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ШЕСТИ НАУЧЕН КОНГРЕС НА СРК

КРЪГЛА МАСА
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КРЕАТИВНОСТ В
ПРОДЪЛЖАВАЩОТО
ОБУЧЕНИЕ

ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

СИЛАНИЗИРАНЕТО
НАМАЛЯВА ДО
75% КАРИЕСИТЕ
ПРИ ДЕЦАТА

РЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

WWW.BZS.BG

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
И УСПЕШНА НОВА 2017 ГОДИНА!

Уважаеми колеги,
Скъпи приятели, дългогодишни партньори на Българския зъболекарски съюз и вестник „ДентаМедика“,
От името на Управителния съвет на БЗС и от свое име,
бихме искали да поздравим всички вас с настъпващите найсветли християнски празници.
В тези празнични дни ние се събираме със своите найблизки и тези няколко дни, прекарани край огнището, ни
зареждат с вяра, енергия и оптимизъм.
Нашата професия и ние сме докоснати от Бога, защото освен здраве, даряваме красота, самочувствие, професионал-

на, обществена и житейска реализация.
На фона на случващото се в страната, бихме искали да
си пожелаем вяра, мъдрост, здраве, сила и загриженост за
общите ни съдбини като граждани на Република България.
На всички колеги, приятели, партньори и техните семейства пожелаваме да бъдат здрави, да имат много късмет и
щастие, както и професионални успехи през Новата 2017
година.
Д-р Борислав Миланов, председател на УС на БЗС
Д-р Николай Шарков, главен секретар на БЗС

ИЗВЪНРЕДЕН
КОНГРЕС НА БЗС – 2016

Екипът на
вестник „ДентаМедика“
ви желае щастливи празници
и успешна Нова година!

ЧЕТВЪРТИ НФДМ
„МАДАРСКИ КОННИК“
На територията на РК на БЗС – Шумен от 27 до 29 януари 2017 г. ще се проведе Четвъртият национален форум по
дентална медицина (НФДМ) „Мадарски конник“. Пълната
програма на форума е публикувана на стр. 2.

„ВАРНА ДЕНТ“ – 2017 Г.
От 10 до 13 март 2017 г. РК на БЗС – Варна ще бъде домакин на традиционния форум по дентална медицина „Варна
дент“, който ще включва богата лекционна и практическа
програма, както и дентално изложение. Очаквайте програмата на форума.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
СЛИВЕН 2017
Делегатите на конгреса

Н

а 9 декември 2016 г. в парк-хотел „Москва“ в столицата се проведе Извънредният конгрес на Българския зъболекарски съюз.
На фона на политическата нестабилност в държавата и
правителство в оставка, все пак има и добри новини. Същият ден в Държавен вестник бе публикуван бюджетът на
НЗОК, което го прави неоспорим факт. Отбелязваме това,
защото имаше реална опасност държавата да няма приет
бюджет и респективно да няма бюджет на Касата. От страна на ръководството на БЗС и Комисията за рамково договаряне, отново бе извършена огромна работа, във връзка с
увеличаването на парите за дентална помощ с 20%, в сравнение с миналата година.
Конгресът имаше отговорната задача да приеме изменения и допълнения в Устава на БЗС, както и новата структурно-функционална схема на Комисията по информация,
която да определи информационната политика на съюза в
следващите години, като бяха посочени ясно мотивите за
промени в чл. 22, ал. 6.
Друга изключително важна задача бе приемането на Кодекса за професионална етика на лекарите по дентална медицина, съгласно съгласуваната редакция с Министерството на здравеопазването.
Традиционно в центъра на работата на Конгреса бе НРД
– 2017 във всичките му аспекти, отнасящи се до работата на
лекарите по дентална медицина и вземането на решения по

чл. 11. на Устава на БЗС за даване на мандат за изготвяне и
приемане на НРД по ЗЗО.
Конгресът избра и нов председател на Комисията по информация (КИ), след оставката на доц. Г. Томов. Доц. Тодор
Узунов от ФДМ – София е новоизбраният председател на
КИ.
Съсловието винаги следи с внимание отчета на Контролната комисия на БЗС за финансовата дейност на Фонда за
финансово подпомагане на редовни членове на БЗС със
здравословни проблеми, като бе взето решение по чл. 26
за максималния размер на еднократна помощ. Делегатите
гласуваха той да бъде увеличен на 4000 лв. Бе гласуван и
размерът на формиране на резерва на фонда по чл. 33, съгласно Правилника за дейността и изразходването на средствата на Фонда.
В точка „Разни“ бе разгледано предложението на д-р
Елка Баева, председател на УС на РК на БЗС – Шумен, относно изискване за проведен профилактичен зъболекарски
преглед при започване на учебната година в детски градини и училища от медицинския персонал в учебните заведения, като целта е профилактика и лечение на денталните
заболявания. Това предложение е продиктувано от лошите
епидемиологични данни за областта, като област Шумен е
на първите места по извадени постоянни зъби на деца до
18 г. в страната.				
На стр. 2

Управителният съвет на Българския зъболекарски съюз
дава съгласие форумът на Районна колегия на Българския
зъболекарски съюз – Сливен, да прерасне в Национален
форум по дентална медицина – Сливен 2017, който ще се
проведе на 25 и 26 март 2017 година.

РЕДОВЕН
ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН КОНГРЕС
Управителният съвет на Българския зъболекарски съюз
прие Редовният отчетно-изборен конгрес да се проведе на 2
и 3 юни 2017 година.

НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
XVII-ят Научен конгрес на БЗС ще се проведе на 15 – 17
юни 2017 година в Бургас.

FDI 2017
Испанската дентална асоциация ще бъде домакин на
Световния годишен дентален конгрес на FDI, който ще се
проведе в гр. Мадрид от 29 август до 1 септември 2017 г.

BASS – 2017
XII конгрес на Балканското стоматологично общество
(BaSS) ще се проведе в гр. Солун, Гърция от 4 до 7 май 2017 г.
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EDITORIAL

ДОВЕРИЕ КЪМ НЕВЕРЕН
ЧОВЕК Е КАТО СЧУПЕН ЗЪБ

Б

СЪСЛОВНИ

ИЗВЪНРЕДЕН
КОНГРЕС НА БЗС – 2016

иблията, евангелията, светите книги. В тях е вплетена човешката мъдрост и опит, които явно са непреходни. В съвременния,
както ни се струва често безумен свят, е добре да се върнем към
простичката мъдрост на светите книги. Идват Рождество Христово и
прекрасните зимни празници, когато всички се събираме с близките
си в малката семейна черква, за да натрупаме сили, емоция и подкрепа, за да издържим цялата следваща година.
Бъдете здрави, щастливи, но и мъдри и човечни! Честито Рождество Христово и успешна Нова година!
Може ли някой да тури огън в пазвата си и дрехите му да не изгорят. - Пр.6:27
В многото говорене грехът е неизбежен. - Пр.10:19
Дойде ли гордостта, дохожда и срамът. - Пр.11:2
Който пази устата си, опазва душата си. - Пр.13:3
Ходи с мъдрите и ще станеш мъдър. - Пр.13:20
По-добре малко с правда, нежели големи доходи с неправда. Пр.16:8
Богатството притуря много приятели. - Пр.19:4
Къща и богатство се оставят наследство от бащата, но благоразумната жена е от Господа. Пр.19:14
Благоразумният предвижда злото и го избягва. Пр.22:3
Който сее беззаконие, ще пожъне бедствие. Пр.22:8
Не се радвай, когато падне неприятелят ти. Пр.24:17
Мек език кости троши. Пр.25:15
Доверие към неверен човек е като счупен зъб и изкълчена нога.
Пр.25:19
Не отговаряй на безумния според безумието му. Пр.26:4
Който ров копае другиму, сам пада в него. Пр.26;27
По-добре близък съсед, отколкото далечен брат. Пр.27:10
По-добре да изобличиш, отколкото да ласкаеш. Пр.28:23
Когато се умножат благата, умножават се и ония, които не ядат.
Екл.5:11
Гол си се родил, гол ще си отидеш. Екл.5:15
За вас подбра: Е. Караянева, гл. редактор на в. „ДентаМедика“

ПРОГРАМА НА НФДМ„МАДАРСКИ КОННИК“
27.01-29.01.2017

От стр.1
Малко са съсловията, които имат
възможността да се съберат и обсъдят важни за професията въпроси.
Натрупаният опит и извършената предварителна работа от УС и
постоянните работни комисии на
организацията позволи Конгресът
да премине изключително делово, като това не лиши дебатите от
полемичност и острота в търсене
на вярното решение. В рамките на
един ден, при запазване на кворума,
бяха взети множество решения за
бъдещата дейност на БЗС.
Конгресът бе открит от д-р Н.
Шарков, главен секретар на организацията. Бе почетена с едноминутно
мълчание и паметта на отишлите си

първо място. За шеста поредна година ще дискутираме нормативни
актове, свързани с работата и организацията на БЗС. За всичко това
ще говорим по съответните точки
от дневния ред.
Ще кажа няколко думи за времето, в което живеем. Всички сме толкова пренаситени от информацията
от екрана, от медиите за трудната
ситуация, в която се намираме не
като съсловие, а като цяло. Бих искал да подчертая следните факти:
На първо място, д-р Павлов никога не се е държал като депутат, за
разлика от други двама наши колеги, лекари по дентална медицина
и депутати в НС. Той винаги се е
асоциирал и е бил част от нашето

www.shumendentalforum.org
27.01.2017г. ПЕТЪК
12.00-13.00 ч. РЕГИСТРАЦИЯ
Уъркшоп
Свободен достъп на ЛДМ, участващи във форума, без ограничения за
брой участници
13.00- 14 .00 ч. Плазмолифтинг и солвекол-универсални технологии
за решaване на дентални проблеми - лектор Стоимен Терзийски и проф.
Александър Шумский, МУ -REAVIZ -гр Самара,Русия
14.00-15.00 ч. "Ендодонтия - лесно, бързо и безопасно с инструменти от
най-новата сплав на пазара. Демонстрация върху модел."д-р Полина Велчева, асистент и специализант катедра Консервативно зъболечение ФДМВарна.
15.00-16.00 ч. Съвременна имплантология - последни тенденции във
формата и повърхността на денталните импланти. Демонстрация върху
модел. Ашер Охайон - собственик на компания SigDent - инженер и конструктор, Израел, д-р Георги Киримов - асистент и докторант в катедра
Орална хирургия, ФДМ – Варна, д-р Пламен Ненков - специализант имплантология във ФДМ Варна
15.00-16.00 ч. Правилната обработка на повърхности, инструменти и
ръце спасява живот; Или как ДА НЕ използваме дезинфектантите „САМО
ЗА ПРЕД РЗИ". Д-р Драгомир Иванов и Преслав Костов.
16.00-17.00 ч. Демонстрация и начин на работа със софтуера за дигитален дизайн на усмивката Cara smile на Heraeus Kulzer . водещ д-р Мария
Панайотова
28.01.2017г. СЪБОТА
ЛЕКЦИОННА ПРОГРАМА
8.00-9.30 ч - Регистрация
9.00-9.30 ч - Официално откриване – Гранд хотел „Шумен“
9.30-9.45 ч. - Търговска презентация - Атлантис.
9.45-11.15 ч. - Травма на детски зъби.Отстраняване на короната на анкилозни предни зъби при деца и юноши като метод за запазване на алвеоларния гребен - Д-р Еял Нуни - МУ - ДФ - Тел Авив, Израел
11.15-11.30 ч. - Търговска презентация - Роми-Дент.
11.30-13.00 ч. - Смайл дизайн - Порцеланови фасети-защо, кога и как Д-р Росен Венелинов. Панел - София дентал Миитинг
13.00-13.15 ч. - Търговска презентация - Пиер Фабр.
13.15-14.15 ч. - Обедна почивка.
14.15-14.30 ч.- Търговска презентация - Берлин хеми
14.30-16.00 ч. - Ротационно и реципрочно движение в кореновите канали. Клинични случаи - Проф.Радосвета Василева, МУ ФДМ - София
16.00-16.15 ч. - Търговска презентация-Медицинска техника инженеринг
16.15-17.45 ч. - Радикуларни одонтогенни кисти и кисти на устните -хирургично лечение - доц.Стоян Иванов.
20.00-02.00 ч. - Гала вечеря /дрескод-официален/ куверт - 40лв.
Такса участие - 30 лв.
за членове на РК- Шумен - 20 лв.
студенти – безплатно
Тел. за контакт: 0887 79 02 77

Председателят на КНА, д-р Св. Гачев, представя предложенията за
промени в Устава
от този свят през годината колеги.
Д-р Шарков обяви за гласуване
гостите на Конгреса. Тази година
сред тях бяха д-р Валентин Павлов,
депутат от 43-ото Народно събрание и член на Комисията по здравеопазване и д-р Антони Гоцев, почетен член на БЗС.
За деловото протичане на форума бе избрана Мандатна комисия
с председател д-р Камен Германов,
която да установи легитимността
на извънредния конгрес на базата
на кворума.
Думата бе дадена на д-р В. Павлов, който поздрави колегите си,
като подчерта, че всички институции работят прекрасно с ръководството на БЗС, нещо, което не може
да се каже за ръководствата на другите съсловни организации в здравеопазването.
В своето обръщение към делегатите, председателят на БЗС, д-р Б.
Миланов каза:
„За пореден път на това място в
този период от годината ние се събираме, за да вземем своите важни
решения относно нашия хляб, на

съсловие – не само на думи, но и на
дела.
В този труден месец, след провеждането на президентските избори, не се знаеше дали ще има
бюджет на държавата, дали той ще
бъде внесен в Министерски съвет,
дали правителството веднага ще
спре своята работа и ще има ли служебен кабинет. Д-р Павлов е човекът, който отваряше вратите, за да
може председателят на БЗС да изложи своята позиция пред всички
парламентарни групи, независимо
от техния характер.
На нашия колега, д-р Иван Ибришимов, в Комисията по здравеопазване в изключително сюблимен
момент, когато бяха на път да ни
се отнемат 16 милиона лева от бюджета за тази годна, в личен план
му казах: „Д-р Ибришимов, Иване,
политиката си е политика, но ние
сме зъболекари, ние се борим за
хляба на всички колеги и за нашите пациенти“. И знаете ли какво се
получи след това? Бюджетът мина
„на косъм“ в Комисията по здравеопазване – 9:7 гласа, т.е. с един

глас и то благодарение отново на
разговорите, които с д-р Павлов водихме комисия по комисия, и то не
с представители на ГЕРБ, защото те
са вносители на бюджета, а с всички останали парламентарни групи,
които трябва да подкрепят бюджета, за да защитим 24-те милиона
лева, които вече не са тайна за никого от вас. След гласуването поисках обяснения и ми бе казано от
д-р Ибришимов: „Да, но аз смятам
да предприема други инициативи,
защото имаме какво да правим за
пенсионерите и за хората, които нямат зъби“. Отговорих: „Благодаря,
но това го правим повече от година
и половина, отново с д-р Павлов“.
Д-р Иван Ибришимов гласува
против бюджета на Националната
здравноосигурителна каса и това
трябва да се знае.
След като времето е такова и постоянно хабим нерви, този път ще
говоря с конкретни имена от тук нататък до края на моя мандат. След
това всеки има право на свой избор.
Ако днес в тази зала ще дискутираме и ще обсъждаме не само парите
в бюджета на НЗОК, но ще обсъждаме и условия, то всичко това нямаше да се случи, ако бюджетът на
държавата не беше приет. Просто
щях да изляза пред Вас и да кажа:
„Съжалявам, колеги, няма рамков
договор, няма финансиране, дайте
да поговорим по други важни теми,
но тази тема я забравете“. Да, и
този път успяхме.
Ще подчертая и следното. Разбира се, това не е заслуга само и
единствено на председателя на Българския зъболекарски съюз и на д-р
Павлов. Това е плод на екипната
работа на цялата Комисия по Националния рамков договор, както
всички вие знаете.
Не ми е безразлично в каква
посока ще се развива държавата,
кой ще е следващият министър на
здравеопазването, който трябва да
отстоява политиката в здравеопазването.
Типично по български, когато
някой слиза от върха, всички, които досега са мълчали, вземат камък
и го хвърлят. Имам претенцията да
съм единственият човек, който казваше всичко в лицето на д-р Петър
Москов. Дори през емоционалните
думи, които излизаха от моята и от
неговата уста. Но това не е важно.
Важни са резултатите, които се постигнаха. Ще ги маркирам.
Първо. Третата дейност, която с
този рамков договор е защитена.
Второ. Ние не сме част от Националната здравна карта, защото сме
свободна професия и ние самите
отговаряме за нашите практики,
което е изключително важно и ни
спести големи главоболия.
Трето. Направихме пробив в Наредбата за специализацията. Бяхме
на път да решим въпроса съвместно
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с трите факултета по дентална медицина. В залата присъстват проф.
Филчев, проф. Тодоров, проф. Тончев – не го виждам в момента, но и
той има своето участие. Те могат да
го потвърдят.
Д-р Петър Москов като министър
сигурно има своите пропуски. За
нас този министър беше най-диалогичният и беше човекът, при когото
можехме да влезем по всяко време, да изложим нашата позиция и,
разбира се, да намерим пресечната
точка на интересите както на обществото, така и на съсловието.
Друго важно нещо, постигнато
след лобиране и активна работа, е
по отношение на задължителните професионални застраховки на
лекарите по дентална медицина
и техния персонал. След водени
разговори с д-р Даниела Дариткова, председател на КЗ, с министър
Москов, с д-р В. Павлов, както и
с подкрепата на председателя на
Комисията по бюджет и финанси
Менда Стоянова, този въпрос бе
решен и Министерски съвет ще определя лимитите за застраховките.
Всички изброени преди това
неща са абсолютно достатъчни като
доказателство да твърдим, че с този
екип на МЗ сме водили прекрасен
диалог.
Искам да благодаря отново на
д-р Валентин Павлов за цялостната
подкрепа, която ни оказва. Вероятно държа рекорд като председател
на Българския зъболекарски съюз,
който ще е сменил 10 кабинета на
Министерство на здравеопазването, но всичко, което е необходимо
за работата на лдм, ще бъде направено.
Без вашата подкрепа, говоря за
председателите на районните колегии, говоря и за делегатите на конгреса, говоря и за отделните членове на районните колегии – нищо
не може да се случи. Това е силата
ни. Затова ни уважават, затова се и
страхуват от нас“.

ИЗМЕНЕНИЯ
И ДОПЪЛНЕНИЯ
НА УСТАВА
На д-р Св. Гачев, председател на
Комисията по нормативните актове
(КНА), се падна отговорната задача
да представи мотивите за промените в основния закон на организа-

Д-р Б. Миланов
която се отнася до съвместната дейност с постоянните работни и временни комисии на БЗС за изготвяне
на съсловни документи, включително правилници за дейност. Тези
предложния на КНА бяха приети с
необходимото мнозинство.
По отношение на предложените
промени в Устава, относно работата на Комисията по регистрация и
членство, чл. 22 (4), бе прието предложението на КРЧ, свързано със
съвременния начин на водене на
Националния регистър на лекарите
по дентална медицина, които са в
унисон със сега действащия Правилник за водене на регистрите на
Районните колегии на БЗС и с разпоредбите на ЗСОЛЛДМ.
Промените в Устава, отнасящи
се до дейността на Комисията по
квалификация и акредитация, чл.
22 (5), предизвикаха дебат в залата,
предвид важността на темата и активната работа на ККА до момента.
ККА има две предложния, които
са пряко свързани с дейността. Те
бяха представени от д-р С. Димитрова, председател на ККА: чл. 22
(5) – ККА подпомага УС на БЗС в
организирането, координирането и
провеждането на ПМОЛДМ в съответствие с Правилника за ПМОЛДМ и Правилника за дейността си.
Предлага се т. 2 и 3 от сегашния
Устав да отпаднат, като се добави
нова точка 2: ККА участва в дейности, свързани с организиране и
координиране на следдипломното
обучение на лдм.
В сега действащия Устав се ре-

пломно обучение е в правомощията
на ФДМ. Участието на ККА в разработване на критерии за акредитация, в това число и акредитация
на лечебни заведения, провеждащи
следдипломно обучение на лдм.
Участието на БЗС в дейности, свързани с координирането на следдипломното обучение на лдм, се извършва в съответствие със законови
и подзаконови нормативни актове.
Предложение за промяна в Устава в чл. 22 (5) и създаване на нова
точка бе направено от д-р Емил
Давчев, председател на РК на БЗС
– Добрич. Неговото предложение
бе Правилникът за ПМОЛДМ да се
приема от УС и от Конгреса на БЗС.
И в момента Правилникът се
приема от УС, подчерта д-р Гачев.
КНА има мотиви против предложението на д-р Давчев.
Мотиви за неподдържане на
предложението на д-р Емил Давчев от страна на КНА
Съгласно Устава на БЗС има две
комисии, които се избират пряко
от конгрес на БЗС – Комисията по
професионална етика и Контролната комисия, чиито документи и
дейност са обект на конгресни решения. Постоянните работни комисии са помощни работни комисии
на УС на БЗС и тяхната дейност и
документи са обект на регулация от
УС на БЗС.
Правилникът за ПМОЛДМ се изпълнява от ККА, на която е вменено
с документите на БЗС и решенията
на УС на БЗС да организира и води
продължаващото обучение на лдм.

гламентира единствено организирането и провеждането на курсове,
които са само част от ПМОЛДМ.
Издаването на сертификати е част
от организацията на акредитирани от БЗС формати и форми на
ПМОЛДМ. ККА подпомага УС на
БЗС в съответствие с Правилника
за ПМОЛДМ и Правилника за дейността на ККА, които са поднормативни документи, утвърдени от УС
на БЗС.
По т. 2: провеждането на предди-

Двата правилника – Правилникът
за ПМОЛДМ и Правилникът за
дейността на ККА, са взаимосвързани и допълващи се документи на
ККА.
В този смисъл дейността относно изготвянето и приемането от
органите на БЗС на Правилник за
ПМОЛДМ е уредена съответно
в чл. 19 на Устава на БЗС и касае
всички постоянни работни комисии
(ПРК) на БЗС, а именно:

Момент от гласуването
цията.
КНА предложи промени в текста
на чл. 22 (3), които определят поточно ангажимента на БЗС относно
ценовите методики, съотносни с определянето на финансовите разходи
и цени по НРД с НЗОК, изключващи ценообразуване по чл. 98, ал. 1
на ЗЛЗ. БЗС не може да предлага на
лекарите по дентална медицина минимални цени, които те да съблюдават в своите практики.
КНА предложи и нова точка 4,
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„УС на БЗС (10) определя броя
на членовете на ПРК и ги избира,
одобрява техните правилници, контролира тяхната дейност. Веднъж
годишно приема писмен отчет от
председателите им за извършената
дейност“.
В съответствие с посочените
разпоредби в Устава на БЗС в Правилника на УС на БЗС, в чл. 6 т. 4 е
утвърдено с Решение на УС на БЗС
следното:
„Одобрява правилниците за дейността на работните комисии“.
В изпълнение на горното с Решение на УС на БЗС от 07.11.2015 г.
УС одобри актуален Правилник за
ПМОЛДМ въз основа на предложение, изработено на разширено
заседание на ККА, КНА и КИ на
БЗС, проведено на 06.11.2015 г. в
гр. София.
ККА реализира успешно Правилника за продължаващо обучение
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ги от РК. След като ще има такъв
голям ефект, редно е да има санкция от Конгреса, който е законодателен орган на нашата организация.
Според Правилника, в срок от 3
години всеки лдм трябва да придобие 30 кредита, които се отразяват
в регистъра и се вписват в удостоверенията за редовно членство,
изискуеми от НЗОК, като ако не
са придобити в срок, КПЕ може да
се самосезира. Всички РК трябва
да приведат своите правилници в
унисон с него най-късно до края
на 2016 г., а отчитането на кредите
за всеки член на БЗС, започва от
следващия отчетно-изборен период
през 2017 г.
В проведената дискусия д-р С.
Димитрова подчерта, че подкрепя
предложеното от КНА. Ако няма
действащ Правилник, то това ще
означава липса на акредитация за
всички форми и формати на про-

Д-р Г. Димов представя НРД-2017
повече от година. Нуждата от вземане на конгресно решение ще отложи тази реализация до провеждането на конгрес със съответния
дневен ред по този въпрос.
По отношение на постъпилото
предложение отделен правилник
на отделна постоянна работна комисия да се приема от Конгрес на
БЗС, това противоречи на задълженията, залегнали в чл. 11 на Устава
на БЗС относно дейността и правомощията, вменени от конгресите на
БЗС и то по отношение на всички
постоянни работни комисии.
Въз основа на изложеното, КНА
смята за уставонесъобразно и нецелесъобразно настоящият извънреден конгрес на БЗС да приеме предложението, постъпило от
д-р Емил Давчев, предвид креативната работа на Комисията по
квалификация и акредитация и
нуждата от текущо обогатяване
на Правилника за ПМО.
Правилникът се изпълнява от
ККА успешно цяла година, подготвяйки влизането му в сила от 2017 г.
Необходимо е само текущо обогатяване на Правилника за продължаващо обучение. На УС предшестващ
Конгреса, бяха приети над 25 документа, осигуряващи прилагането на
Правилника. Трябва да има логика
и отразяване на действителността в
нашата работа, завърши д-р Гачев.
Д-р Давчев защити предложението си с обяснението, че според него
в Правилника има противозаконни
текстове, които противоречат на Закона за здравето. В Правилника има
много срокове, които са неизпълними за всички организатори на форуми и имат въздействие върху всеки
един член на БЗС. Около 10 000
души ще бъдат пряко засегнати от
този Правилник. Голяма част от
делегатите не са запознати с разпоредбите на Правилника, смята той.
Най-логично е този правилник да
бъде приет от Конгреса, защото зад
всеки делегат стоят 25 негови коле-

дължаващото обучение и БЗС да не
участва в тези дейности, а да се занимава с разрешаване на казуси и да
се работи без правила и принципи.
Две години е работен Правилникът
и е резултат от предложенията на
всички РК и на всички работни комисии, които са работили добронамерено. Тя предложи адвокат Станев, юридически консултант на РК
на БЗС – Пловдив, да разясни правната страна на Правилника.
Според адвокат Станев няма
законово противоречие с действащите закони. Във всяка регулирана професия има задължение за
продължаване и поддържане на
квалификацията, защото динамиката на тези професии е голяма и
практикуващият ще стане опасен за
пациентите, ако не се квалифицира непрекъснато. Продължаващото
обучение е по-скоро в прерогативите на УС, а не на Конгреса, смята
той. Не е необходимо да се приема
един правилник от два органа. За да
има адекватно обучение, то трябва
да има правила.
Д-р Давчев репликира, че следдипломното обучение, съгласно чл.
178, ал. 1 от Закона за здравето, е
право, а не задължение на лдм.
В последвалата дискусия д-р Нелия Михайлова изрази несъгласието си с този начин на представяне
на апокалиптични последствия.
Правилникът за продължаващото обучение е приет през 2015 г. и
няма реакция от РК. Когато изтича
гратисният период, изведнъж той
става неприложим. При действието
му ще има промени. Ако се приема от Конгреса, то процедурата ще
стане тромава, а УС е достатъчно
компетентен да управлява дейността между Конгресите.
Д-р Р. Тодоров подчерта в своето
изказване, че дейността на ККА е
пряко свързана с всеки един член
на БЗС. Той смята, че по-възрастните колеги не могат да бъдат задължавани да се квалифицират до-
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пълнително.
Д-р Б. Миланов взе думата и припомни, че от 2003 г. БЗС трупа опит
по организацията и провеждането
на продължаващото обучение. През
2006 г. проф. Д. Зия, като председател на ККА, направи първата крачка по съставяне на рамка за продължаващото обучение. Следващите
крачки бяха от 2011 г., когато се
отвориха възможностите. До 2012 г.
то бе провеждано, организирано и
администрирано от УС на БЗС. На
всеки УС се говори по проблемите

предизвикало конструктивна дискусия, не бе подкрепено от делегатите. Те приеха предложението за
промяна в Устава на ККА.
Следващото предложение за промяна в Устава бе свързано с Комисията по информация по чл. 22 ал.
6. Това предложение бе на базата
на решенията на съвместно разширено заседание на КИ и КНА,
проведено в Пловдив на 4.11.2016
г. С промените КИ ще съдейства за
квалификацията, включително продължаващото обучение на членове-

ва и развитието на организацията
и тясната взаимовръзка с продължаващото обучение, както и с различните комуникационни канали
на организацията. Прецизирани са
и функциите на двамата зам.-председатели с насоченост към в. „ДентаМедика“ и онлайн ресурсите на
БЗС.
Конгресът прие депонираната
оставка от поста председател на
Комисията по информация на доц.
Г. Томов.
Изпреварвайки дневния ред, ще

Избор на председател на КИ
за продължаващото обучение. България е в първата тройка страни на
ЕС по отношение на продължаващото обучение на лдм.
Вече има приета поправка в
закона на първо четене. Организирането, провеждането и администрирането на ПМОЛЛДМ е в
прерогативите на съсловните организации, работещи в здравеопазването.
Благодарен съм на д-р Давчев,
защото с поставяне на въпросите в
залата имаме още една възможност
да преценим прецизно фактите, допълни д-р Миланов.
Предложението на д-р Давчев,

те на БЗС.
Бе приета и нова структурнофункционална схема за работата на
КИ.
Д-р Банчев, временно изпълняващ длъжността председател на
КИ, подчерта, че схемата е плод на
работа на няколко комисии, с изключителното участие на д-р Св.
Гачев, и цели да обобщи цялостната
информационна политика на БЗС.
Схемата дава взаимовръзките между всички комисии и задава параметри и функции на членовете на КИ.
Показана е и тясната връзка с
ККА и онлайн журнала на БЗС.
Тази нова схема на работа очерта-

съобщим, че за нов председател на
КИ до края на мандата на този УС
бе единодушно избран доц. Тодор
Узунов от ФДМ – София с тайно
поименно гласуване. В кратките
си думи след избора той подчерта,
че ще работи за новата визия и реализацията на новата структурнофункционална схема. Доц. Узунов
се надява и на подкрепата на един
истински работещ екип с изградена
йерархия и отговорности.
Кодексът за професионална етика, заедно с измененията и допълненията на МЗ, които не изменят по
същество предложения Кодекс, а са
само правно-технически, бе приет

Новоизбраният председател на Комисията по информация, доц. Т.
Узунов
единодушно от делегатите. Той бе вори. Всички постижения на БЗС
предоставен на вниманието на де- в този НРД са запазени, при една
легатите от д-р Б. Нецова, предсе- непрекъсваща приемственост в радател на КПЕ на БЗС. Предишният ботата и политиката на КРД. Д-р
извънреден конгрес, проведен на 11 Миланов, д-р Шарков и д-р Гачев
и 12 12. 2015 г., прие измененията са едни чудесни лобисти за интереи допълненията на Кодекса за про- сите на съюза.
фесионална етика. Министерството
Реално за месеците от януари до
изразява готовност за предприема- март 2017 г. няма договор, който да
не на действия за обнародването му съдържа третата дейност. Подготвя
в Държавен вестник.
се анекс и ако той бъде одобрен,
предстои подписване с НЗОК на
19.12.2016 г.
НРД – 2017
По НРД имаше изказвания от д-р
Бюджетът за дентални дейности Давчев, д-р Заранкова и д-р Игнатоза 2017 г. е безспорен успех за БЗС. ва. Д-р Игнатова отново припомни,
В него са заложени 24 млн. лв. по- че възрастните хора имат нужда
вече за дентална помощ. Изпълне- от протетична помощ по линия на
ни са и поставените цели на КРД НЗОК и липсата на такава ги извежза увеличение на бюджета, който е да извън всекидневната социална
147 млн. лв. за 2017 г.; включването активност.
БЗС работи отдавна по проблема
на трета дейност; изпълнението на
бюджета за 2016 г., защото неговото за обеззъбените възрастни хора. Д-р
преизпълнение би бламирало трета Миланов припомни, че са проведедейност. Това каза пред делегатите ни разговори с МЗ за създаването
д-р Г. Димов, председател на КРД, на целева програма. Със социалното министерство също са водени
докладвайки по точката за НРД.
Третата дейност е едно морално разговори, но там няма реален наи материално постижение, това е предък, а по-скоро прехвърляне и
пробив.
бавене на топката.
От април 2016 до август 2016 г.
Конгресът взе решение по чл. 11
Комисията е следила месец за ме- от Устава на БЗС за даване мандат
сец изпълнението на бюджета. Бла-

НАГРАДА НА ОБЩИНА
БУРГАС ЗА ДВАМА ЛЕКАРИ
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Н

а връх Никулден, празник на град Бургас
кметът на града - г-н Д. Николов връчи почетни отличия на двама лекари по дентална медицина.
На тържествената сесия на Общинския съвет
изявени бургазлии, допринесли за развитието и
просперитета на града, бяха удостоени с почетни
звания и награди. Трима бургазлии бяха отличени
с почетен медал "Достойна служба". Двама от тях
са зъболекарите д-р Неделчо Делев – дълги години
завеждащ детско отделение и член на Районната
колегия на БЗС-Бургас и д-р Николай Шарков,
главен секретар на БЗС. Наградата за д-р Делев
е във връзка с неговата 70 годишнина и дългогодишната му работа като зъболекар, лекувал децата на областта с първия мобилен зъболекарски кабинет, а после и като завеждащ детско отделение в
поликлиниката на града. Д-р Делев е и радетел на
спорта и организатор на турнира по бадмингтон
по време на Научния конгрес на БЗС в Бургас.
Д-р Шарков е добре известен в своята дейност
и както лекар по дентална медицина, работил в
Бургас, също лекувал децата на областта с мобилния зъболекарски кабинет и поставил основите
на ежегодното провеждане на Научния конгрес на
БЗС в Бургас в отлично сътрудничество с общината.

Д-р К. Даков представя отчета на КК на БЗС за Фонда за подпомагане. На снимката са и водещите на заседанието д-р Ликьов и д-р
Гаврилов

Д-р Делев и д-р Шарков

годарение на регулярната ритмична
работа не бе компроментирано желанието за въвеждането на трета
дейност, която бе утвърдена с анекс
към НРД.
Проблемите в политическата
система рефлектират и върху този
бюджет, но трябва да бъде отдадено
дължимото за лоялната подкрепа от
страна на министър Москов, който
за съжаление бе бламиран от собственото си съсловие, както и на д-р
В. Павлов, допълни д-р Димов.
Непрекъснатите анализи на Комисията дават възможност за спокойствие. Реално няма дейност,
която да има такова завишение, независимо че има общо увеличение
на бюджета. 147 млн. лева е бюджетът за дентална помощ и това
е 20% увеличение. Чл. 120 в НРД
е отправна точка за бъдещи прего-

на Комисията за изготвяне и приемане на НРД по ЗЗО с НЗОК.
Д-р К. Даков, председател на
Контролната комисия на БЗС,
представи отчета за финансовата
дейност на Фонда за подпомагане на редовни членове на БЗС със
здравословни проблеми, който бе
приет от делегатите. Бе гласувано
и увеличението на 4000 лв. на максималния размер на еднократното
подпомагане.
Извънредният конгрес приключи деловата си работа в рамките на
ден, като делегатите за пореден път
показаха завидна конгресна култура и ангажираност с проблемите на
съсловието. Вечерта бе отредена за
празнична вечеря, по време на която бяха връчени отличията „Лекар
по дентална медицина на РК на БЗС
за годината“.
ДМ
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Лекари по дентална медицина на РК на БЗС за 2016 г.
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ПРИЗНАНИЕ ОТ КОЛЕГИТЕ ЗА
ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ОТНОШЕНИЕ
КЪМ СЪСЛОВНИТЕ ДЕЛА

В

момента, в който пиша тези редове лекари по дентална медицина, също се борят
за възстановяването на пострадалите при трагичния инцидент при с. Хитрино,
поради многото засегнати с лицево-челюстни травми. Традиционно всяка година районните колегии на БЗС номинират свой представител за лекар по дентална
медицина на РК на БЗС. Това е колега, завоювал професионалната си позиция, който
има своя принос и при решаването на съсловните дела. Тази година повече от 28 на
брой лекари по дентална медицина получиха наградата и признанието на колегите си.
Това е така, защото две Районни колегии номинираха целите си колегии, като носители на приза, а не излъчиха отделни представители. Това са РК на БЗС-Велико
Търново и РК на БЗС-Добрич. РК на БЗС-Стара Загора номинира семейство лекари по

дентална медицина, д-р Асенка и д-р Димитър Сивреви, което се случва за първи път.
Най-голямата изненада на вечерта бе поднесена от СРК на БЗС. В предварителния
списък фигурираше името на д-р Олег Гладков, но истинският номиниран бе д-р Николай Шарков, който получи приза лекар по дентална медицина на СРК за 2016 г. Конспирацията бе осъществена с помощта на офиса на БЗС, за да бъде истинска изненада
за главния секретар на БЗС и дългогодишен съсловен деятел д-р Шарков.
На празненството, изпълнено с много настроение и танци присъстваше и д-р В. Павлов, като част от РК на БЗС-Перник.
Най-високата чест е да бъдеш отличен от своите колеги и съмишленици.
ДМ

Д-р Н. Шарков, д-р В.Павлов и д-р Б. Миланов на официалната вечеря

Отличените лекари по дентална медицина откриха танците

Д-р Даниела Кирилова Султова, РК НА БЗС-БЛАГОЕВГРАД

Д-р Богдан Димитров Димитров, РК НА БЗС-БУРГАС

Д-р Соня Петрова Найденова-Арнаутска РК НА БЗС-ВАРНА

Отличието е за цялата РК на БЗС - Велико Търново (д-р Р. Тодоров получава наградата)
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Д-р Мая Крачунова Стоянова, РК на БЗС - ВРАЦА

Д-р Диана Здравкова Първулова, РК на БЗС - ВИДИН (първата вляво)

Д-р Стела Димитрова Цанкова-Митева, РК на БЗС - ГАБРОВО

Наградата е за цялата РК на БЗС – Добрич (д-р Хубчева и д-р Давчев на снимката)

От името на д-р Керанка Гунчева, наградата получи председателят на РК на БЗС –
КЪРДЖАЛИ, д-р Михалев

Д-р Красимир Райчев Младенов, РК на БЗС - КЮСТЕНДИЛ

Д-р Ралица Божидарова Беневрекова и председателят на РК на БЗС – ЛОВЕЧ,
д-р Симеонов

Д-р Емил Иванов Беремлийски, РК на БЗС - МОНТАНА
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Д-р Асен Иванов Кънчев и председателят на РК на БЗС – ПАЗАРДЖИК, д-р К. Сариева

Д-р Ирен Иванова Касабова, РК на БЗС – ПЕРНИК (в средата)

Д-р Росица Георгиева Иванова, РК на БЗС - ПЛЕВЕН

Д-р Йордан Хаджигаев и председателят на РК на БЗС – ПЛОВДИВ, д-р Нелия Михайлова

Д-р Пенка Николова Атанасова, РК на БЗС - РАЗГРАД (вдясно)

Д-р Светлана Станева Бурова, РК на БЗС - РУСЕ

От името на д-р Стефка Цонкова наградата прие председателят на РК на БЗС - СИЛИСТРА

Д-р Красимира Петрова Пашова, РК на БЗС - СЛИВЕН
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Д-р Николай Иванов Шарков, СОФИЯ-ГРАД

Д-р Величка Георгиева Белева-Неделчева и председателят на РК на БЗС - СМОЛЯН

Д-р Сашко Иванов Драганов и председателят на РК на БЗС СОФИЯ-ОБЛАСТ,
д-р Т. Радева

Семейство д-р Асенка и Димитър Сивреви, РК на БЗС - СТ.ЗАГОРА

Д-р Димитър Христов Димитров и председателят на РК на БЗС - ТЪРГОВИЩЕ

Д-р Банчев, председател на РК на БЗС - ХАСКОВО получи наградата от името на д-р
Георги Вълков Беличев,

Д-р Петромил Николаев Димитров и председателят на РК на БЗС – ШУМЕН,
д-р Баева

Д-р Юлиян Михайлов Папашимов и председателят на РК на БЗС – ЯМБОЛ, д-р Христова
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47МИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН
КОНГРЕС НА SIDO

Участие в работата на 47мият SIDO конгрес взеха български ортодонти от Факултетите по дентална
медицина в София, Пловдив и Варна, а така също и ортодонти с частни практики

О

т 13-ти до 15-ти октомври в
италианския град Флоренция
се проведе 47 Интернационален конгрес на SIDO (Società Italiana
di Ortodonzia). Всяка година събитието събира ортодонти от цял свят, за да
обменят опит и да се запознаят с найновите тенденции в областта на ортодонтията.
За поредна година конгресът се проведе в най-големия монумент във Флоренция Fortezza da Basso, разположен
на стратегическо място в историческия
център на града. Официалното име на
крепостта е Fortezza da San Giovanni
Battista (св. Йоан Кръстител), в чест на
покровителя на Флоренция. Проектирана е от Antonio da Sangallo и построена в периода от 1534 до 1537 година
по поръчка на Alessandro de Medici,
първият Дук на Флоренция. Сградата
има военна атхитектура, но никога не е
претърпявала военни действия. Изпълнявала е функция на затвор и оръжейна
фабрика. След 1967 г. Fortezza dа Basso
става главен конгресен и изложбен
център на Флоренция и Централна
Италия.
Тазгодишният конгрес на SIDО бе
посветен на ползите от ортодонтското лечение за пациента. Президентът
на SIDO, Silvia Allegrini, обедини събитието с думите „Интерактивност“,
„Интернационалност“, „Иновация“ и
„Вдъхновение“.
Лекциите бяха представени интерактивно, с възможност за участие в
предконгресни практически и теоретични курсове и занятия.
Имахме възможност да участваме
в типодонтски курсове, проведени от
инструктори на Фондацията на Tweed,
а лекциите изнесе настоящият й председател д-р Jim Vaden. Събитието бе
интернационално, поканените лектори представляваха държави от цял
свят и споделиха своя дългогодишен
опит и неизчерпаеми знания. Иновацията също бе заложена като акцент
и основните теми на събитието бяха

Д-р Гергана Дошкова, доц. Мирослава Динкова - участиe в типодонтски курс на Tweed, инструктор
Pierluigi Delogu
свързани с най-новите открития в областта на дигиталната диагностика;
необходимостта от интердисциплинарен лечебен подход; ускореното зъбно
преместване и съвременни биоматериали; проблеми и протоколи за лечение
на отворена и кръстосана захапка, иновации в лингвалната ортодонтия и лечение с алайнери. Особено внимание
бе отделено на развитието на 3D ортодонтията и CAD/CAM технологиите.
Инструктори от функционалната школа на проф. R. Slavicek и проф. S. Sato
проведоха еднодневен курс на тема
„Диагностика и ортодонтско мултидисциплинарно лечение при скелетни

Д-р Гергана Иванова, д-р Зорница Вълчева, д-р Христина Арнаутска, ФДМ - МУ Варна

несъответствия и функционални проблеми“. Провеждането на конгреса в
приказната, аристократична, царствена и артистична Флоренция, богатото
историческо и културно наследство и
уютната атмосфера на града неминуемо доведоха до вдъхновение на всички
участници в мероприятието.
В лекциите взеха участие над 100
лектора от цял свят. Конгресът беше
открит с лекции на Ravindra Nanda и
Rolf Behrents, който представи „Дългосрочно проследяване на растежа“
в памет на Tiziano Baccetti. Свои философии в различни области на ортодонтията представиха световно известни ортодонти като Jim Vaden, G.
Skuzzo, M. Casadei, F. Van der Linden,
D. Wiechmann, P. Echarri, M. Cozzani, F.
Garino, S. Dibart, R. Spena, S. Kiliaridis
и други. Конгресът включи 73 орални
презентации и 104 доклада в постерната сесия.
Участие в работата на 47 SIDO конгрес взеха български ортодонти от
Факултетите по дентална медицина в
София, Пловдив и Варна, а така също
и ортодонти с частни практики.
В постерната секция бяха презентирани пет постера, а д-р Гергана Иванова представи орална презентация на
тема „Клинично приложение на протоколи за подходи при ранна диагностика и лечение на проблемно пробиващи
ретинирани канини“.
Българското участие не останана
незабелязано от научната комисия на
конгреса, която отличи постера „Интердисциплинарно
ортодонтско-пародонтално лечение на възрастни пациенти с редуциран пародонт в долна
челюст“ на доц. Мирослава Динкова
с първа награда в секция “Свободни
заглавия“ и публикуване на разработката в научното списание “Il Dentista
Moderno”.
Организаторите ни изненадаха приятно с организираната социална програма в рамките на конгреса, която
включваше посещения на забележителностите на Флоренция. Церемонията по откриването бе организирана в
Teatrini Lorenese, където на чаша вино
в предразполагащата средновековна и
малко мистична атмосфера на залата
продължиха дискусиите, срещите на
стари познати и създаването на нови
професионални контакти. Участниците в конгреса имаха чудесната възможност да присъстват на официална
вечеря, която се проведе сред шедьоври на изобразителното изкуство и
ренесансова архитектура в залите на
една от най-прочутите световни галерии Ufizzi.
Д-р Мирослава Динкова

ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА “АЛЕКЗАНДЪР” ЗА 2017 Г.,
организирани от д-р Иван Горялов

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

1
ниво

до 15.02.17 г. - 1980 лв.
23-24
Директно и индиректно залепяне на
февруари брекети и пръстени, лигиране на дъги след 15.02.17 г. - 2180 лв.

2
ниво

23-24
март

3
ниво

7, 8 и 9
юни

Ортодонтски анализ, диагноза
и план на лечение

до 15.03.17 г. - 1980 лв.
след 15.03.17 г. - 2180 лв.

Лечение на клас 2 дълбока захапка
при подрастващ пациент

до 31.05.17 г. - 2750 лв.
след 31.05.17 г. - 2950 лв.

4
ниво

9, 10 и 11 Екстракционна лечение
август

до 02.08.17 г. - 2750 лв.
след 02.08.17 г. - 2950 лв.

5
ниво

18, 19 и 20 Лечение на клас 3 отворена захапка
октомври при подрастващ пациент

до 11.10.17 г. - 2750 лв.
след 11.10.17 г. - 2950 лв.

* Цените са с ДДС
Постерът на тема „Интердисциплинарно ортодонтско-пародонтално лечение на възрастни пациенти с редуциран пародонт в долна
челюст“ на д-р Мирослава Динкова беше оценен с първа награда в
секция „Free Topics“.

Място на провеждане:
Гранд хотел Пловдив

* Капацитет: Ниво 1 и 2 - 15 човека
Ниво 3, 4 и 5 - 10 човека
Пакетна цена на 5-те нива, За запазване на място трябва
заплатени до 31.01.2017 г. да преведете капаро от 500 лв.
- 10% отстъпка за съответното ниво.

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

М

КРЕАТИВНОСТ
В ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ

ного или малко са
527 участници в традиционния Шести
научен конгрес на Столичната
районна колегия на БЗС. Песимистът би казал, че са много, но може още, а реалистът,
че са точно толкова, колкото
отива на най-голямата колегия
на съсловието на лекарите по
дентална медицина.
В своето обръщение към
участниците д-р Олег Гладков, председател на СРК на
БЗС, подчерта, че се радва на
големия брой млади хора в
залата на хотел „Маринела“
в столицата, защото по този
начин всички те свикват, още
от студентската скамейка, да
участват в съсловния живот
на зъболекарската общност.
Той откровено сподели и за
някои организационни трудности, свързани с невъзможността заявени лектори от
чужбина да участват във форума поради здравословни и
лични причини.
Проф. Филчев, декан на
ФДМ-София, поздрави участниците, като подчерта, че лекарите по дентална медицина
са единственото колективно
тяло, което живее истински.
Поздравителен адрес бе
прочетен и от името на д-р
Силвия Димитрова, председател на ККА на БЗС.
Д-р Нелия Михайлова,
председател на УС на РК на
БЗС-Пловдив също поздрави
участниците, като не пропусна и да пожелае весела Коледа
на всички колеги.
Д-р Борислав Миланов,

Гиомерът е фотополимеризиращ, флуор-отделящ, възстановителен материал, който
е създаден на базата на PRG
технология (Pre-Reacted Glass
Ionomer). Новото поколение
гиомер е висококачествен хибрид между фотополимер и
гласйономерен цимент. Сред
неговите предимства са, че
продължително освобождава
флуор; устойчив е на износване; има висока рентгеноконтрастност и гарантира отлични естетически резултати
при възстановяванията.
Темата за практическото
използване и стандартите в
съвременната дентална медицина бе продължена и по
време на практическия курс
на лектора.

председател УС на БЗС, подчерта, че няма друг форум с
такова широко участие и голямо представяне на съсловието. УС на БЗС ще продължава
да защитава достигнатото по
отношение на продължаващото обучение.
ЛЕКЦИЯ ЗА
ИМПЛАНТОЛОГИЯТА И
ФИЛОСОФИЯТА
НА ОСТАРЯВАНЕТО
Преди лекционната част
проф. Габи Чаушу, Израел,
говори за връзката между
България и Израел, като не
пропусна да благодари, че
само българите са защитили
своите евреи по време на Втората световна война. Той подчерта и отличното двустранно
сътрудничество между БЗС и
Израелската дентална асоциация, както и между академичните общности на двете
държави.
В Израел на един зъболекар
се падат около 700 души население, което води до голяма
конкуренция и често се стига
до не много мили взаимоотношения, но това не допринася
за добруването на професията. В Европа се смята за добро
съотношение зъболекар/население 1:1250.
Като въведение в своята
лекция „Възрастова имплантология и дентална медицина“ проф. Чаушу, посочи че
с оглед на застаряването на
населението в целия свят, очакванията са хората да оста-

Проф. Патриция Монтейро, Португалия и д-р О. Гладков
ряват в добро здраве, включително и орално. Това поражда
големи
предизвикателства
пред професията. Днешните
70 са вчерашните 60 и всеки
човек иска да е успешен и с
естетичен външен вид, дори с
напредването на възрастта.
Проф. Чаушу има голям
практически опит в имплантологията и хирургичните
процедури за присаждане на
меки и твърди тъкани с акцент върху новите технологии, успоредно с прилагането
на прилагането на основните
принципи на протетиката
и биомеханиката, които са
решаващи за успешната имплантатна рехабилитация.
Един от клиничните случаи, които разгледа лекторът
бе на травма с хоризонтална

фрактура при млад човек със
силно изразена диастема. Той
открито призова колегите си
да действат в такива случаи
не като каубои, а като лекари
по дентална медицина. Ако
действате като каубои, бихте
направили рентгенография,
смятайки, че случаят е лесен
и е необходимо да се постави
само имплант и наистина това
може да се направи и да бъде
успешно. При случай на хоризонтална фрактура е необходимо да се мисли за състоянието на костта и най-вече на
вестибуларната. Ако нямаме 4
мм отстояние между ръба на
импланта и вестибуларната
кост, е възможно да се стигне до резорбция и естетичен
провал.
След направена компютърна томография бе видно, че
в случая нямаме вестибуларна пластинка. Екстрахираме
корена без ламбо и случаят
бе решен стъпка по стъпка с
костна аугментация преди поставянето на имплант.
При тристенен дефект се
използват различни костозаместители и мембрана, която
не едълготрайна, а максимум
за 8 седмици. Този случай има
7 годишно проследяване, като
тайната на успеха е запазването бокално ширината на
костта.
СПЕЦИАЛНАТА
ЛЕКЦИЯ
Д-р Ирина Гайтаневска от
СРЗИ бе специално поканена
от СРК на БЗС да говори за основните противоепидемични
мерки при работата в амбулатория по дентална медицина.
За първи път се прави подобна лекция на такъв голям
форум по изричната молба на
СРК, за да има информация
от източника за правилата за
работа. Презентацията на д-р
Гайтаневска е качена на сайта
на СРК с всички документи и
разпоредби в нея.
ПИЕЗОХИРУРГИЯ
И ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА
Давид Делекраз е добре
познат презентатор и лектор
на българската аудитория.
Темата на неговата лекция
бе: „Ултразвуковата хирургия: предимства, приложения,
клинични случаи, доказателства и последни разработки.
Опитът и изследванията на
Esacrom“.
В ултразвуковата хирургия

вибрацията, генерирана от
кварца, се преобразува в осцилиращо движение, което
чрез специален предавателен
механизъм в наконечника и
накрайника, обезпечава прецизно селективно рязане на
твърдите зъбни тъкани и на
костната тъкан, като меките
тъкани се запазват интактни.
Лекцията бе съчетана с
практически курс с работа
върху кост, по време на който участниците се запознаха с принципите на работа с
ултразвук и с особеностите
при работа с пиезохирургия
в славнение с традиционните
инструменти за препариране
на костна тъкан.
ГРЪЦКИ
ТЕМПЕРАМЕНТ В
PRG ТЕХНОЛОГИЯТА
И КОМПОЗИТНИТЕ
ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ
Д-р Козмас Толидис, Гърция говори за PRG технологията в комбинация с композитите в съвременната дентална
медицина.
Д-р Толидис има частна
дентална практика в Солун
с насоченост в естетиката и
детската дентална медицина.
Асоцииран професор е към
катедрата по Оперативно зъболечение във Факултета по
дентална медицина в Солун.
В началото на своята лекция той представи интелигентна осветителна система за
изолация на естествения цвят
на зъба.
Лекторът подчерта, че композитите в момента са във
върха на своето развитие и
използване. Не трябва да се
забравя никога за свиването
на композитите. Д-р Толидис специално обърна вниманието на С фактора, като
първо нещо когато се работи
с композит. Формулата на С
фактора представлява съотношението между бонд повърхността и свободната повърхност. При полагане на един
слой композит е възможна
болка при пациента. Той сравни свиването на композита с
остров в океана, който се издига и пада, когато пациентът
дъвче или захапе.
За оптимално прилагане
на композтите той препоръча
пулсовата светлина със задължително чисти световоди и
проверена мощност на източника.
Гиомер – що е то? Това е
материал от предварително
полимеризирани полимери.

ЗАКОНИТЕ
НА ИЗБЕЛВАНЕТО
Въпреки напредналия час
зала „София“ на хотел „Маринела“ в столицата остана
пълна за лекцията на проф.
д-р Патриция Монтейро, Португалия. Тя е преподавател
по кариесология, оперативно
зъболечение и орална рехабилитация в университета „Фернандо Песоа“, Порто.
Тема на нейната лекция бе
избелването на зъбите като
предизвикателство в козметичната дентална медицина.
Избелването и законовата
рамка за него са попаднали за
съжаление в европейската директива за козметиката.
В България има много порочни практики на избелване във фризьорски салони
от хора без необходимата
квалификация. Благодарение
на активната работа на БЗС
е забранено използването на
6% пероксид.
Проф. Монтейро подчерта, че пациентът трябва да
бъде запознат с рисковете при
професионалното избелване
и трябва да подпише информирано съгласие. Добре е
да се направи първоначална
снимка, дори с телефон. След
провеждането на клинична
орална хигиена отново се прави снимка. Необходимо е на
пациента да се дадат писмени инструкции за избелването, както и да се мениджират
очакванията му. Не давайте
целия кит за избелване на
пациента, препоръча от своя
опит проф. Монтейро. Тя
подчерта, че съвременната
научна литература не подкрепя използването на светлина
при избелването. Ако трябва
де се направят адхезивни възстановявания, то добре е това
да не става по-рано от 24 ч. от
избелването, а най-добре след
2 седмици. Избелването има
инхибиращ ефект върху композитите.
Вторият ден от научния
конгрес продължи с лекциите
на д-р Кнут Хуфшмид, Германия, за директните възстанвявания, с презентацията, насочена към практиката на фирма
„Технодента“ и лекцията на
проф. Радосвета Василева за
състоянията, затрудняващи
ендодонтската диагностика.
Неделният ден бе отреден и
за курса на д-р Румен Илиев,
„Еволюция на незабележимите обтурации“.
ДМ
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КРЪГЛА МАСА

СИЛАНИЗИРАНЕТО НАМАЛЯВА
ДО 75% КАРИЕСИТЕ ПРИ ДЕЦАТА

Н

Националната програма за профилактика
оралните заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република България

а 24 ноември в София
се състоя заключителната Кръгла маса във
връзка с Националната програма за профилактика оралните заболявания при деца
от 0 до 18-годишна възраст в
Република България. Това е и
официалният публичен отчет
по нея. Тази година безплатното поставяне на силанти на
първите постоянни молари
на деца от 5 до 8 г. възраст започна от 15.09.2016 г.
Това е програма на Министерството на здравеопазването, Министерството на
образоването и Българския
зъболекарски съюз.
На форума присъстваха д-р
Б. Миланов, председател на
УС на БЗС, д-р Н. Шарков,
гл. секретар на БЗС и председател на Националния координационен съвет на програмата (НКС), доц. Кючюков,
зам.-председател на Комисията по здравеопазване в НС,
д-р В. Павлов, депутат в 43тото НС, проф. М. Пенева,
национален консултант по
детска дентална медицина,
проф. Куклева, зам.-ректор
на МУ Пловдив, доц. Кондева, доц. Белчева от ФДМПловдив, д-р Н. Михайлова,
председател на РК на БЗСПловдив, д-р Д. Станчева,
зам.-председател на БЗС, д-р

Деловият президиум на кръглата маса
е стриктно изпълнявана от
БЗС.
Д-р Миланов подчерта, че
тази програма е получила
одобрението на всички политически сили и правителства
от своето създаване до момента. БЗС има задачата да
осъществи кръгли маси в 10

Участниците
Св. Гачев, зам.-председател
на БЗС, д-р В. Жекова, ръководител на кампанията за
поставяне на силанти, членове на НКС, регионални
координатори, сред които д-р
В. Павлова и д-р Рашкова,
изпълнители по програмата,
студенти от ФДМ-София,
представители на пациентски
организации и журналисти.
Към форума постъпиха поздравителни адреси от министъра на здравеопазването и
от КЗ.
По време на годишната
Кръгла маса бяха обобщени
резултатите от проведените
кръгли маси и от силанизирането на детските постоянни
зъби в рамките на програмата за 2016 г. Сред основните цели на програмата са
да се повишат познанията и
културата на различни целеви групи от населението
на страната в областта на
профилактиката на оралните
заболявания при децата. Националната програма е доказала ефективността си и се е
превърнала в устойчива държавна политика. БЗС има водеща роля в нея при отлично
взаимодействие с МЗ и МОН.
Програмата е комплексна и

града, като се извършва комуникация с местните власти на
различни нива. Недоверието
към програмата в началото,
благодарение на активната
работа на БЗС, е преодоляно,
като са обхванати и малцинствените групи и тя е широко
отворена към тях. Обхванати
са всички 28 области, като
няма друга профилактична
програма с такъв обхват. Ан-

Д-р Виктория Жекова

гажираността на съсловието
на лекарите по дентална медицина е голямо, дори в помалките колегии.
Като препоръка е кръглите маси да имат ранен старт
и ритмичност, за да има необходимото информационно
насищане. Налице са вече и
първите обнадеждаващи резултати от силанизирането.
Те бяха подобаващо оценени
и от 137-те страни членки на
Световната дентална федерация. Програмата продължава
до 2020 г., като резултатите от
нея в края й ще бъдат още подобри, увери председателят
на БЗС д-р Борислав Миланов.
Силанизирането е златният
стандарт в профилактиката
на кариеса. Направено е много, но се цели чрез програмата да се редуцират кариесите
на постоянните дъвкателни
зъби на децата до 75%.
Над 500 лекари по дентална медицина работят по програмата, като се осигурява
ежегодно обучение на изпълнителите.
За периода 2011-2016 г.,
включително, са силанизирани 88 000 деца на възраст от 5
до 8 години. Проблем остават
общините в Северозападна
България, в които често липсват дентални кабинети, но
пък има и твърде малко деца.
Статистиката в момента
е тревожна. На 18-годишна
възраст младежите в България имат средно по 6 кариеса и само 8% от тях са със
здрави зъби. Дори при 5-6 годишните деца това е сериозен
проблем, като те имат средно
по 4 кариеса, а по-малко от
една трета са без кариеси.
Това показват данните от
епидемиологично проучване
за оралния статус на децата
в България, проведено чрез
прегледи на 21160 деца на
различни възрасти.
В Япония, повечето европейски страни и САЩ децата
на 12 години имат средно под
1 кариес, а в България - 3.
Д-р Шарков направи кратка
ретроспекция на програмата,
по която се работи от 2007
г. Програмата е комплексна,
защото освен практическо-

то силанизиране включва и
обучение на устна хигиена,
правилно хранене, локална
флуорна профилактика. Не
трябва да забравяме, че много от общите заболявания се
отразяват в устната кухина и
едно посещение при зъболекаря може да има и много допълнителни ползи. Добре е да
се помисли за въвеждане на

задължително миене на зъби
в детските градини и училищата. По отношение на правилното хранене, трябва да
се отбележи, че количествата
захар, които се консумират от
децата в България, са около
50 г. дневно. Редица държави
по света, между които САЩ,
Франция, Белгия, Мексико,
Норвегия и др., са въвели такси върху захарта. Оралните
заболявания са тежък товар
за отделните страни и САЩ
за 2009 г. са отделели 100
млрд. долара за орално здраве, а в ЕС – 90 млрд. евро.
Всеки лев в профилактиката
сега ще се отблагодари многократно в бъдеще.
Проф. Куклева говори за
националното епидемиологично проучване, което показа заболеваемостта и като
допълнение помогна на колегите за решаване на проблемите с РЗОК (като пример е
Смолян). Проучването дава и
база за сравняване на резултата от постигнатото. Предстои
второ национално проучване,
като доц. Белчева е ръководител на проучването.
Проф. Пенева подчерта в
своето изказване, че кариесът е поведенческо заболяване. Сред основните причини
за състоянието на зъбите на
децата у нас са неправилните хранителни навици и

подценяването на хигиената
на устата. Въглехидратното
хранене води до образуване
на киселини и деминерализация на емайла - процес,
който продължава поне 30-45
минути. При често похапване между основните хранения зъбите са подложени на
киселинна агресия през поголямата част от деня. Този
навик трябва да се преодолее
непременно и той пречи във
всички възрасти, е мнението
на проф. Пенева. Пастите за
зъби, съдържащи флуор, са
диференцирани и са в зависимост от възрастта – без флуор
при деца до 3 години; от 250
до 500 ppm флуор при децата
от 3 до 6 години; 1000 и над
1000 ppm флуор при по-големите деца.
Проф. Рашкова подчерта
специално, че пародонталните заболявания при децата се
срещат при 14-16% от тях и
често се пренебрегват.
Всички присъстващи се
обединиха около мнението,
че Националната програма
е без аналог в денталната
медицина и тя трябва да продължи и в следващи периоди.
ДМ
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Уважаеми колеги,

Управителен Съвет на Столична Районна Колегия на

Български Зъболекарски Съвет и

AB dent

имат удоволствието да Ви поканят на

ДЕН НА ИМПЛАНТОЛОГИЯТА
11 Март 2017, Парк Хотел Москва, зала Киев
Предварителна програма:

Лекционна част, зала Киев
08:30 – 09:00 - Регистрация
09:00 – 10:20 - Анализ на пациента
10:30 – 11:45 - Избор на импланти
12:00 – 12:45 - Оперативни техники
12:45 – 13:45 - Дискусия, обсъждане на клинични случаи
13:45 - Обяд
Практическа част, зала Конферанс 3
14:30 - 18:30 - Практическа част с демонстрация
Цена лекционна част: 40 лв.
Цена практическа част: 60 лв.
Цена общо за лекционна и практическа част: 80 лв.
Заплащането на такса участие, както и на курсовете,
става в офиса на СРК или по банков път
Банкови сметки: – FIB: – кл. СОФИЯ; Получател: НИНГБО Проект ЕООД;
BIC: FINVBGSF; IBAN: BG36FINV91501014634125
– Unicredit Bulbank; Получател: Би Ай Си Интернешънал ООД;
BIC: UNCRBESF; IBAN: BG28 UNCR 70001522508947
За повече информация и записване
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Юбилеен симпозиум
ÎÏÈÒÚÒ ÑÐÅÙÀ ÈÍÎÂÀÖÈÈÒÅ
28 ÿíóàðè 2017 ã., Ñîôèÿ

ÏÐÎÃÐÀÌÀ

9:15-9:30 Îòêðèâàíå
9:30-10:00 Êàê äà ïîäîáðèì åôåêòèâíîñòòà íà äåíòàëíàòà ïðàêòèêà - Õàòèì Àááàñ
10:00-11:00 Ñúâðåìåííè àóãìåíòàöèîííè òåõíèêè ñúñ ñèìóëòàííî ïîñòàâÿíå
íà èìïëàíò – ä-ð Íàáèõ Íàäåð
11:00-11:30 Êàôå ïàóçà
11:30-12:15 Ëå÷åíèå íà èçöÿëî îáåççúáåíè ÷åëþñòè ñ õèáðèäíè êîíñòðóêöèè
âúðõó èìïëàíòè – îðèãèíàëíà òåõíèêà çà èìåäèàòíî íàòîâàðâàíå ä-ð Âèí÷åíöî Ìóñåëà Ìîäåðàòîð: äîö. Òîäîð Óçóíîâ
12:15-13:30 Íàé-äîáðèòå êëèíè÷íè ïðàêòèêè – êëèíè÷íè ñëó÷àè ä-ð Ñâåòîñëàâ Ñëàâêîâ,
ä-ð Ìëàäåí Êàìáîâ, ä-ð Àíòîí Òóìáàëîâ, ä-ð Åëåíà Éîí÷åâà
Ìîäåðàòîð: ä-ð Âåíöåñëàâ Ñòàíêîâ
13:30-14:30 Îáÿä
14:30-15:30 Îðòîäîíòñêè ìåòîäè çà ëå÷eíèå íà ïàðîäîíòàëíè çàáîëÿâàíèÿ –
ä-ð Ðàôè Ðîìàíî
15:30-17:30 Ñáëúñúê – îðòîäîíòèÿòà ñðåùà ïàðîäîíòîëîãèÿòà è èìïëàíòîëîãèÿòà
Òèéì „Ñîôèÿ“ – äîö. Äèìèòúð Ôèë÷åâ, ä-ð Åëèöà Ðóñåâà
Òèéì „Ïëîâäèâ“ – ä-ð Âåíöåñëàâ Ñòàíêîâ, ä-ð Ëèëèÿ Ãþäþëåâà
Òèéì „Âàðíà“ – ä-ð Ïðåñèÿí Êðúñòåâ, ä-ð Ñâåòîñëàâà Ñòåôàíîâà
Ìîäåðàòîðè: ä-ð Íåëè Íèêîëîâà, ä-ð Ñòàíèñëàâà Øóëåâà
20:30 Îôèöèàëíà âå÷åðÿ – êóâåðò 60.00 ëâ

д-р Набих
Надер

Хатим Аббас

д-р Елица
Русева

д-р Нели
Николова

доц. Димитър
Филчев

д-р Рафи
Романо

д-р Елена
Йончева

д-р Антон
Тумбалов

д-р Пресиян
Кръстев

д-р Венцеслав
Станков

д-р Лилия
Гюдюлева

д-р Станислава
Шулева

д-р Светослава
Стефанова

доц. Тодор
Узунов

д-р Младен
Камбов

д-р Винченцо
Мусела

д-р Светослав
Славков

Òàêñà ó÷àñòèå
60 ëâ.
çàïèñâàíå äî 31.12.2016 ã.
80 ëâ. çàïèñâàíå ñëåä 31.12.2016 ã.
100 ëâ.
íà ìÿñòî
Çà èíôîðìàöèÿ è çàïèñâàíå:
Âèëåì ÎÎÄ, 02 865 70 31; 0884 901 802

Медиен партньор

Без рецепта!

Когато болката те

А250/08.01.2015

измъчва...

ПАРАКОФДАЛ
ОПАКОВКИ ОТ 10 И 20 ТАБЛЕТКИ

Лекарствен продукт за възрастни и подрастващи над 14 г.
Лечението с Паракофдал не трябва да продължава повече от 3 последователни дни.
Преди употреба прочетете листовката!
УНИФАРМ АД, София 1797, ул. “Тр. Станоев” № 3;
тел.: 02/ 970 03 23, 02/ 970 03 28, факс: 02/ 971 26 83; e-mail: info@unipharm.bg
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BREDENT GROUP DAYS

6 - 9 Април 2017
БАНСКО

ESSENTIA, 3 шприци - MD, LE, U
+ G-Premio Bond 5 ml, аксесоари
+ EVE Diacomp Plus Twist,
полирни гуми -медиум,фина
х 1 бр от всяка

1 комплект CERAM X SPHERE TEC
+ 2 шприци + 10 SDR
+ C01 LED CURING LIGHT
/фотополимерна лампа/

3 шприци Filtek Ultimate + 2 броя
Астрингентна паста
+ 2 шприци Filtek Ultimate
Flow /подарък от 3М/

Ще Ви очакваме в Банско!

За повече информация: 0888 49 09 48
www.dentatechnica.com
София, бул. Андрей Ляпчев 66
+359 2 975 30 87
+359 2 975 08 60
dentatechnica.doc@gmail.com

Ви пожелава весели празници и
успешна Нова 2017 година!

БРОЙ 12, ДЕКЕМВРИ 2016
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Д Е Н Т А Л Е Н М А ГА З И Н

Д Е Н Т А Л Е Н М А ГА З И Н
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CT VA Motivation A4 MAK - openfile.pdf

1

Д Е Н Т А Л Е Н М А ГА З И Н

1.4.2016

18:35:51

ЕЖЕДНЕВНА
МОТИВАЦИЯ
Мотивирайте пациентите да мият зъбите си
в продължение на две минути с новата
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ХРАНЕТЕ СЕ

Colgate® Total® VISIBLE ACTION™
Colgate® пусна на пазара уникална паста за зъби с променяща цвета
технология, целяща да реши проблема с недостатъчното време, което
пациентите отделят за миене на зъбите
Colgate–Palmolive обяви представянето на уникална паста за зъби с променяща
цвета технология Colgate® Total® VISIBLE ACTION™, която става синя в устата.
Продуктът е наличен в търговската мрежа от март 2016 г.
Иновативната формула на пастата за зъби Colgate® Total® VISIBLE ACTION™ съдържа
частици, съдържащи технологията за промяна на цвета, които се разтварят и
придават син цвят на пастата по време на миене на зъбите. Целта на технологията,
която превръща бялата паста в синя пяна, е да мотивира пациентите да мият зъбите
си по-дълго време. Ефектът от промяната на цвета е оптимален след 2 минути1.
Новата паста за зъби Colgate® Total® VISIBLE ACTION™ е допълнение към вече
съществуващите ползи от водещата в света марка Colgate® Total®. Освен флуора
за предпазване от кариес Colgate® Total® осигурява и отлична антибактериална
защита на 100% от повърхностите в устната кухина благодарение на технологията
Sustained–Release Technology със съдържание на триклозан и кополимер, която
помага за контрола на повторния растеж на бактериите върху зъбите, езика, бузите
и венците, като действието й трае 12 часа.

Нездравословната храна може да изглежда като бързо и
лесно решение, но е пълна със захар и сол и дори да ви
осигурява енергията, от която се нуждаете на момента, в
дългосрочен план ще се почувствате изморени. Вместо
това отделете две минути сами да приготвите храната си
вкъщи. Има полезни кухненски принадлежности, като
спиралайзерите например, които правят зеленчуците
по-вълнуващи – само за две минути.

СПОРТУВАЙТЕ
Двеминутни сетове от леки физически
упражнения могат значително да подобрят
самочувствието ви и да направят прехода към
по-интензивни тренировки по-приятен.

СЛУШАЙТЕ МУЗИКА
Слушането на саундтраци и плейлисти ви дава мотивация да
продължите с физическите упражнения. Една двеминутна
песен може да се окаже и удобен таймер, който да маркира
успешното постигане на личните ви фитнес цели.

„С пускането на пазара на пастата за зъби Colgate® Total® VISIBLE ACTION™
правим важна крачка към истинска промяна в оралната хигиена.
Проучванията сочат, че оптималното отстраняване на плака може да бъде
постигнато само след две минути миене на зъбите, но поради забързания
живот и стреса повечето хора не отделят достатъчно време за правилно
миене на зъбите. Новият ни продукт се справя с този проблем, като дава
на пациентите видимо доказателство за техния прогрес, което да ги
стимулира да продължат с четкането, докато зъбите им са наистина чисти
– като същевременно осигурява защита на всички орални повърхности,
която трае 12 часа.“
Baerbel Kiene, директор по научните въпроси в Colgate–Palmolive Europe
ЗАЩО ТРЯБВА ДА МИЕМ ЗЪБИТЕ СИ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДВЕ МИНУТИ?
Макар да е добре известно, че трябва да мием зъбите си два пъти дневно в
продължение на две минути за отстраняване плаката и за приложение на флуор,
всички доказателства сочат, че повечето хора не отделят това време. Пациентите са
убедени, че мият зъбите си достатъчно дълго, но проучванията показват, че реално
това време е 30–60 секунди. Едно английско изследване, проведено сред ученици2,
установило, че децата мият зъбите си едва по около 33 секунди.
Значението на изграждането на правилни оралнохигиенни навици бе фокусът на
проучване относно ефекта върху отстраняването на плака посредством ръчни
и електрически четки при различна продължителност на времето за четкане
(съответно 30, 60, 120, 180 и 360 секунди). Резултатите показват, че отстраняването
на плаката е оптимално ефикасно при 2 минути и при двата вида четки.
В допълнение шест други проучвания ясно демонстрират, че продължителността на
четкането е пряко свързана с количеството отстранена плака. Едно от тях докладва
за намаляване на плаката с 27% след първата минута, което се увеличава до 41%
след две минути3.
Промяна в цвета може да варира при различните пациенти. Тя става видима само след няколко секунди,
но колкото по-дълго продължава четкането, толкова по-силно изразена е. След две минути цветът е
забележимо по-различен.
2
Van der Wejden et al (1993)
3
Slot et al (2012
1

СНИМАЙТЕ
Ако прекарате няколко минути в правене
на снимки и селфита, когато сте занемарили
здравословния си режим, това е страхотен
начин да видите сами промените в тялото
си, в мускулния тонус или дори кожата си.
Възможността да се уверите в резултатите от
усърдния си труд винаги ще ви мотивира да не
се отказвате.

ПОЛЗВАЙТЕ МОБИЛНИТЕ СИ УСТРОЙСТВА
Популярните технологични устройства, които можем да
носим навсякъде, помагат да следим здравословното
си състояние с помощта на джаджи, които ни мотивират
и дори ни напомнят да се храним и тренираме редовно
с правилните продукти. Използвайте мобилните си
устройства, за да направите деня си пълноценен!

ВИДИМО ДЕЙСТВИЕ
Когато става въпрос за миене на зъбите,
необходими са ви само две минути!
Благодарение на уникалната технология на
новата паста за зъби Colgate Total VISIBLE ACTION,
която се превръща от бяла в синя пяна, можете
да видите и почувствате нейното почистващо
действие, което ви дава увереност в нейната
добре свършена работа!
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КАЛЕЙДОСКОП

УСТНА ХИГИЕНА И РАК
НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО

УСПЕХЪТ
Е ФИНО НЕЩО

Лошата устна хигиена изглежда е един от факторите, които благоприятстват възникването на рак на дебелото черво. Медици от САЩ и Израел доказали, че
фузобактериите, които живеят в устата, могат да провокират развитието на този злокачествен тумор, съобщава „Нюз медикъл“. Тяхното проучване е публикувано в домакин на списанието Cell Host & Microbe.
Според авторите това е първата научна публикация,
която доказва връзка между бактериите в устата и развитието на тумори. Досега се акцентираше предимно
върху връзката с начина на хранене и гените. Микробите достигат до тъканите на дебелото черво чрез
кръвта. Учените открили, че фузобактериите се закрепват към туморни клетки в дебелото черво. Там се
размножават, като по този начин ускоряват развитието
на болестта. Фузобактериите предпочитат туморните
клетки като домакини, защото протеинът Fap2, разположен по повърхността на микробите, разпознава въглехидрата Gal-GalNAc по раковите клетки. Учените
потвърдили изводите си с експерименти върху мишки
и анализ на тъкани от хора с рак на дебелото черво.

Успехът е фино нещо. За да го постигнете, трябва
да бъдете упорити, позитивни и открити. Кое отличава успешните хора от онези, които не са постигнали
нищо в живота си? BrightSide посочва: 1. Успешните
хора изказват своята благодарност и правят комплименти. Неуспешните – критикуват другите без причина. 2. Успешните хора знаят как да простят. Неуспешните – таят вражди. 3. Успешните хора живеят
за мига. Неуспешните – в миналото. 4. Успешните
хора поемат отговорност за грешките си. Неуспешните – винят останалите. 5. Успешните хора споделят
информация. Неуспешните – пазят тайни. 6. Успешните хора излъчват позитивни чувства. Неуспешните
– негативни. 7. Успешните хора обсъждат идеи. Неуспешните – клюкарстват за другите. 8. Успешните
хора празнуват победите с останалите. Неуспешните
си приписват заслугите. 9. Успешните хора са винаги
готови за промяна. Неуспешните се страхуват от нея.
10. Успешните хора се надяват всеки да успее. Неуспешните – тайно искат останалите да се провалят. 11.
Успешните хора взимат предвид гледната точка на
другите. Неуспешните гледат на нещата единствено
от своята камбанария. 12. Успешните хора поставят
цели за самите себе си. Неуспешните никога не правят това. 13. Успешните хора знаят какво искат. Неуспешните – нямат никаква представа. 14. Успешните
хора се учат постоянно. Неуспешните си мислят, че
знаят всичко. 15. Успешните хора четат книги. Неуспешните – гледат телевизия.

НОВА КНИГА
Излезе от печат ново луксозно издание на „ Атлас по
орална хирургия“, от доц.Стоян Иванов. Книгата е
основно преработена и допълнена с нов текст и фигури. В този вид вече е 290 страници и 1452 цветни
илюстрации. Атласът няма аналог в нашата дентална
литература и единствен представя ЦЯЛАТА ОРАЛНА
ХИРУРГИЯ по този оригинален начин. Ползвайки атласа, денталният лекар работи в условията на амбулаторната практика по-уверено, спокойно и резултатно.

УС НА РК НА БЗС - ВРАЦА
ПРОДАВАМ стоматологичен кабинет в луксозна
сграда в кв. Лозенец, гр. София. Лице на улица, 78 кв.м,
разполага със склад и санитарно помещение. Тел.: 0889
522 288

Уважаеми колеги,
Редакционната колегия на в. „Дентамедика“ се
обръща към вас, нашите читатели, с молба за
конкретни предложения и идеи относно темите,
които ви вълнуват и представляват интерес, с цел
оптимизиране на представяните научни статии.
Молим ви да отправяте препоръките си, като посочите:
1. Предпочитана специалност;
2. Точно формулирани въпроси, които бихте искали да бъдат включени в следващите издания в
рубриката „Теория и практика“.
Желанието на всички членове на ред. колегията
е да имаме пряка връзка с вас и по този начин да
бъдем полезни с интересна, актуална и клинично
насочена информация на най-високо съвременно
ниво.
Можете да отправяте вашите предложения на email-а на доц. д-р Николета Маркова
nikimarkova@yahoo.com или на посочените в
редакционното каре на вестника контакти.
Редакционната колегия на в. „Дентамедика“
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с удоволствие честити юбилеите на своите колеги Д-Р АНТОНИЯ ДРАГОМИРОВА, Д-Р МАРИЯ
КИРЯКОВА, Д-Р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ и Д-Р
НИКОЛАЙ МИТЕВ,като им желае здраве, късмет
и много професионални успехи!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръглите годишнини на д-р Лилия Петкова и д-р Анета
Атанасова, като им пожелава здраве, много късмет,
прекрасни мигове и много лични и професионални
успехи.
УС на РК на БЗС-Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
Договорът между БЗС и Балнеологичен център „Камена”, гр. Велинград, за преференциално
ползване на комплекса от редовни членове на БЗС
и техните семейства е подновен, благодарение на
работата на КРЧ, за срок от една година. За да направите резервация и да ползвате преференциите,
е необходимо да носите членска карта на БЗС и
удостоверение за актуално членство.
За повече информация се обръщайте към районните колегии на БЗС.
За резервации в Балнеологичен център „Камена”: 0879 505 022, 0890 440 120, (0359) 5-85-38,
както и kamenablc@abv.bg; www.kamena.bg.
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МАЛКИ ОБЯВИ
САМО ВЪВ ВЕСТНИК “ДЕНТАМЕДИКА” МАЛКИТЕ ОБЯВИ СА БЕЗПЛАТНИ
ЗА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БЗС. МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАТЕ E MAIL:
REDOBIAVI@MAIL.BG. ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА С НОРМАЛНИ (НЕ САМО С
ГЛАВНИ) БУКВИ. ВАШАТА ОБЯВА ЩЕ ДОСТИГНЕ ДО 8770ДУШИ!

ПРОДАВА
ПРОДАВАМ -ДАВАМ ПОД НАЕМ
-Обзаведен стоматологичен кабинет в
центъра на гр. Бургас. Тел. 0887222888
Продавам изгодно пълно стоматологично оборудване: американски стоматологичен стол SDS 2000, маслен компресор, фотополимерна лампа, работна
маса Цена: 2500 лв.
Тел. зa контaкт: 0898 293821 Асеновград
Продавам нова,неупотребявана аспирационна система за 2-3 дентални юнита.Тел:0899293067
Продава се необорудван стоматологичен кабинет в град Ловеч в самостоятелна сграда (25 кв. метра), състояща се
от кабинет, чакалня и санитарен възел.
Практиката съществува от 18 години.
Цена 22 500 евро. Продават се и борчета, каналопълнители, нервекстрактори и
ръкохватка вода-въздух. Тел. за контакти: 0887 52 26 80
Продавам стом. машина Медиа
в отлично състояние с компресор,
стол за пациента с подвижна тетиера, стол за стоматолога,турбинен
наконечник,наконечници и резервни
такива, електрокаутер, аксесоари за
диагностика, фото лампа, сух стерелизатор, амалгамобъркачка, 2 броя шкафчета, маса, въртушка и тн.-1500 лв. 0878
671036/ 0889 671031
Продавам цялостно оборудване за
кабинет (без машина), едър и дребен
иструментариум, оргинални клещи (не
от Ливан), амалгамобъркачка-нова, аптечки и мн. други. По договаряне 0878
671036 / 0889 671031
Продавам 3бр. турбини- нови, push
button, изгодно. За контакт -0885593772(
след 20 ч ili sms)
Продавам: стоматологичен юнит /
китайски/ с вграден скалер, вградена фотолампа, въздушен микромотор,
прав и обратен наконечник, две турбини безмаслен компресор, 2 столчета за
стоматолога и автоклав. За контакти:
0888723621
Продавам дентален лазер Waterlase
MD Turbo.Възможност за разсрочено
плащане.Тел 0887756366 д-р Пелова.
Продавам 2 броя зъболекаски стола с юнити - Castellini (Италия) и
Анвита(България), 2 броя лекарски стола и един компресор за 2 стола. Столовете са в много добро състояние. Цена
по договаряне. 0877866097 - Васил Ангелов, гр. Пловдив
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
Д-р Пенева от София продава спешно
: 1. Стоматологичен стол от Китай- 1500
лева; 2. Рентгенов апарат- по договаряне; 3. Стоматологични инструменти; За
контакт: GSM: 0878 800 841 Иван
Продавам стоматологична машина
Медия-ЮС-5. Напълно рециклирана с
претапициран стол за пациента. Заедно
със сух стерилизатор. Цена по договаряне. Тел:0877729309 - Доктор ТончеваСофия.
Продавам стоматологична машина
Медия-ЮС-5. напълно рециклирана с
претапициран стол за пациента. Заедно
със сух стерилизатор. Цена по договаряне. Тел:0878383920- София.
Продавам оборудван зъболекарски
кабинет,42 кв.м., Пловдив, кв. Въстанически, 38000 евро. Тел: 0988614786
Продавам юнит ЮС-7М с периферия, наконечници, стоматологичен стол,
маслен компресор и дребен инструментариум. Всичко в отлично състояние.
GSM: 0890 373 191 e-mail: tstoilov@
hotmail.com
Продавам ново зъботехническо
оборудване .Район Благоевград, тел.
0896121330
Продавам стоматологична машина Siemens,кугел Siemens и автоклав.
Тел.0888 979 646
Продавам система за запълване на
коренови канали - THERMAPREP PLUS
в отлично състояние. Тел.за контак-

ти-0888401918 гр. София
Продавам Зъболекарски стол Юнит
7 и части от машината-150.лв. Сух стерилизатор-70лева Амалгамобъркачка50лева Шкаф железен,зъболекарски
30лева Шкафове пластмасови 2 -30лева
Касов апарат-30лева 0885544373
Продавам зъболекарска машина
Гюней, модел Прогрес. Машината е с
вграден ултразвуков скалер, въздушен
микромотор NSK, турбинен шлаух със
светлина, трифункционална ръкохватка.
Цена 1500 лв. тел. 0888 43 34 48 д-р Веселинова, София
Продава зъболекарски кабинет/
практика/в
гр.Бургас,к-с“Лазур“,
заедно с оборудването,което е почти ново. Кабинетът работи от 1999г.
Състои се от работно помещение,
чакалня,санитарен възел, стая за почивка/общо43 кв.м/. Цена 45 900 Euro.
Цена без оборудване: 40900 Euro.
GSM&0887779353
Продавам стоматологична машина
ЮС 7М МЕДИЯ в добро състояние цена
по договаряне тел. 0899 207 827
Продавам Hirana Praktika с наконечници, фотополимерна лампа и скалер,
стол ест. кожа ,столче за стоматолога ест.
кожа, цвят зелен, в перфектно състояние,
2300 лв., гр.София GSM:08886409000
Продавам пълно зъболекарско оборудване. За информация: 0888/ 34 77 49
Продавам два броя машини ЮС 7 медия. За информация: 0887/532736 – Д-р
Раянлиев, Пловдив
Продавам пълно стоматологично
оборудване на изгодна цена с 2 бр. стом.
стол. (текмил, дентсан) работещ дентален кабинет в центъра на гр. Карлово
GSM: 0889840317
ДАВА ПОД НАЕМ
Давам под наем смяна в кабинет в
гр. София (близо до Пирогов), дентален
юнит на 2 години, автоклав, климатик,
СОТ. 400 лв. За контакти: 0884847453,
0884847834, drdimcheva.com
Давам под наем пълно стом. оборудване гр. Враца - център (партер) - 100 лв.
+ 60 лв. за помещението. След две годия
на експлоатация оборудването остава за
наемателя безвъзмездно. Разработена
практика. 0878 671036 / 0889 671031
Давам под наем оборудван кабинет в
гр. Асеновград. За информация: 0888/ 34
15 84
Давам под наем смяна в зъболекарски
кабинет в гр. Пловдив, ул.”Върховръх”
№ 2. За информация: 032/ 25 24 32
Давам стоматологичен кабинет под
наем Разград център напълно оборудван.
тел.0888606173
Давам кабинет под наем, център, София GSM 0887601064
Давам под наем смяна в стоматол.
клиника в центъра на София, 300лв.,
0888 316102
Давам под наем напълно оборудван
луксозен дентален кабинет в гр.Варна.
Кабинетът се намира на комуникативно
място в близост до Окръжна болница. За
контакти: 0886 252592
Давам под наем нов модерно оборудван кабинет в гр.София, в близост до
НДК. За контакти:  0895 753 953
Давам стоматологичен кабинет под
наем в гр. София, кв. Лозенец, срещу
басейн „Спартак“, ул. Димитър Хаджикоцев №76. тел за контакти, 02/8654910
и 0889/740052
Давам под наем смяна в разработен
стоматологичен кабинет в гр.Сливница.
Тел. 0898895866
ТЪРСИ
Провидент ООД търси да назначи
безработни младежи до 29 год. със средно и висше образование на длъжност
„медицинска сестра (дентален асистент)безработни младежи до 29 год., за
длъжност лекар по дентална медицина
и безработни/ неактивни лица между
30-54г. на длъжност „медицинска сестра (дентален асистент) по проект с №
BG05M9OP001-1.003-1078-C01 по процедура „Ново работно място 2015
Отлично оборудван стоматологичен
кабинет в центъра на София, търси да
наеме лекар по дентална медицина на
по-висок процент (новозавършил или с
стаж до пет години). Телефони за връзка: 02/9899826 и 0888336679
Набиране на работещи в нов Медико Дентален център. Телефон за връзка
0888 52 88 44.
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АКТУАЛНО

АЛЕРГЕНИ И
ОБЩЕСТВО
При професионалната алергия
едни от най-често засегнатите професионални групи са фризьори, козметици, автомонтьори, строители,
лекари и зъболекари. Контактният
дерматит е най-честото професионално заболяване в тези групи.
Ежегодните разходи за временна
нетрудоспособност са огромни и
представляват товар върху обществото. Адекватната диагностика и
профилактиката в работната среда
са най-важните елементи в борбата
с професионалните алергични заболявания на кожата. Фотоалергичните реакции са с по-малка честота,
но протичат по-тежко. Характерно
за тях е, че възникват от комбинираното действие на алерген (фотоалерген) и УВ-светлината (слънчева
или изкуствени източници). Всеки
втори човек на планетата страда
от алергична болест. Честотата на
алергичните кожни болести постоянно нараства. През 2050 година,
очакванията всяко второ дете в индустриализирания свят да се ражда
с предразположение към атопичен
дерматит. Понастоящем честотата на заболяването достига 25% от
детската популация. Причините не
са изяснени, но се предполага, че
по- всеобхватния контакт на човешкия организъм с различни алергени,
произхождащи от заобикалящата ни
среда е един от основните фактори.
Кожната алергия се среща при над
30% от активното население в развитите и развиващите се страни и
е сред най-честите причини за временна неработоспособност. Близо
10 % от всички хора са страдали от
екзема на ръцете - най-честото кожно алергично заболяване. Сред найчестия дентален алерген изследванията посочват денталния цимент.

най-голям ръст както на броя им, така
и на натрупаните в тях средства. Освен броят на милионерските влогове,
намаляват и всички малки депозити
със суми под 10 хил. лв. Явно хората
с по-малко пари теглят от спестяванията си в банките и закриват влогове за
да направят ремонт през лятото или
за да отидат на почивка. В същото
време се увеличава както броят, така
и сумите във всички депозити между
10 хил. и 1 млн. лв. в тях, сочат данните на БНБ.

ИНОВАТИВНА
ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ
Екип от лекари по дентална медицина са създали иновативна четка за зъби, с която можете да почистите зъбите си за по-малко от
шест секунди. Производителят е
Blizzident и използва дентални скенери и изключително чувствителен
3D принтер, за да създаде четка за
зъби, състояща се от около 400 меки
косъмчета. Производителите са на
мнение, че иновацията ще помогне за отстраняване на „обичайните
грешки“, които хората допускат
при миенето на зъби. Но експертите твърдят, че са нужни още проучвания. Освен това технологията е
доста скъпа. За първата четка, която трябва да се смени след година,
клиентът ще плати сумата от 299

излязъл от научнофантастичните
филми, този принтер ще „принтира“ човешка тъкан, а напредналата
технология ще позволи произвеждането от стволови клетки на уши,
нос, кожа, кръвоносни съдове и
органи, отбелязва изданието. Ръководителите на проекта от компанията Symme3D, които са реализирали, също за първи път в Румъния,
принтери за смола (пластмаса) и за
метал, казват, че продължават възходящата тенденция, започната още от
създаването на фирмата. Медиците
и изследователите от научния център в Тимишоара работят по проект
за принтиране на първо време на
хрущяли, които са слабо кръвоснабдени, „а след като опитът ни нарасне и в зависимост от резултатите,
постигнати при нос, уши, колена,
можем да преминем и към принтиране на кожа, малки кръвоснабдени
органи и кръвоносни съдове“.

НОВ МАТЕРИАЛ
ВЪЗСТАНОВЯВА
ДЕНТИНА
Учени във Великобритания разработиха нов материал, който може
да се вгражда в зъбите и да лекува
и възстановява дентина. Точно като
обикновените пломби, които се поставят в зъба, за да блокират прос-

медицина, който се основава на вземане на информирано решение за
избора на терапия, базирано на индивидуалните характеристики (найвече генетични) на всеки конкретен
пациент и неговото заболяване. Тя
се основава на опита и наблюдението, че пациенти с една и съща
диагноза реагират на едно и също
лечение по различен начин. Пример за персонализация в медицината е възможността за прилагане на
т.нар. таргетна (или още прицелна)
терапия, при която е задължително
извършването на конкретно съпътстващо диагностично изследване с
цел селектиране на пациенти, които
биха имали полза от дадено лечение. Таргетната терапия е основна
посока за развитие на лекарственото лечение. Към днешна дата в
България са регистрирани над 20
лекарствени продукта за таргетна
терапия, като те се увеличават с
всяка следваща година. Около 40%
от новорегистрираните иновативни
медикаменти от Агенцията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) и
Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) са за персонализирано лечение и тази тенденция ще продължава в бъдеще. Очаква се 69% ръст
в броя на лекарствените продукти
за персонализирана медицина през
следващите 5 години, като инвестициите в тази област ще се увеличат
с 33%.

ХЕПАТИТ С С
НОВО ЛЕЧЕНИЕ
До 2030 г. Световната здравна
организация очаква, че вирусът на
хепатит С ще бъде напълно елиминиран. Поразените от вируса на
хепатит С в целия свят са приблизително 170 милиона души, от които
тези в Европа са 15 милиона. Близо
110 хиляди българи също са болни
от хепатит С. Нова терапия, разработена от MSD, дава шанс за пълноценно лечение на хронична инфекция с вируса на хепатит C генотип
GT1 или GT4 при възрастни, като
при 98-99% от случаите той бива
елиминиран. Става въпрос за комбинирано лечение, което атакува
размножаването на вируса на хепатит С в различни пунктове. Една от
най-тежките последици на хепатит
С е развитието на цироза, която се
наблюдава при 35% от инфектираните с вируса от над 20 години.

700 С ДЕПОЗИТ ОТ
1,744 МЛРД. ЛВ.
700 богати българи държат на депозит в банките общо 1,744 млрд.
лв. Точно 714 е броят на депозитите
със суми над 1 млн. лв. в тях, сочат
данните на БНБ към края на септември. Като в тези милионерски влогове
се съхраняват 1,744 млрд. лв. Но тъй
като много богати българи може да
имат по повече от един депозит, то
броят на най-заможните граждани
на страната е под 700. Техните пари
в банките са приблизително колкото
очакваните приходи в държавния бюджет от корпоративни данъци от нефинансовите предприятия за цялата
2016 г., и много повече от годишния
бюджет на ведомства като МВР и Министерството на отбраната. За една
година броят на милионерските депозити е нараснал със 103, или с 16,9%,
а наличната обща сума в тях се е увеличила с 228 млн. лв. (+15,1%). Като
именно при тези влогове се отчита

АКЦЕНТИ
НАЙ-СТАРИТЕ
ПРОТЕЗИ В СВЕТА
Собственикът на най-старите
протези в света е 89 годишния Елф Р. Самърсет, който
използва протези направени
през 1934 година. Според неговите изчисления протезите му са смлели около 75 000
порции
най-разнообразна
храна, 6300 хляба, 2.5 тона
сирене , което е най-любимата му храна. Представител
на „Рекордите на Гинес“ вече
заяви, че ще бъде щастлив да
улови на страниците си това
явление като „най-дълголетните“ изкуствени зъби. Първият проблем на Елф идва
миналата година, когато по
време на вечеря, се отчупил
един от кътниците му.

КАФЕТО Е
ПОЛЕЗНО ЗА СЪРЦЕТО
И МОЗЪКА
Хората, които пият от 1 до
3 кафета на ден, имат по-малки шансове да получат инсулт
в сравнение с тези, които не
пият кафе. Смята се, че кафето е по-богат източник на антиоксиданти от боровинките,
чиято антиоксидантна сила
е много известна. Антиоксидантите от кафето потискат
вредния ефект от възпалението на артериите. Веднага след
консумацията на кафе, кръвното налягане и сърдечната
честота се увеличава, но не за
дълго, защото антиоксидантите активират азотния оксид,
който е мощен вазодилататор на кръвоносните съдове,
а тяхното разпространение
последователно допринася за
намаляване на кръвното налягане.

ФОКУС ВЪРХУ
ЗДРАВЕТО

евро. Старите могат да бъдат реконструирани за по-малко от 100 евро
– казват от компанията. Причината
за невероятната скорост е фактът, че
всички зъби се мият едновременно.
Продуктът е създаден така, че да
достига до най-недостъпните места,
без да ви кара да се замисляте. Повечето хора, разбира се, смятат, че
обикновената четка за зъби е съвсем
подходяща и няма нужда от иновации. Опитите за преосмисляне на
дизайна обаче не са малко. Един
скорошен пример за това е бивш
ученик от училището за визуални
изкуства в Ню Йорк, вдъхновен от
традиционната „клонка за почистване на зъби“ използвана в Близкия
изток и части от Азия. Пръчката е
от дървото Salvadora persica. Малка част от нея се отхапва при всяко
използване, така че да се покажат
нови и свежи влакна.

БИОЛОГИЧЕН
ПРИНТЕР
Първият в Румъния и Източна Европа биологичен принтер, който ще
„принтира“ човешка тъкан, е проектиран и осъществен в западния град
Тимишоара. В скоро време предстоят тестове в центъра на медицински
изследвания ОнкоДжен, съобщава
в. „Адевърул“. Макар да изглежда

транствата, които бактериите може
да колонизират, новият материал се
инжектира в зъба и втвърдява чрез
UV светлина. Но когато влезе в пулпата на зъба, той кара стволовите
клетки да се размножават и превръщат в дентин. В момента материалите за покриване на пулпата са
обикновено калциев хидроксид или
минерален триоксид агрегат (МТА),
които нямат друга, освен защитна
функция и 10 до 15 процента от процедурите са неуспешни. Тъкмо тук
идва на помощ изобретението на
учените от Нотингамския университет. Техният материал за покриване
на пулпата цели да предотврати неуспешната намеса като стимулира
растежа на повече дентин за защита. По същество новият материал е
пломба, която помага на зъба да се
излекува сам. Учените обаче не са
разкрили все още достатъчно подробно как работи новият материал
– откритието все още предстои да
бъде публикувано в рецензирано издание. Тогава ще стане ясно как точно работи и колко скъпо ще струва.

ЛИЧНО
ЛЕКАРСТВО
Персонализираната медицина е
иновативен подход в съвременната

БИЗНЕС КЛИМАТ
И ЗАПЛАТИ
Повече от половината от работодателите ще повишат възнагражденията на служителите си през
2017 година, показва проучване на
бизнеса. Очакванията на бизнеса
за по-високи възнаграждения на
служителите идват основно заради
липсата на добре подготвени кадри
в отделните сектори. Прогнозите са
за среден ръст между 5 и 7%, като
увеличение на заплатите планират
повече от половината от работодателите, при 47% ще има замразяване
на доходите, а намаление не се очаква. Ръст в продажбите догодина очаква всеки трети работодател, средно с 3-4%. А когато работата расте,
растат и заплатите на служителите.
По-високи заплати ще има в сферите на туризма, комуникациите,
аутсорсинга, в IT сектора, както и в
машиностроенето и електротехниката. Ръстът в заплатите няма да е за
сметка на съкращения. Точно обратното - две трети от работодателите
няма да намаляват персонала, а всеки пети - дори ще наема нови кадри.
Всеки трети работодателя смята,
че минималната заплата в страната
трябва да надскочи 460 лева - колкото е планирана за догодина.

Близо 21% от американците
искат новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп
да се фокусира върху здравната система с влизането си
в Белия дом на 20 януари
2017 г. Това сочи допитване
на Reuters/Ipsos. Така анкетираните поставят здравеопазването като най-важният
въпрос, с който Тръмп трябва да се справи през първите
100 дни в Белия дом. На второ място сред проблемите, с
които трябва да се заеме приоритетно новият президент, е
заетостта (16%). Третото място е за имиграцията с 14%. И
близо 11% посочват за водещ
проблем междурасовите отношения.

ЧЕСТНИ
СИНИ ОЧИ
Д-р Кенет Розентал е открил иновативна процедура
с поставяне на имплант, който променя цвета на очите.
Процедурата включва извършване на 2,8 мм разрез в
роговицата и импрегниране
на силиконов имплант. Отнема едва 15 минути на око и се
извършва под локална упойка. Обикновено на пациентите им трябва от месец до два
за напълно възстановяване.
Към момента процедурата се
провежда само в САЩ, предвижда се да започне да се извършва и в Европа. Цветните
лещи трябва да се свалят редовно, дразнят очите и имат
други недостатъци, това кара
хирурзите да проектират попостоянен начин за промяна
на цвета на очите.

