ЮС-7 и стоматологичен стол СС-8 изгодно и в изключително добро състояние - гр.София. GSM за контакт: 0889
823 888

Гр. Банско, 10 Март 2018 г., Гранд хотел
Банско
(Предварителна програма)

Продавам 45кв.м., гр. София, Зона
Б4, до 11-то ДКЦ. Помещение със самостоятелен вход, подходящо за стоматологичен кабинет. GSM 0898895866

09.03.2018: НАСТАНЯВАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ

Продавам стоматологичен столFoshion FJ с горно окачване. Зъболекарска част- изводи за турбина, нов
безчетков микромотор TKD,платки
за светлина и за двата наконечника, ръкохватка въздух/вода, фотополимерна лампа MasterDent,система
за дестилирана вода с бутилка, нов
LЕD рефлектор, Coxo. Въртяща се
сестринска част,слюносмукател и
аспиратор,сепариращ съд за аспирация Катани, рамо за монитор. Цена
2500лв.София град,телефон за контакт
0887927506.

10.03.2018
08:00 – 09:00 – РЕГИСТРАЦИЯ
09:00 – 09:30 – откриване
09:30 – 11:30 – Пародонтология: Д-р Станислава Шулева, България
12:00 – 13:30 – Имплантология: Д-р Нарди Касап, Израел
13:30 – 14:30 - обяд
14:30 – 16:00 – Ендодонтия: Д-р Витторио
Франко, Италия
16:30 – 18:00 – Ендодонтия: Д-р Филиппо Кардинали, Италия
20:00 – Гала вечеря
Ще има ендодонтски курс, подробностите се
уточняват.
Такса участие:
За Лекари по дентална медицина: 50 лв. (за редовни членове на СРК и РК Благоевград – 30 лв.)
За студенти: 30 лв.
Гала вечеря: 55 лв.
Ще има осигурени нощувки до изчерпване на
бройката.
За повече информация: Офис на СРК на БЗС
Тел: 02 988 2525
Моб: 0888 588 060
E-mail: ssbsofiagrad@abv.bg

КОЛЕДЕН БАЛ НА РК НА
БЗС - ПЛОВДИВ
Уважаеми колеги,
Коледният бал на РК на БЗС - Пловдив ще се
състои на 21.12.2017г., четвъртък, от 19.30 часа,
в зала "Бендида" на "Новотел Пловдив". Цена
на куверта - 45 лв. Краен срок за записване:
15.12.2017г.
Информация и записване на тел: 032/ 63 06 18,
0885/ 650 641, или на място в офиса на РК на БЗС
- Пловдив, ул."Велико Търново" № 9, ет. 2.
За нас ще бъде удоволствие да споделим празничните мигове с колеги от цялата страна. Заповядайте!
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Продавам изгодно американски
стоматологичен стол SDS 2000, компресор, фотополимерна лампа, работна маса Цена: 2300 лв. Тел. зa контaкт:
0889977699
Продавам оборудван стоматологичен кабинет в гр. София, район „Красна
поляна“, стоматологична машина и стол
Медия 7М, в много добро състояние.
Цена по договаряне, тел. 02/889-96-90,
вечер след 19 ч.
Продавам два броя машини ЮС 7
медия. За информация: 0887/ 532 736 –
Д-р Раянлиев, Пловдив
Продавам пълно стоматологично
оборудване на изгодна цена с 2бр.стом.
стол. (текмил, дентсан) работещ дентален кабинет в центъра на гр. Карлово
GSM: 0889840317
Продавам стоматологичен стол, стол
за стоматолога, ултразвук, италиански
маслен компресор, два подвижни шкафа, шкаф с мивка и един стационарен,
бюро със стол, гардероб и допълнителни
шкафове с чекмеджета. Към машината
върви и фотополимерна лампа и апекс
локатор. - 0888-269-463 гр. София
Продавам работещ зъболекарски кабинет в гр. Ямбол - в центъра на града,
подходящ е за работа и живеене, тъй
като се намира в жилищен блок и апартамента е 70 квадр. метра. Практиката
съществува от 1994 год. Кабинета е оборудван с всичко необходимо (ултразвук,
фотополимерна лампа, амалгамобъркачка) включително и с дребен инструментариум и консумативи,както го изисква
добрата дентална практика. Може да
се започне работа веднага. Цената за
апартамента с денталната практика,с
всичко гореспоменато е 32000 Евро тел.
0895683896
Продава се нов електрически микрoмотор на W$H с дисплей, шлаух и лед
светлини. Тел. 0898 26 20 20
Продавам дентална практика в кв.
„Лозенец“. Телефон за връзка: 0888 510
186
ДАВА ПОД НАЕМ
Луксозен дентален център в София
отдава кабинети под наем (обзаведени

и необзаведени). Центъра разполага с
рецепция, 2 чакални на топ локация. За
връзка 02/9964020; 0895490253
Давам под наем стоматологичен кабинет или (смяна в стоматологичен кабинет)в гр. София. Кв. Лагера в близост
до Военна болница. 0887450326
Давам под наем самостоятелен разработен кабинет в дентална клиника
София център, с възможност за колаборация. Тел. 0889475887
Смяна под наем в кабинет в дентална клиника - гр. Варна тел:0888 30 60 87
Давам под наем дългосрочно, разработен, обзаведен стоматологичен кабинет, гр. Русе, до Кооперативен пазар,
кв. Хъшове. Кабинета е с много висока
оценка в интернет, със собствен уебсайт.
Информация - 0895895696
Давам под наем смяна в зъболекарски кабинет в гр. Пловдив,
ул.”Върховръх” № 2. За информация:
032/ 25 24 32
Отдава се смяна под наем в денонощен спешен кабинет по дентална медицина в гр. Пловдив. За информация: Д-р
Атанасов – 0885/ 88 00 43 или д-р Славова – 0885/ 84 48 42
Давам под наем оборудван дентален
кабинет в гр. Пловдив – 0898/ 740 145
Давам кабинет под наем в село
Брестовица, обл. Пловдив За информация: 0888/ 34 77 49
Дава се смяна за работа в дентален кабинет под наем в гр. Пловдив,
ЖР „Тракия”, поликлиниката, ДКЦ 5,
ул.”Съединение” № 42, ет. 3, каб. 3. За
справка: 0899/ 690 221 и 032/ 261 170 –
Д-р Попова
Давам под наем оборудван кабинет
в гр. Асеновград. За информация: 0888/
34 15 84
Давам под наем оборудван стоматологичен кабинет в гр. Пловдив.
За информация: 0897/ 988 845
Дава се под наем оборудвана стоматологична клиника с 3 стола. кв. Лозенец, в непосредствена близост до метростанция „Стадион Васил Левски“ GSM :
0878 28 06 36
ДАВА ПОД НАЕМ смяна в разработен кабинет, в гр. Варна център, до
Катедралата. За контакт: 0896044266 д-р
Симеонова
Давам смяна под наем в стоматологичен кабинет в гр. София. Оборудван в
близост до Военна болница 0887450326
Дава се смяна под наем в разработен
и напълно оборудван стоматологичен
кабинет в град София, кв. Лагера. За информация и контакт - 0888 470 279
Давам под наем напълно оборудван
стоматологичен кабинет (или смяна под
наем) в гр. София близост до Военна
болница тел 0887450326 д-р Владимирова
Давам под наем обзаведен стоматологичен кабинет в гр. Варна, Ж.к. „Младост“ - Поликлиника „Младост“ 315 Д.
Цена - по споразумение. За връзка - 0889
959643
ТЪРСИ
Търся САМО зъболекарски стол - без
машина - олекотен модел, лесно преносим. тел.0889-323-676
Търся лекар по дентална медицина
за работа на процент в нов и напълно
оборудван кабинет в София, център. За
контакт: 088 8118618 Д-р Лозева
Фирма изкупува отработена амалгама на цена - 100 лева за килограм. Тел.
0899 948 166.
Търси лекар по дентална медицина
за работа на процент в разработен кабинет в ж.к. Люлин център. За контакт
- 0888 925378
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АКТУАЛНО
НАРЕДБА ЗА
ФИЗИОЛОГИЧНИТЕ НОРМИ
НА ХРАНЕНЕ
За пръв път от 2005 г. МЗ актуализира наредбата, като отразява
в нея резултатите от последните
проучвания на Световната здравна
организация (СЗО) и Европейската
служба по безопасност на храните
(EFSA) за потребностите на организма от основни хранителни вещества. Новият нормативен документ
ще бъде в основата на провеждането на националната здравна политика в областта на храните и храненето и в частност ще определя
изискванията за здравословно хранене в детските градини и училищата. Дефинирани са горните граници за нерисков прием на витамин
D и флуор, както и на стойностите
за адекватен прием на калий и вода.
Въведени са и точни стойности за
минималните нужди от калий и
натрий. С наредбата се определят
и препоръчителните дневни количества микроелементи – магнезий,
мед, селен, калций, фосфор, цинк
и йод. Въведени са нови формули
за изчисляване на метаболизма и
нови критерии за увеличаване на
енергийните потребности в зависимост от степента на физическа
активност на хората. Важна е промяната, засягаща препоръчителните количества вода, при които има
съществено намаление. От препоръчаните 3,7 литра вода на ден
за възрастните мъже в старата наредба, нормата е вече 2,5 литра на
ден, а за жените от 2,7 литра на ден
става 2 литра на ден. Включени са
и определения на понятията „хранителни влакнини“ и „добавени
захари“, съответстващи на определенията на EFSA. Друга промяна е
свързана със съвременните научни
данни за по-ниски потребности от
въглехидрати, като обаче минималните стойности за въглехидрати на
ден за бебетата, децата, бременните
жени и кърмачките се запазват на
същите нива както досега. Актуализирани са препоръките за прием на витамините D и C, при които
има увеличение на дневното количество. Осъвременени са и критериите за дневен прием на тиамин,
ниацин, фолат, витамините B 12, E,
К и рибофлавин.

ВИРУС
ПРОФИЛАКТИРА
ИНФАРКТ
Американски учени разработили единствена по рода си терапия, която позволява на пациенти, засегнати от сърдечносъдови
болести и предразположени към
сърдечни пристъпи, да забравят
завинаги за здравословните си
проблеми. Специалисти от болницата „Маунт Синай“ използвали
като профилактика срещу инфаркти специален генномодифициран вирус, който след вкарването
му в човешкия организъм намалил сърдечната недостатъчност с
30 на сто. Вкарването на вируса
в човешкия организъм сложило
началото на особен вид генна терапия, насочена към понижаване
на протеина фосфатаза 1, чието
повишено количество значително
усложнява изпомпването на кръв
от сърцето. По думите на учените
една-единствена инжекция в бедрената артерия е достатъчна, за
да може лекарството да започне
да действа. Независимо че в случая липсват странични ефекти и
че използването на вируса може
на практика да излекува всички
пациенти, засегнати от сърдечни
заболявания, учените смятат, че
подобно лечение може да се окаже значително по-скъпо от традиционните терапии.

БЮДЖЕТЪТ
НА НЗОК
Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса
(НС на НЗОК) на последното си
заседание взе решение да разблокира резерва на фонда и да насочи
38,840 млн. лв. от него за заплащане на лекарства и медицински
изделия. Надзорниците приеха
окончателно бюджетната рамка на
касата за следващата година. През
2018 г. финансиращата институция ще разполага с 3,8 млрд. лв.
Чрез преразпределение на бюджета за 2018 г. според исканията на
Министерството на здравеопазването е постигнато увеличение на
средствата за първичната извънболнична медицинска помощ със
7 млн. лв. По този начин общата
сума за личните лекари ще достигне 207, 200 млн.лв. Увеличение ще
има и на средствата за дентална
помощ. Повече пари ще получат и
специалистите в извънболничната
помощ, а за болниците са предвидени още 22 млн. лв. Взето бе решение резервът на касата да бъде
запазен на нивото от 3%.

ОБЩИНСКИТЕ
ЛЕЧЕБНИ
ЗАВЕДЕНИЯ С
ПОРТАЛ
Най-големият здравен портал
https://sofia.myhealth.bg/, в който
е събрана актуална информация
за всички общински лечебни заведения в София и специалистите
в тях, бе официално представен в
Столична община. В портала има
информация за близо 800 лекари
от 35 специалности, които работят
в 37 общински лечебни заведения
- многопрофилни и специализирани болници, Диагностичноконсултативни центрове (ДКЦ),
медицински центрове, болници
за долекуване в на територията
на столицата. Към момента 500 от
специалистите са предоставили
графици с часове за преглед, така
че пациентите могат да си резервират час онлайн. Останалите лекари са дали телефони за връзка.
За да ползва услугата, потребителят трябва да се регистрира. След
това ще има право да си направи
до 5 резервации за преглед. Ако
се установи, че потребителят е
злонамерен и умишлено блокира
часове, без да има нужда от тях,
профилът му ще бъде блокиран. В
здравния портал може да се влиза
както през търсачките на Google,
така и през сайта на Столичната община - https://www.sofia.bg/
health.

ХИПЕРХИДРОЗАТА ВЕЧЕ
Е ЛЕЧИМА
Прекомерното изпотяване или
хиперхидроза засяга средно около
5% от населението на планетата,
като това състояние се отразява
крайно негативно на самочувствието и нормалното функциониране
на страдащите от него. Приблизително 350 000 са българите, които
имат хиперхидроза, но те предпочитат да крият проблема си и да
живеят по-ограничено и в изолация от другите. Тези данни бяха
представени на пресконференция
по повод откриването на първата
у нас специализирана клиника за
лечение на хиперхидроза – Liberty
Clinica България. В нея ще се прилага иновативната miraDry технология за неинвазивно лечение на
прекомерното изпотяване под мишниците – най-разпространената
форма на състоянието. Методиката е базирана на използването на
електромагнитни вълни, които раз-

тварят и изпаряват потните жлези
в тази анатомична област, без да се
увреждат околните здрави тъкани.
Има разработен и вариант за домашно приложение в случаите на
прекомерно изпотяване в областта
на дланите и ходилата. По информация на мениджмънта на българската клиника цената за първа
интервенция ще бъде 3200 лв., а в
случаите, когато се налага повторна процедура ще бъде прилагана
пакетна цена от 5200 лв.

КРЪСТЪТ БЕ
ВЪЗДИГНАТ
ОТНОВО
Каменният кръст от 1878 г. в
кв. Лозенец в столицата отново
ще заеме своето достойно място в
двора на църквата - там, където е
бил издигнат от самото му начало.
До преди дни той се съхраняваше
в близкия храм "Преображение
Господне". Сега е поставен върху
постамент до олтара на новопостроения храм, посветен на Светия
кръст. От древни времена се предавала историята, че на това място, известно като Лозенските възвишения, император Константин
Велики видял в небето кръстното
знамение и чул глас Господен, който му казва, че с този знак ще победи враговете. Затова мястото носи
името Кръста. През 1878 година,
след Освобождението на България
от османско владичество, инициативен комитет от интелектуалци и
местни жители поставят каменен
кръст в памет на загиналите. Поради високото място, на което се
намирал, и незастроената по онова време околност, паметникът се
е виждал отдалече. Според историци това е първият мемориал на
Третата българска държава. Формата на паметника е уникална, напомня на двураменните кръстове
от гербовете на Унгария и Словакия. През 2005 г. каменният кръст
е обявен за паметник на културата.
През 2011 г. е демонтиран от Софийската митрополия за съхранение и реставрация.

бактериални сапуни, душ гелове
и шампоани. Той се съдържа също
така в много търговски пасти за
зъби и при научни изследвания е
установено, че води до сърдечна
недостатъчност, болест на сърцето, увреждане на мускулната
функция, скелетни проблеми и
манипулиране на регулирането на
хормоните в тялото. Известно е и,
че имитира действието на хормона
естроген; хормон, който когато е в
излишък е доказано, че увеличава
риска от рак на гърдата. Смята се
за безопасен според Американската агенция по храните, но вече има
достатъчно изследвания, които доказват обратното – че в по-големи
количества триклозан прави организма устойчив към антибиотици,
повишава риска от рак и инфаркт.
Засега изследвания са правени
само с лабораторни мишки. Така,
макар производителите на отделните продукти да влагат безвредно количество от това вещество,
в крайна сметка в организма ни се
натрупва повече от необходимото.

КАКВО
СЕ ПРОМЕНЯ
ПРЕЗ 2018 Г.
Осигурителната вноска за пенсия се увеличава с 1 процентен
пункт; Административно се вдигат минималните осигурителни
прагове с 3.9%; Минималната заплата става 510 лв. Минималният
осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се вдига до 510
лв. за 2018 г.; за 2019 г. – 560 лв.;
за 2020 г. – 610 лв.; Продължава
увеличаването на възрастта за пенсия от 1 януари всяка година с по
2 месеца за жените и с по 1 месец
за мъжете. Пенсиите порастват с
3.8%, като средната ще е 363.6 лв.
през 2018 г. Увеличава се обезщетението за отглеждане на дете от
едно- до двегодишна възраст – от
340 на 380 лв. Расте минималният
дневен размер на обезщетението
за безработица – от 7.20 на 9 лв.

ЗАТЛЪСТЯВАНЕ И
РЕПРОДУКЦИЯ

EПИДЕМИЯ ОТ
ДИАБЕТ

Разширяването на талията може
да доведе до „свиване“ на броя на
сперматозоидите, показват нови
изследвания, пише сп. „Хелт“. Индийски учени от Центъра за асистирана репродукция към болница
„Кришна" във Висакапатнам са
изследвали повече от 1200 мъже
и са установили, че прекомерното
телесно тегло е свързано с по-малък обем сперма, по-скромен брой
сперматозоиди и по-ниската им
концентрация. Освен това се влошавала и подвижността на сперматозоидите. Изводите на изследователите се основават на прецизен
компютърен анализ. Методът се
използва за първи път при проучване на връзката между наднорменото тегло на бащите и зачеването.
В следваща фаза на изследванията,
която вече е в ход, екипът търси
отговор на въпроса дали намаляването на теглото ще подобри качеството на сперматозоидите. Резултатите са много предварителни,
но, изглежда, отслабването може
да обърне процеса.

Диабетът е световна епидемия,
която взима по 5 милиона жертви
всяка година - повече, отколкото
са жертвите на СПИН, туберкулоза и малария, взети заедно. Само
за последните 35 години болните
са се увеличили 4 пъти и сега са
422 милиона по света, а поне половин милион от тях са българи.
В момента един от всеки 11 души
по света е болен от диабет (8.5%
от населението), но прогнозата на
Световната здравна организация е,
че за следващите 20 години делът
им ще е вече над 10%. Двата вида
диабет обхващат всички възрастови групи, като над половин милион са децата засегнатите от диабет тип 1 и се нуждаят от прием
на инсулин през целия си живот.
Голямата част от случаите обаче 90% от всички - са на диабет тип
2 сред възрастни, но също и все
повече сред деца. Това е диабетът,
който се появява най-вече заради
лошия начин на живот и съответно
е предотвратим. А една от седем
бременни жени има гестационен
диабет, което е подценяван проблем. За България прогнозата на
СЗО вече е факт, като по изчисленията на здравната служба за 2016
г. 10.3% от българското население,
или около 700 хил. души, са засегнати от болестта. Официалната
статистика у нас е за около половин милион души с диабет, но
специалистите вярват, че има поне
още около 200 хиляди, които не
знаят, че са болни, и вероятно няма
да разберат, докато не се появяват
неизбежните усложнения.

ТРИКЛОЗАНЪТ
И АНТИМИКРОБНАТА
РЕЗИСТЕНТНОСТ
Триклозан първоначално е бил
регистриран през 1969 г. като класифициран пестицид и все пак,
някак си, е намерил своя път в широк спектър от продукти за лична
хигиена като дезодоранти, анти-

АКЦЕНТИ
ПРОЦЕСЪТ СРЕЩУ
ЛЕКАРИТЕ
Най-често пациентите водят дела срещу лекари и зъболекари заради твърдения за
некачествени посоперативни
грижи, неправилна диагноза или неправилно лечение.
Много по-рядко дела се водят
заради отказ от лечение или
ненужно извършена манипулация. 35% от делата, които
се завеждат заради "лоша
комуникация". Сред рискови
специалности за съдебни искания са хирургията, акушеро-гинекологията, денталната помощ. От 240 разгледани
дела за период от 10 години,
18% от тях не са получили
развитие. Всяко трето заведено дело от пациент е уважено
в съда. Жалбите до медицински одит са между 500-700 на
година.

ФИЛОКСЕРА
И УИСКИ
Как уискито става популярно по света? Причината е
малкото насекомо Phylloxera
vastatrix Planch, познато
просто като филоксера. В
края на XIX век тя поразява европейските лоза и континентът се изправя пред
недостиг на вино и дестилат
за коняк. Потребителите се
обръщат към уискито и за
кратко време то става любимо по целия свят. От близо
сто години датира традицията на японското уиски, с
много качествени дестилати
днес се включват Индия и
Тайланд.

ПУШЕНЕ И
ОРАЛНО ЗДРАВЕ
При пушачите много почесто се наблюдава рак на долната устна. Той се дължи на
хроничната травма от фаса,
и от топлината която при
горене на цигарата изгаря
финият епител на устата. Пушачите се разболяват по рано
от пародонтоза в сравнение с
непушачите. Това се дължи
на по-бурното развитие на
микроорганизмите, а също
и на намаленият кръвоток
в устата. При пушачите устната хигиена се намалява,
което води до развитие на
кариес, гингивит и пародонтоза. При тях много по-често
се наблюдава рак на езика,
вермилиона, на ларинкса, на
гласните струни, на лигавиците. При закоравелите пушачи пушещи над две кутии
на ден по-често се случват
наличието на некротични
лезии по устни и лигавици.
При пушачите се наблюдават
и преканцерозите от типа на
левкоплакията.

БРЕМЕНЕН
ЧОВЕК
Британското правителство
ще поиска в документите
на ООН терминът "бременна жена" да бъде променен
с "бременен човек", за да
включва и транссексуалните, пише The Times. Медията се позовава на източник
във външното министерство
на Великобритания. Измененията трябва да засегнат
Международния пакт за
граждански и политически
права в ООН. Документът е
подписан и ратифициран от
168 страни. Той се основава
на всеобщата декларация за
правата на човека от 1948 г.

