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ОТЛИЧНА СТЪПКА
ЗА ОРАЛНАТА
ПРОФИЛАКТИКА
НА ДЕЦАТА

ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО И УСПЕШНА
НОВА ГОДИНА!

Уважаеми колеги,
Традиционно се обръщаме към вас,
скъпи приятели, сподвижници дългогодишни и нови партньори на Българския зъболекарски съюз и вестник
„ДентаМедика“.
От името на Управителния съвет на
БЗС и лично от наше име бихме искали да отправим своите благопожелания
за настъпващите най-светли празници.
Празници, по време на които ние ще
бъдем с най-близките си хора в малката семейна черква, за да се заредим с
позитивизъм и енергия до следващата
година. Същевременно нашите грижи
и мисли за пациентите в нужда няма да
престанат нито за миг.
Огромният обществен интерес към
системата на здравеопазване често

пъти ни поставя в особени ситуации,
независимо, че ние нямаме отношение към начина, по който се управлява
общественото здравеопазване и как се
разпределят средствата за него.
Българският зъболекарски съюз успява, въпреки предизвикателствата на
времето, да бъде обединяваща и успешна организацията на всички лекари по дентална медицина в България
и опора на своите колеги изпаднали в
тежка житейска ситуация, когато това
наистина се налага.
Пожелаваме на всички колеги здраве, съдействащи пациенти, добри
професионални екипи и спокойна и удовлетворяваща с
резултатите си лечебна
работа.

Светли празници!
Бог да ви благослови!
На многая лета!

Д-р Николай Шарков,
председател на УС на БЗС
Д-р Борислав Миланов,
главен секретар на УС на БЗС

ИЗТРЪПВАНЕ НА
УХОТО
СЛЕД ПРОВОДНА
АНЕСТЕЗИЯ
СТР. 8

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

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

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

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

75 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
КЪМ МУ – СОФИЯ

Атинската архиепископия дари на ФДМ мощи на Свети Антипа, епископ Пергамски
На 16 ноември 2017 г. в Първа аудитория на Факултета по дентална медицина
в столицата бе тържествено отпразнувана 75-годишнината от основаването на
факултета. Факултетът води началото си
от 1942 г. През 1951 г. с указ на Народното събрание той прераства в самостоятелна структура.
Тържеството бе водено от проф. Красимира Янева, зам.-декан по учебната
работа.
На него като гости присъстваха и предишни декани и ръководители катедри,
бивши преподаватели и студенти.
В изпълнената до краен предел аудитория прозвучаха приветствията от ректора
на МУ – София, проф. Виктор Златков, от
декана на Медицинския факултет, членкореспондент Ив. Митов, от деканите на
ФДМ в Пловдив и Варна, проф. Г. Тодоров и проф. Цветан Тончев. Поздравителни адреси имаше от декана на Фармацевтичния факултет, Медицинския колеж
„Филаретова“, от Българския зъболекарски съюз, Столична РК на БЗС и др.
Изключително вълнуващ момент бе
дарението от представителите на Атинската епископия на мощите на Свети
Антипа, закрилник на зъболекарите и
хората, които страдат от зъбни болки.
Самата мощехранителница е изключително красива и въздействаща. Атинските архимандрити поздравиха лекарите по
дентална медицина за празника с думите: „Идваме днес, носим мощите на Свети Антипа и ви ги даряваме. Те са благословени от всички духовни структури на
нашата църква и ви носят благословия.
Всеки, който вярва в Свети Антипа, ще
се освободи от всяка болка и страдание“,
посочиха те.
Празникът бе допълнен от музикалното изпълнение на ученици от Националното музикално училище „Любомир

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ
„ВАРНА ДЕНТ“
Регионалният форум „Варна Дент“ ще се проведе на 16 март
2018 г. в КК „Златни пясъци“, хотел „Интернационал“.

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

„НАУКА И ПРАКТИКА –
РЪКА ЗА РЪКА“
На 20 и 21.04.2018 г. на територията на Факултета по дентална медицина в гр. Пловдив ще се проведе Първият научен
конгрес на ФДМ – Пловдив съвместно с РК на БЗС – Пловдив
– „Наука и практика – ръка за ръка“.

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
„ПАНОРАМА“

Проф. А. Филчев, декан на ФДМ-София и отец Любомир приемат скъпия дар
Пипков“.
В своя поздравителен адрес към юбилея от името на УС на БЗС д-р Николай
Шарков, председател на БЗС, подчерта:
Искам да знаете, че винаги сме подкрепяли и продължаваме да подкрепяме
и подпомагаме академичните кръгове, от
които черпим добри практики, познание
и идеи за промени към добро в родното
образование. Взаимодействието между
съсловната организация и академичните
кръгове е ключово, ако искаме да дадем
правилните решения на проблемите в
системата на образованието и здравеопазването в България.
Изхождайки от житейския си опит, искам да Ви напомня едно – Salus aegroti
suprema lex (Благоденствието на пациента е най-висш закон). Преди всичко
упражняваме нашата професия върху
пациентите, затова следва да им пред-

лагаме най-високото качество на услуги
и лечение от нашата професия, именно
това, което се преподава във ФДМ.
Накрая искам да подчертая – БЪДЕТЕ ГОРДИ – името на нашия факултет
се прославя на научни и здравни форуми
в България, Европа и по света. Благодарение на усилията на всички вас имаме
възможност с гордо вдигната глава да
кажем – ние сме български зъболекари,
ние сме съсловие, ние сме семейство.
Семейството на ФДМ е в основата на
всичко, което изгражда, поддържа и слави нашата професия. За мен е гордост
да съм част от този екип, тази катедра и
този факултет!
Позволете ми от името на Управителния съвет на Българския зъболекарски
съюз и лично от мое име и от името на
д-р Миланов да ви пожелаем здраве,
дълголетие и успехи!
Още на стр.3

Районна колегия на Български зъболекарски съюз – Плевен
ще бъде домакин на Регионален форум по дентална медицина
„Панорама“ – гр. Плевен, който ще се проведе на 20 и 21 април 2018 година. Форумът ще бъде съпътстван от социална и
спортна програма.

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

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

ТРАДИЦИОНЕН СЕМИНАР
НА РК НА БЗС – ПЛОВДИВ
На 06.10.2018 г. в гр. Хисаря ще се проведе традиционният
семинар на РК на БЗС – Пловдив.
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EDITORIAL

МОЛИТВА
Дядо Господи, прости ме,
моля ти се от душа!
С ум и разум надари ме
да не мога да греша.

КОЛОНКАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

СРЕЩА С МИНИСТЪРА
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Запази ми ти сърцето
от зли мисли и неща;
всичко виждаш от небето,
зло на мен недей праща!
Дай на мама, дай на татя
здраве, сила и живот;
мир, любов на всички братя,
и добро на наш народ!
Иван Вазов
Скъпи читатели на в. „ДентаМедика“,
Честита Коледа и успешна Нова година,
Желая ви от сърце здраве, късмет и осъществяване на блянове и
мечти, но не на всички, за да бъде несекващ интересът към живота.
Ваша: Емилия Караянева, главен редактор на в. „ДентаМедика“

Момент от срещата

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА
СРЕЩА НА СРК НА БЗС И
ИЗРАЕЛСКА ДЕНТАЛНА
АСОЦИАЦИЯ (IDA)
С ПОДКРЕПАТА НА РК
НА БЗС БЛАГОЕВГРАД И
ИТАЛИАНСКО ЕНДОДОНТСКО
ОБЩЕСТВО (SIE)
Гр. Банско, 9 - 10 Март 2018 г.,
Читалище „Никола Вапцаров – 1894“
(Предварителна програма)
09 МАРТ 2018
НАСТАНЯВАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ
15:45 Откриване
16:00 – 17:30 Имплантология: Проф. Нарди Касап,
Израел: “Митове в денталната
хирургия: неясноти и факти“
17:45 – 19:00 Пародонтология: Д-р Станислава Шулева, България

В

сектора на здравеопазването
винаги е напрегнато, особено около приемане на бюджета за
здравеопазване за следващата календарна година и подготовката на
НРД. Още по-сгъстени стават краските, когато по същото време има
смяна на здравния министър с нов.
На 27 ноември в Министерството на здравеопазването се състоя
първата официална среща на екипа
на министър Ананиев и представителите на БЗС.
На срещата в кабинета на министъра присъстваха двама от заместник-министрите: г-жа Жени Начева и д-р Бойко Пенков, както и доц.
Красимир Гигов, главен секретар
на МЗ. БЗС беше представен от
д-р Николай Шарков, председател
на УС, д-р Борислав Миланов, главен секретар и заместник председателите, д-р Светослав Гачев, д-р
Донка Станчева-Забуртова и д-р
Тодор Кукуванов.
Три бяха основните теми, които
бяха в центъра на вниманието на
участниците.
НРД-2018 бе централна тема,
макар да има дълга предистория,
предвид извършеното от представителите на БЗС в Комисията по
здравеопазване и в Комисията по

Бюджет и финанси, проведените
предварителни срещи и разговори
със страните участници в процеса
на приемане на бюджета.
Бюджетът за дентални дейности
за 2017 г. в момента се изпълнява
ритмично и няма преразход.
Същевременно предстои въвеждането на нова дейност, изработването на плакови протези,
свързана с тотално обеззъбените
граждани за възрастовата група
65-69 г. първоначално. Ако преговорите между БЗС и Надзорния съвет на НЗОК се проведат адекватно
и бъдат осигурени необходимите
финансови средства, възрастните
(65-69 годишните) ще имат право
на протези за определен период
от няколко години. Ако се въведе
новата дейност, предложението бе
направено от служебния министър
д-р Семерджиев, без предварителни разговори със съсловната организация, то възрастните, които не
получаваха дентално лечение по
задължителното здравно осигуряване, постепенно, по възрастови
групи, ще получат такова. По предложение на БЗС това ще стане вероятно от 1 септември 2018 г., при
строго наблюдение на параметрите
на изпълнение от стана на НЗОК.

Към бюджета от 157 млн. лв. би
трябвало да се добавят още средства, за да започне изработването
на целите плакови протези.
Втората разглеждана тема бе застраховките професионален риск,
за което бе говорено многократно, но реален напредък няма. МЗ
трябва да представи Наредба пред
Министерски съвет, като благодарение на усилията на работната
група на БЗС проектът за Наредба
е в завършен текстови вид. Съгласно промените в чл. 189 на Закона
за здравето, лечебните заведения
застраховат работещите в тях. Отново бе подчертано, че лекарите по
дентална медицина не работят при
високи нива на професионален
риск и нивата на застрахователните прагове би трябвало да са съобразени с това.
Друг основен въпрос бе Наредба
1. Наредбата за специализацията е
готова, но тя не е публикувана за
едномесечно обсъждане от МЗ.
Да се надяваме, че отличният
професионален диалог с екипа на
министър Ананиев ще продължи
във времето.
Д-р Николай Шарков,
председател на УС на БЗС

10 МАРТ 2018
12:30 – 14:00 Лектор от Швеция: очаква се информация
14:15 – 15:45 Д-р Даниела Цветановска Стойцева, Македония:
„Протезиране върху импланти и естествени зъби с
пародонтални увреждания“
16:00 – 17:30 Ендодонтия: Д-р Витторио Франко, Италия
17:45 – 19:00 Ендодонтия: Д-р Филиппо Кардинали, Италия
20:00
Гала вечеря
Такси участие:
За Лекари по дентална медицина: 50 лв. (за редовни членове на
СРК и РК Благоевград – 30 лв.)
За студенти: 30 лв.
Гала вечеря: 55 лв.
Има осигурени нощувки на преференциални цени до изчерпване
на бройката:
Хотел Евелина Палас (http://www.evelinapalace.eu/bg/), комплекс
Молерите (http://www.molerite.com/home/)
Настаняването на преференциални цени се заявява и заплаща в
офиса на СРК
За повече информация:
Офис на СРК на БЗС
Тел: 02 988 2525
Моб: 0888 588 060
E-mail: ssbsofiagrad@abv.bg

Доц. Красимир Гигов, д-р Донка Станчева-Забуртова, д-р Борислав Миланов, г-жа Жени Начева, д-р
Светослав Гачев, министър Ананиев, д-р Николай Шарков, д-р Бойко Пенков, д-р Тодор Кукуванов’

7 5 Г ОД И Н И ФД М - С О Ф И Я

БРОЙ 12, ДЕКЕМВРИ 2017

3

ЕКСКЛУЗИВНО

БЪЛГАРСКАТА ШКОЛА В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА
ПОДГОТВЯ ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ КАДРИ

Т

ази година е година на
чествания на различни годишнини на отделните факултети в нашия
университет. Бих искал да
излезем от спиралата на честванията, отбелязването на началото обаче е важно и ние го
дължим на нашите предшественици.
Началото на висшето медицинско образование се е развило в недрата на Софийския
университет,
обхващайки
най-напредничавите тенденции на времето си, защото
първите завършили са учили и работили на Запад. Те
са били със силно развито
родолюбиво чувство и са се
върнали, за да дадат своя дан
в развитието на Родината и да
върнат своя жест към обществото, което ги е създало.
С времето значението на

висшето медицинско образование е нараствало. Много
от преподавателите са били
хора енциклопедисти с различни приноси в развитие на
науката.

Еволюцията на денталното
образование като професия
започва с д-р Фридрих Карл
Фламих, роден в Прага и издържал изпит за зъболекар в
Киевския университет „Св.

Владимир“ през 1896 г. Той
е първият зъболекар, който
за да получи правото на практика в Русе, а по-късно и в
София, е държал колоквиум,
съгласно тогавашния закон за
общественото здраве. Първият винаги остава в историята.
Неслучайно музеят на ФДМ
носи неговото име, където се
съхраняват и част от дарените от него експонати.
Първата клиника е създадена в базата на Александровска болница – клиниката
по ЛЧХ. Тази болница е била
напредничава за времето си и
там е началото на много области в медицината в България.
Първата сграда на ФДМ е
била на мястото, където днес
се помещава Централната
медицинска библиотека. В
началото е бил отдел, а покъсно прераства в самостоя-

телен факултет. През 1942 г. е
приет първият курс по зъболекарство.
Ние сме на кръстопътя
между Изтока и Запада и
това допринася да се вземе
най-доброто, най-високите
образци на денталната наука
и практика, и от двете школи.
Трябва да подчертаем, че
изградената българска школа
в денталната медицина подготвя високо квалифицирани
теоретично и практически
кадри, които поддържат високия социален статус на
професията. Огромен плюс
в работата на ФДМ е неговата практическа насоченост и
директната работа с пациенти още от първи курс. Това
е огромно богатство, защото в по-напреднали страни
достъпът на студентите до
пациенти е доста ограничен.

Поздравявам всички преподаватели и студенти, с пожелание всеки да достигне до
храма на познанието, което
да служи на обществото.
Аз съм 40 години в професията на лекар и смятам, че
всеки от нас изгражда лично
доверие с пациента и поема
нужната отговорност, за да се
завърши успешно лечението.
Може много неща в организацията на общественото
здраве да са извън нас, но
здравето е приоритет и населението иска да получи
най-доброто качество. Затова поддържането високо качество на образованието има
толкова голямо значение в
по-нататъшното развитие на
професията.
Проф. Виктор Златков,
ректор на МУ – София

ИНТЕРВЮ

С

СИЛАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

какво се отличава най-старият факултет по дентална
медицина в България? Какъв е неговият запазен знак и какво
е развитието му през годините?
Проф. д-р Андон Филчев, PhD,
DSc; Декан на ФДМ, МУ – София:
Факултетът се отличава с това, че
е първият ФДМ, създаден у нас през
1942 г. и че с негови кадри са изградени факултетите в Пловдив и Варна.
Неговият запазен знак е отличната практическа подготовка и много
добрата теоретическа подготовка,
които получават нашите български и
чуждестранни възпитаници. Неговото
развитие е възходящо, независимо от
превратностите на съдбата през изминалите 75 г.
Ще се опитам да поясня. Три четвърти век е време за равносметка на

студенти. Техните първи асистенти
проф. Б. Боянов, проф. Динко Странски и проф. Б. Николов са студенти по
зъболекарство в Истанбул на прочутия за времето си проф. Канторович.
Те, косвено чрез своя учител, са възприели немския модел на обучение и
преподаване на дентална медицина.
Нека прибавим към гореказаното и
главната роля на професорите Боянов и Странски през 1948-9 г., която
те изпълняват за въвеждане в нашето
дентално образование на тогавашния
т.н. „съветски модел“ на стоматологично дентално образование – допълнително да се прибавят и изучават в
2 семестъра само медицински дисциплини. Денталното образование в зъболекарския отдел, което е развито в 8
семестъра (4 години) и държавен стаж
се увеличава на 10 сем. (5 години) и

Момент от честването
изминалия път на развитие на ФДМ,
МУ – София. Нашите основатели на
трите базови катедри са завършили
висше дентално образование в Германия в края на 20-те години на ХХ-я
век, където са работили като главни
асистенти до средата на 30-те години. Проф. д-р Славчо Давидов, който
завършва зъболекарство през 1929 г.
и медицина през 1935 г. в Лайпциг, е
основател на ФДМ и на Катедрата по
ОЛЧХ през 1943 г. Проф. д-р Георги
Стилиянов, който завършва зъболекарство в Хале 1926 г., е основател на
Катедрата по ПДМ през 1943 г. Проф.
д-р Димитър Свраков, който завършва
зъболекарство във Фрайбург 1930 г.,
е основател на Катедрата по консервативно зъболечение през1946 г. Те
привнасят у нас немската дентална
школа, която е известна с интензивната практическа подготовка на своите

държавен стаж (по устно споделени с
мен спомени на проф. Боянов и доц.
Нора Гешева). С указ № 542 на Народното събрание Зъболекарският отдел
към МФ – София прераства в Стоматологичен факултет през 1950 г., който започва да дава на своите студенти
много добра дентална и медицинска
подготовка.
В последните двадесетина години
си позволявам да изтъквам достойнствата на нашата, българска школа
в денталната медицина – симбиоза
от немска високоинтензивна практическа подготовка и от изток с теоретически изпипана фундаментална
медицинска подготовка. За възходящото развитие на ФДМ, МУ – София
в следващите години та до днес – 2017
г., могат да разкажат и други мои колеги и учители. Нашите основи на
висше дентално медицинско образо-

Деканското ръководство
вание се доказаха, че са много здрави,
устойчиви и непоклатими през изминалите 75 г.
ФДМ получи безценен дар от
Атинската епископия, мощи на Св.
Антипа в уникална мощехранителница. Как се стигна до този дар?
Така е! Позволявам си да изкажа
комплимент на собственика на в-к
„Труд“, г-н Петьо Блъсков (чийто
баща д-р Блъсков работи дълги години в поликлиниката на ФДМ, сега
ЦИДМ и остави отлични впечатления в колегите си) и на екипа, който
отрази събитието, за изключително
сполучливото заглавие по повод на
годишнината. Цитирам заглавието:
„Свети мощи дари Гърция на стоматологичния факултет“, в-к „Труд“,
17.11.2017 г., с. 9.
Как се стигна до този момент? Преди около 3,5 г. бях поканен на една
дентална конференция в Атина и там
се запознах с д-р Константинос Властос, орален хирург и имплантолог.
Той сподели, че има син, който учи
дентална медицина в нашия факултет.
Видя ми се много енергичен и широко скроен колега. От приказка на приказка се престраших и го помолих, от
името на църковното настоятелство,
назначено от Негово светейшество
Неофит, Патриарх български, да ни
съдейства да получим свети мощи на
Свети Антипа, който е патрон на БЗС,
за храма, който се надяваме да се изгради някой ден и който ще носи неговото име. Споменах, че вероятно има
приятели и пациенти, които е лекувал,
както и негови колеги съмишленици и
те, заедно с контактите си биха помогнали да се осъществи това свещено за нас начинание. Разменихме си
визитки с обещание да поддържаме

връзка. Надявах се, че д-р Властос
ще вземе присърце тази заръка. Така
и стана. Едва ли не от следващия ден
е започнал да работи по този въпрос.
Минаха повече от три години докато
се стигне до единодушно приетото
общоцърковно решение – Атинската
архиепископия да дари на ФДМ, МУ
– София безвъзмездно Свети мощи на
Свети славен мъченик Антипа, епископ Пергамски. Както ние почитаме
Свети Иван Рилски, така и гърците
почитат Свети Антипа.
На 16.11.2017 г. ни дариха Светите мощи на Свети Антипа и до 23.11.
2017 г. получих искания на колеги,
пациенти и близки, които изявиха
желание да ги видят. Сега обмисляме
къде във ФДМ да показваме мощите в
определени дни и часове на хора, които желаят да им се поклонят, докато се
изгради храмът. Тогава Светите мощи
ще бъдат положени за поклонение
в храма, който засега ще бъде единствен у нас на негово име.
Какво е развитието на ФДМ през
последните години и какво ново да
очакваме?
Какво ново да се очаква? Рентгеновото отделение към Катедра ООД,
което осъвременихме с дигитална
техника, ще бъде доокомплектовано.
Засега дигитален рентгенов образ се
получава само в студентските клинични зали. В най-скоро време ще се
дооборудва с допълнителна техника и
ще започнат да се обслужват не само
пациенти на студентите. Много важно
е да се изгради 5-та аудитория с над
100 места, което се надявам да стане
до следващата учебна 2018/19 г. Огромното ни желание е да направим в
зелената площ източно от сградата на
ФДМ спортен комплекс за студентите,

който в събота и неделя да се отдава
под наем и на желаещи до го ползват.
В градинката към ул. „Г.Софийски“
бихме искали да се оформи, по наш
идеен проект, градинка със свободен
достъп, а в източния й край – храмът
на Свети Антипа, епископ Пергамски.
Планираните проекти ще се извършат със собствени средства на ФДМ,
а храмът ще се изгради със средства
от дарения, част от които вече са събрани (имената на дарителите са известни и записани) и за харченето на
които се следи най-отговорно.
Ще кажа няколко думи за специализациите в областта на денталната
медицина. Екипи от преподаватели
работиха почти една учебна година
за остойностяване на отделните специализации. Доста труд положиха
колегите. Обобщените данни предоставихме в ректората, МЗ и в БЗС. Оставам с впечатлението, че трудно се
приемат. Ще посоча някои факти. С
позволение ще цитирам проф. Милена Пенева, PhD, DSc, ръководител на
катедра „Детска дентална медицина“,
ФДМ, МУ – София. Нейната дъщеря е
завършила дентална медицина в Германия, с желание да специализира ортодонтия. За постигане на такава цел
е необходима 3 г. специализация, 1 г.
минимум в катедра по ортодонтия и
2 г. в ортодонтска дентална практика
или 2 г. в катедра по ортодонтия и 1
г. в ортодонтска дентална практика.
За специализацията в катедрата по
ортодонтия се заплаща такса от 45
000 (четиридесет и пет хиляди) евро
годишно или 90 000 евро (деветдесет
хиляди) за 2 г. специализация в катедра по ортодонтия. Специализацията
в ортодонтска дентална практика е по
индивидуално договаряне. Местата за
специализация са около три за всяка
катедра по ортодонтия. Трябва да се
освободи място и след конкурс да те
вземат в катедрата. Чака се до около
7 г. за място. Дали ще Ви одобрят е
божа работа. Очаквам подобни данни
по въпроса за специализацията във
Великобритания. Зная, че наш лекар
е чакал място за специализация 10 г.
Такава е реалността в някои развити
страни. Ще завърша това интервю
със сентенция, която през дългите
години, в които съм ръководил специализанти, съм проумял и постигал.
Много опит и можене са необходими
на ръководителя докато изгради в специализиращия колега „ПРОФЕСИОНАЛЕН МАНТАЛИТЕТ НА СПЕЦИАЛИСТ“! .
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СЪСЛОВНИ

Седми научен конгрес на Столична районна колегия на БЗС

КАЧЕСТВЕНО СЪБИТИЕ ЗА
ДОВОЛНИ ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ
З
а поредна година най-голямата регионална структура
на БЗС организира Научен
конгрес с избрани лектори и разнообразна научна програма. Ще
помогне ли това за професионалното израстване на колегите, както и за развитие на практическите
им умения и създаването на нови
колегиални връзки. Отговорът на
този въпрос са около 800-те души
участници, както студенти по дентална медицина, така и зъболекари
с утвърдени практики. Като допълнение към масираното присъствие
в залите на хотел „Маринела“ в
столицата на 18 и 19 ноември бяха
и участниците от Македония. Денталното изложение бе заело всички
фоайета пред зала „София гранд“.
Дните на конгреса дадоха възможност на ръководството на СРК
на БЗС да сключи договор за сътрудничество с македонската страна, който ще позволи професионално сътрудничество и участие в
научните прояви на двете страни.
Да поздравят многобройните
си колеги в конгресната зала бяха
проф. Филчев, проф. Пиринска,
зам.-председателите на БЗС: д-р
Светослав Гачев, д-р Тодор Кукуванов, д-р Силвия Димитрова, д-р
Боряна Нецова, председатели на
РК на БЗС: д-р Андонов, председател на РК на БЗС Пловдив, д-р
Михалев, председател на РК на
БЗС-Кърджали; д-р Драгостинова,

това приветствия поднесоха проф.
А. Филчев, декан на ФДМ-София,
проф. Пиринска, от името на Българското научно дружество по дентална медицина, д-р Силвия Димитрова, председател на ККА на БЗС,
д-р Станислава Шулева от името
на София дентал мийтинг, а д-р
Ивайло Методиев прочете приветствие от името на председателя на
УС на БЗС, д-р Николай Шарков.
Д-р Трифон Антонов, председател
на РК на БЗС-Пловдив, също поздрави колегите си.
Доц. Лилия Дойчинова бе първият лектор от богатата и разнообразна програма, в която взеха
участие представителите на двата
факултета по дентална медицина
в София и в Пловдив. В лекцията
си тя разгледа съвременните концепции за етиологията на зъбния
кариес, неговата еволюция и превенция. Дискутабилната тема за
флуоридните препарати и тяхното
приложение, и от друга страна,
флуорозата като нежелано последствие при неправилна употреба
бяха разгледани в дълбочина. Доц.
Дойчинова засегна и приложението на ксилитол в профилактиката
на зъбния кариес.
С интерес бяха посрещнати лекцията и курса на д-р Зоран Влахович, който работи като хирург
в Отдела по дентална медицина
на Медицински факултет в Прищина, Косовска Митровица, както

Доц. Дойчинова от ФДМ-София
председател на РК на БЗС-Благоевград.
Преди откриването на форума,
д-р Олег Гладков, секретар на СРК,
поздрави колегите си и използва
възможността да направи съобщения във връзка с текущи задачи на
колегията, както и да ги покани на
предстоящите събития организирани от СРК на БЗС. Той съобщи,
че СРК ще има нов сайт, с нова визия и функционалност.
С особен интерес бе изслушана информацията му за проблема
със застраховките професионален
риск. СРК работи активно с Изпълнителна Агенция Медицински
Одит (ИАМО) и в тази насока, и
до излизане на Наредбата на МС,
няма да има глоби за изпълнителите на дентална помощ. Според новите промени в Закона за здравето
лечебното заведение застрахова
работещите в него. В новия Кодекс
за застраховането минималните
прагове са определени на 500 000
лв., което означава 250-300 лв.
вноска.
Лекарите по дентална медицина не работят при толкова високи
нива на професионален риск.
Д-р Бисер Ботев, председател на
УС на СРК откри конгреса. Преди

и в собствена практика „V Dental
Centre” в Подгорица, специализирана в сферите на оралната хирургия и имплантологията.
Лъчевата компютърна томография (CBCT) е относително нов
тип компютърна томография. Основните ѝ характеристики са ниско ниво на радиация и голямото
удобство за целите на денталната
медицина. В днешно време CBCT
е златен стандарт, когато става въпрос за диагностика в лицево-челюстната област за целите на оралната и лицево-челюстна хирургия,
реконструктивната хирургия, оториноларингологията и други.
Д-р Влахович показа ролята на
CBCT в компютърно асистираната
дентална медицина, като например
компютърно водена имплантология и 3D принтирането на хирургични имплантологични водачи.
Лекция плюс практически курс
е работеща схема, която запълва
целият спектър на познанието по
темата.
Гост-лектор в панела на София
дентал мийтинг бе проф. Маржена
Доминяк, която е завеждащ катедра по Орална хирургия в медицинския университет във Вроцлав.
В своята лекция "Автогенен метод

Д-р Олег Гладков и д-р Бисер Ботев откриват конгреса
за регенерация на венечния джоб"
тя разгледа гингивалните рецесии
като краен ефект от взаимодействието на редица етиологични фактори. Идентифицирането и определянето на диапазона на влияние
често не е възможно, с което все
още се търсят нови методи за откриване и елиминиране на потенциалните етиологични фактори.
Тя представи етиопатогенезата на
гингивалните рецесии по отношение на анализа на модифицируемите фактори, включително
измиване на зъбите с използване
на електрически четки за зъби и
липса на витамин D. На лекцията
бе представен диагностичен алгоритъм и казуси, показващи типа на
възможната реконструктивна процедура. Бе представен и преглед на
съвременните методи на лечение в

рецесиите на отделните класове,
както и насоките на интердисциплинарното лечение.
Традиционно лекциите на доц.
д-р Ст. Иванов са посрещани с интерес поради експресивния стил на
лектора, който дава бързи формули
и решения, дори за тежки клинични случаи.
Неговата тема бе „Предпротетична хирургия - предпоставка за
добро протезиране“. При част от
пациентите предпротетичната хирургична намеса е задължителна
предпоставка за резултатно протезиране. Доц. Иванов представи
оперативните протоколи на интервенции върху костни структури
(постекстракционни деформации
на челюстните кости, остър алвеоларен гребен, екзостози, хипертрофирала кост) и върху меки тъкани

Залата с участниците и официалните гости

хипертрофирала
(вестибуларно
мукоза, дубъл хипертрофия, подвижна лигавица върху алвеоларния гребен тип "петльов гребен",
хипертрофия на широка основа).
Представени бяха и три достъпни
за амбулаторната практика метода
за вестибулопластика (по Edlan,
Clark и "директно задълбочаване")
и възможностите, които предоставят имплантите за функционалноестетично протезиране.
В лекционните дни се включиха
и представители на младата генерация преподаватели във факултетите по дентална медицина.
За многобройната студентска
аудитория имаше въведено изискване за определен брой посетени
лекции, за да се получи сертификат за участие.
ДМ
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Национална програма за профилактика на
оралните заболявания при децата от 0 до 18 години в Република България

ОТЛИЧНА СТЪПКА ЗА ОРАЛНАТА
ПРОФИЛАКТИКА НА ДЕЦАТА
Х

ипократ, смятан за бащата на медицината, въвежда термина млечни зъби,
защото смята, че те се формират
от млякото. Той също така пръв
споделя идеята си за профилактиката като важно лечебно средство и формулира ясно постулата, че чрез наблюдение на много
случаи лекарят прави прогноза
за развитието на болестта. От
460-та година пр. н.е, времето на
Хипократ, е изтекло много вода.
В пълен унисон със съвременното развитие на денталната медицина и обществото е профилактичната програма с участието на
Българския зъболекарски съюз,
чийто отчет бе представен.
Годишният форум на Националната програма за профилактика на
оралните заболявания при децата
от 0 до 18 години в Република България събра на 29 ноември т.г. в хотел „Сенс“, София, представители
на институциите в здравеопазването и образованието, изтъкнати преподаватели от факултетите по дентална медицина, София и Пловдив,
ръководители на БЗС, членове на
Националния координационен съвет и регионални координатори на
програмата, както и представители
на водещите медии.
Програмата е на Министерството
на здравеопазването, подкрепяно от
Министерството на образованието
и науката, а всяка година Българският зъболекарски съюз представя
и информира обществото и институциите за развитието и достиженията ѝ.
По мнение, изказано от д-р А.
Кунчев, главен санитарен инспектор на България, това е една от
най-добре структурираните и работещите програми на МЗ. Програма, с която се гордеем и има видим
резултат, допълни в изказването си
той.
Д-р Николай Шарков, председател на Националния координационен съвет на програмата, откри
форума, като представи многобройните участници в него.
Първа говори проф. Милена Пенева, дм – национален консултант
по детска дентална медицина, ръководител катедра „Детска дентална
медицина“, ФДМ към МУ – София.
Тя представи темата „Кариесът
като многофункционално заболяване“. Кариесът е многофакторно

Д-р В. Жекова, проф. М. Пенева, д-р Н. Шарков, проф. М. Куклева, доц. В. Кондева, г-жа Ал. Бойчева от МОН
заболяване и неговото лечение е
предизвикателство пред целия свят,
подчерта тя. Сред най-трудните за
повлияване фактори е социалният,
но всяко едно общество променя
този фактор. Промоцията но оралното здраве е нов раздел и част от
Националната програма е именно
да се въздейства на рисковите среди
чрез промяна на поведението.
Проф. Мария Куклева, дмн –
зам.-ректор по учебна дейност,
ръководител катедра „Детска дентална медицина“, Медицински
университет – Пловдив и национален координатор на НППОЗД, синтезирано представи съвременните
аспекти на флуорната профилактика. Зъбният кариес се нуждае от
комплексна профилактика и въпреки противоречивите мнения за флуорирането на питейната вода, това
е най-евтината профилактична мярка, от която се възползват 60 страни
по света. Лекарите по дентална медицина разполагат с голям набор от
средства за флуорна профилактика
без риск от предозиране. От 2007 г.
съществува и европейска директива
във връзка с допустимите нива на
флуор във водата.
Доц. Веселина Кондева, зам.-де-

Д-р Б. Миланов по време на форума

виците на децата си по отношение
на оралната хигиена и опазването
на зъбите.
Данните от пилотно изследване
за оценка на поставените силанти
по Националната програма през
2013 – 2015 г. представиха д-р Николай Шарков, председател на Националния координационен съвет,
и д-р Ирена Божидарова, член на
НКС. Проведено е пилотно изследване за оценка на постигнатите резултати с контролна група от 1200
деца, което показва високо качество
на поставените силанти, разпознаваемост и търсене на предлаганото
силанизиране за децата, които отговорят на условията за него. Нашите
изводи са, че над 90% от тези деца
са с абсолютно здрави шести зъби,
които са били силанизирани. Това е
много показателно и не може да не
ни радва, защото ефектът е видим,
подчерта д-р Шарков.
100 000 деца у нас на възраст
между 5 и 8 години са с поставени
силанти върху първите постоянни
зъби, като в програмата работят 500
лекари по дентална медицина. Покрита е 98% от територията на стра-

Участниците в годишния форум на БЗС
кан на ФДМ – Пловдив, представи
темата за профилактика на пародонталните заболявания в детската възраст, като разгледа и ролята
на плаковозависимия гингивит за

проявата на зъбен кариес. Дори самото посещение при лдм по време
на Националната програма може да
доведе до откриване на къс френулом, което в последствие да доведе
до гингивални рецесии.
Д-р Борислав Миланов, главен
секретар на БЗС, разказа за проведените 10 кръгли маси по програмата при пълни зали в различни
градове на страната, като подчерта,
че е нараснала културата на информираност, програмата е очаквана и
няма недоволни от прилагането й.
Д-р Виктория Жекова, ръководител на Кампанията по поставянето
на силанти на първите постоянни
дъвкателни зъби при деца във възрастовата група 5–8 години, представи данни за 2017 г. Наблюдава се
70–75% редукция на зъбния кариес
в сравнение с несиланизираните
зъби. Очакваният резултат от Националната програма е всяко второ
дете на 6 г. да няма кариес. До 70%
от 12-годишните деца, обхванати
от програмата, да са със здрави постоянни зъби и 70% от деца на 18 г.
да нямат извадени постоянни зъби.
55% от анкетираните 1000 родители са посочили, че по време на посещението при денталния лекар за
силанизация са научили и за други
зъбни проблеми на децата си, а 72%
от родителите са заявили, че след
това посещение са променили на-

ната, защото в останалите 2% просто няма деца, за съжаление. Работи
се и в малките градове и селата, т.е.
обхватът не е само в столицата и големите градове.
Това, което научихме след като
обобщихме резултатите от анкетата, ни изненада в най-добрия смисъл на думата. Нямаше нито един
недоволен родител. На фона на общото неудовлетворение на българските граждани от здравеопазната
система. Високото ниво на удовлетвореност доказва колко смислена
работа е свършена за тези години и
колко полезна е програмата за силанизацията, посочи д-р Шарков.
Профилактиката на оралните
заболявания и повишаването на
здравната култура има огромно
стратегическо значение и резултатите от нея ще бъдат видими в обозримо бъдеще.
Вторият период на Националната
програма ще продължи до 2020 г.
Крайният резултат е свързан с повисоко качество на живот и реализация на всеки български гражданин. В никакъв случай на последно
място е и финансовият ефект, изразен в спестяване на бъдещи средства, свързани с индивидуалното
здраве на всеки.
ДМ
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НЕ ЗА СЕБЕ СИ - ЗА ДРУГИТЕ
Н

Клиниката по Лицево челюстна хирургия болница „Александровска” чества
завръщането си на мястото, където е създадена преди 77 години

а 7 декември 2017 г. се проведе тържество по повод
откриване
официалното
на клиниката по Лицево-челюстна хирурия към УМБАЛ „Александровска” с ръководител проф.
Радомир Угринов, дмн, както и
за отпразнуване на „77 години

хирургия отново отвори врати и се
завърна на мястото, където е била
създадена толкова отдавна – в УМБАЛ “Александровска“. От 2005 г
до 2016 г клиниката се намираше в
УМБАЛ „Св. Анна“. Клиниката по
лицево-челюстна хирургия „Александровска” е единствена база на

Проф. Р. Угринов пред
обособения кът в памет
на проф. Давидов

Момент от официалната церемония по откриването
лицево-челюстна хирургия в България“. Официални гости на събитието бяха ректора на МУ-София
– проф. д-р В. Златков, ръководството на УМБАЛ „Александровска” – доц. д-р К. Ангелов, доц.
д-р Д. Буланов, г-жа М. Куманова,
академик Овчаров, декана на ФДМ
– София, проф. д-р А. Филчев,
председателя на БЗС, д-р Николай
Шарков, както и много други изтъкнати професионалисти, хабилитирани преподаватели, лекари,
колеги и журналисти.
Проф. Радомир Угринов, началник на клиниката и ръководител на
катедрата по Орална и лицево-челюстна хирургия в приветственото
си слово припомни, че началото на
специалността, както и на стоматологичното образование в България започва през далечната 1940 г.
Именно тук във Втора хирургия на
болница „Александровска”, е създадена първата Клиника по лицево-челюстна хирургия с отделение
по одонтостоматология в България
от проф. д-р Славчо Давидов. Покъсно през 1943г. в „Александровска” болница, в сградата на втора
хирургия са създадени първите
три катедри на Стоматологичен
факултет. Една от тях е по лицевочелюстна хирургия. През 2016г.
клиниката по лицево-челюстна

мичния съвет на МУ-София, ректорът на учебното заведение проф.
Виктор Златков връчи почетен
знак „SIGNUM LAUDIS“ на екипа
на КЛЧХ с пожелание „да остане
като спомен за едно ново начало,
което има голямо бъдеще“.
Проф. Р. Угринов в края на словото си подчерта, че за неговия

екип от отлични професионалисти
се отнася древната латинска сентенция „Не за себе си - за другите”, също така отправи послание
към всички млади лекари, че няма
случайни успехи и припомни с усмивка, че „зад всеки неочакван успех се крият поне 15 години труд”,
цитирайки Уинстън Чърчил.

НАЦИОНАЛЕН ДЕНТАЛЕН
ФОРУМ - ВЕЛИНГРАД
11-13 Май 2018г.
11.05.2018г. /петък/

Катедрата по ОЛЧХ на ФДМ, МУ
– София за обучение на студенти
по медицина, дентална медицина
и СДО. Лекарите в клиниката са
специалисти по лицево-челюстна
и по орална хирургия, хабилитирани преподаватели и асистенти в
Катедрата по орална и лицево-челюстна хирургия на Факултета по
дентална медицина към Медицински университет, София.
Клиниката разполага с приемен

Д-р Н. Шарков по време на откриването

кабинет, болнични стаи с 14 легла, две операционни зали, зали за
обучение на студенти и специализанти. Тя е структура от трето
ниво на компетентност, в което се
извършват всички видове оперативни интервенции в областта на
лицето, главата и шията от компетентността на специалността
лицево-челюстната хирургия и
орална хирургия. Основно направление в лечебната и диагностична
дейност са онкологични заболявания на устната кухина, лицето,
шията, лицевите и челюстните
кости, орбитите, меките тъкани
на главата. Клиниката е водеща в
лечението на най-тежките случаи
на рак на главата и шията. В клиниката се извършва диагностика и
лечение на заболявания на езика,
устните и устната кухина от различно естество, вкл. орална патология; заболявания на челюстите и
лицевите кости, лимфните възли,
лицето и шията, големите слюнчени жлези, околоносните кухини,
максиларния синус, долночелюстната става; травми на меките тъкани и кости в лицево-челюстната
област; възпалителни процеси на
лицето, шията и устната кухина
от различно естество; пластичновъзстановителна, реконструктивна и естетична лицево-челюстна
хирургия.
За девет месеца след откриването си са извършени 500 хирургични интервенции, 80% от които - на
пациенти със злокачествени заболявания. По решение на Акаде-

14.00 ч. -15.00 ч. Настаняване и регистрация
15.00 ч. - 16.30 ч. ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ КУРС
Предизвикателствата на II клас възстановявания.
Най-чести грешки - съвети и трикове
за избягването им.
Лектор: д-р Мариета Христова Дочева
17.00 ч.
ОТКРИВАНЕ
Откриването ще се състои на площада до х. „Здравец“
19.00 ч.
Уелкам вечеря в ресторант
„ТОМ и НЕЗИ -КЛАСИК“
12.05.2018г. / събота /
7.45 ч. - 9.00 ч.
9.00 ч. - 10.30 ч.
10.30 – 10.45 ч.
10.45 – 11.00 ч.
11.00 – 12.30 ч.

12.30 – 14.00 ч.
14.00 – 15.30 ч.
15.30 - 15.45 ч.
15.45 - 17.15 ч.
20.00 ч.

Регистрация
Защо и как да я прилагаме ниско еенергийното
лазарно лечение в днешната дентална медицина
Лектор: проф. д-р Христина Лалабонова
Търговска презентация
Търговска презентация
Фотодинамична терапия- алтернативен метод
за лечение на бактериални инфекции
в устната кухина-PAСТ 300
Лектор: Д-р Станимир Банчев
Обяд
Състояния, затрудняващи
ендодонтската диагностика
Лектор: проф. д-р Радосвета Василева
Търговска презентация
Болести на лигавицата на устната кухина
Лектор: Доц. д-р Павел Станимиров
Гала вечеря
13.05.2018г. / неделя /

10.00 ч.

Туристическа програма

Такса регистрация 40.00лв; Обяд – плащане на място
Записването ще става в офиса на РК - Пазарджик
Записване до 15.04.2018г.
За контакти:
РК на БЗС - Пазарджик, ул.„К. Величков“ №10 ет. 4; тел.: 034 460 196 и
0896 651 521; E-mail: ssbpazardjik@abv.bg
Организаторите си запазват правото на промени в програмата. Цените
за куверта на Гала вечерята и Уелкам вечерята ще бъдат обявени допълнително.
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ЮБИЛЕЙ

ПРОФ. АНГЕЛ БАКЪРДЖИЕВ
НА 70 ГОДИНИ

М

Пловдивска РК на БЗС е с привилегията да има за свой член
проф. д-р Ангел Бакърджиев – колега, преподавател, приятел на много от нас

ного е трудно да пиша
за такава всеобхватна
личност като проф. Бакърджиев. На него се случва да е
съвременник на два различни житейски периода. Младежкият му
порив да е лекар гo отвежда от родния Пазарджик в Медицинска академия – София, където през 1972
година се дипломира в Стоматологичния факултет.
Желанието му да се усъвършенства и напредва в стоматологичната наука продължава в Пловдив в
катедра „Лицево-челюстна хирургия“ на Стоматологичния факултет.
Амбициозен, любознателен, трудолюбив, все неща, присъщи на
младия човек, избрал тази трудна
професия, но и безкрайно мотивиран да помага със знания и опит на
своите студенти, за които и до днес

ния от Европа, Северна и Южна
Америка, Азия, Австралия! Дългогодишен член на Научния комитет
на ежегодните научни конгреси на
БЗС в Бургас до 2016 г., помогнал
е на десетки колеги да повишат
квалификацията си, участник и организатор на симпозиуми, курсове,
конгреси.
70 години жизнен път, осеян с
радости, успехи, сривове и разочарования, динамика, която е и до
днес, а пожелаваме му и за много
години напред.
Проф. Бакърджиев споделя, че е
много важно човек да може да прецени кога да смени посоката, кога
трябва да се оттегли от определена
дейност – тогава, когато е убеден,
че е дал всичко от себе си. „Да дадем път и на младите!“ е неговият

ВИЗИТКА

БЛИЦ

Роден 12.12.1947 г. в гр. Пазарджик.

Любимо място?
Операционната зала.
Любима книга?
Библията.
Любимо музикално произведение?
„Ако си дал“ изпълнител; Е.
Димитров, автор: Иля Велчев.
Житейска философия, описана в няколко реда?
Бъди доброжелателен! Направи добро и го хвърли зад
себе си!
е любимият преподавател.
Започват бурни промени в държавата през 1989 г., сменя се системата, говори се за преход. Някои
говорят, а други убедени, че не думите, а делата водят до промените,
се посвещават на тази кауза.
„За младите колеги днес е трудно
да проумеят каква огромна разлика
има от днес и тогава, особено за
нашата професия“, казва той. Да си
свободен да избираш сам своя път,
да можеш независимо да работиш
професията си, сам да организираш практиката си, все неща, извоювани в онези години на така наречения преход от хора ентусиасти
като проф. Бакърджиев. Той е в
първите редици на активно, доброволно, смело и твърдо застаналите
колеги зад идеята за тотална смяна
на системата и на така нареченото
тогава държавно стоматологично

призив и затова с достойнство се
оттегля от своите извоювани и заслужено високо оценени постове.
Не без гордост и удовлетворение
звучат и думите му:
„Оставам лоялен редови член на
БЗС и винаги съм на разположение
на колегите при нужда!“ са искрените слова на проф. Бакърджиев в
непринуден, откровен разговор.
„Дойдох в определено време, да
свърша определена работа за съсловието и професията! Това бе начинът ми на живот! Има още много да
се желае, има много нерешени проблеми. Вярвам, че делото ни ще се
продължи от младите колеги!“.
Д-р Юра Пандушева
РК на БЗС – Пловдив
Страницата подготви:
Е. Караянева

здравеопазване.
„Обединението
прави силата“ е водещ мотив, за да
се възстанови ликвидираният през
1947 г. Български зъболекарски
съюз. И това е постигнат успех!
През 1990 г. се възстановява БСС,
а проф. Бакърджиев е избран за
негов съпредседател – заслужена
чест, оказана му от делегатите на
Първия конгрес на БСС, провел се
в гр. Пловдив. Но за него това освен чест е и огромно задължение.
В онези сложни години, без опит,
но с много вяра и желание, благодарение на ентусиасти като проф.
Бакърджиев стоматологичното съсловие извоюва законови права за
колегите, даващи им възможност
да работят частно, да организират
и финансират самостоятелно своята професия, да имат свобода на
избор!
Организационният живот на

едно съсловие е твърде отговорна
работа, но проф. Бакърджиев първо като съпредседател, а в последствие, като зам.-председател на
БСС, като съучредител на Висшия
медицински съвет към Министерството на здравеопазването (и пет
години негов член) участва в изработването на първите проекти
за здравно осигуряване, работи по
остойностяването и ценообразуването на стоматологичните дейности, на правилниците за регистрация на частни здравни заведения.
Паралелно и съвсем отговорно
работи и върху дисертационния
си труд, който успешно защитава
през 1992 г. Научната му кариера
е възходяща от асистент, доцент,
професор, два мандата зам.-декан
на ФДМ – Пловдив, над 100 публикации в България и чужбина, над
250 пъти цитиран в научни списа-

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:
През 1972 г. завършва Стоматологичен факултет – София.
Работил като участъков стоматолог в гр. Септември и Окръжна стоматологична поликлиника – гр. Пазарджик.
От 1975 г. асистент в Катедрата по хирургична стоматология и лицево-челюстна хирургия на Стоматологичен факултет – Пловдив.
През 1992 г. защитил дисертация на тема „Дегенеративни заболявания на темпоромандибуларната става – клинични, рентгенологични,
морфологични и лечебни проучвания“.
Преминал през научните звания: асистент, доцент, професор.
Два мандата зам.-декан на ФДМ – Пловдив.
Научен ръководител на двама докторанти успешно защитили дисертации.
Има над 100 публикации в България и световната литература с импакт фактор. Цитиран над 250 пъти в научни списания от Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Австралия.
Създал метод за оперативно лечение на заболявания на ТМС, цитиран в над 30 научни проучвания по света.
Активен участник в проект на ЕС, изследващ травмите в ЛЧО в 15
европейски страни – EUR.MA.T project (2012 – 2014 г.).
Има 2 самостоятелни монографии, друга под негова редакция и 4 в
колектив, като едната е на английски език.
За периода 1993 – 1994 г. е главен редактор на първото списание в
България по орална и лицево-челюстна хирургия, издавано от българския клон на издателство „Quintessence“, Германия.
За периода 2015 – 2017 е главен редактор на списанието „Journal of
Dentistry and Orofacial Surgery“ (САЩ) (първи български зъболекар
главен редактор на научно списание в САЩ).
От 1996 г. член на Европейската асоциация по кранио-лицево-челюстна хирургия (EACMFS) .
ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ:
През 1989 г. съучредител на възстановения Български стоматологичен съюз (ликвидиран през 1947 г.) и избран за съпредседател на съюза. В следващ мандат избран за зам.-председател на БСС.
Избиран за зам.-председател на РК на БЗС – Пловдив.
Съучредител на Висшия медицински съвет (ликвидиран след
09.09.1944 г.) към Министерството на здравеопазването, на който е
член 5 години.
През този период участва в разработката на първите проекти за
здравноосигурителна система в България, изработване на правилници
за регистрация на частни здравни заведения.
Активен участник в разработването на ценообразуването в денталната практика.
Като съпредседател на БСС е един от организаторите, създали поддръжници в 7-то Велико народно събрание за внасяне на поправки в
Закона за здравето, разрешаващи частната практика в здравеопазването.
Активно организирал конгреси, симпозиуми, кръгли маси, курсове
с цел повишаване квалификацията на специалистите по дентална медицина.
Дългогодишен член на Научния комитет на ежегодните Научни конгреси на БЗС до 2016 г.
ЛЕЧЕБНИ И НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:
Работи от 35 години в колаборация със специалисти от областта на
детската дентална медицина и рационализира денталния хирургичен
протокол при лечение на деца с вродени и придобити тежки заболявания и синдроми под наркоза.
От 2015 г. работи по проект: „Ранно откриване на рака на устната
кухина“ с използване на съвременни методи за ранна диагностика.
Понастоящем с екипа си разработва актуален метод за консервативно-хирургично лечение на медикаментозно асоциираната остеонекроза на челюстите при пациенти, лекувани медикаментозно за костни
метастази, който прилага успешно в клиничната практика в момента.
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ИЗТРЪПВАНЕ НА УХОТО
СЛЕД ПРОВОДНА АНЕСТЕЗИЯ
НА ДОЛНА ЧЕЛЮСТ - „ЗАБРАВЕНОТО
УСЛОЖНЕНИЕ“

W. C. Ngeow1
W. L. Chai2

О

рофациални
структури
които се намират извън
устната кухина могат
да бъдат засегнати от проводна
анестезия на n. alveolaris inferior.
Описани са вероятните причини
за това неочаквано усложнение.
Препоръчваме на лекарите по
дентална медицина да предупреждават пациентите и, че е възможно
да изпитват изтръпване и в други
части на лицето след проводна
анестезия на долна челюст.

РЕЗЮМЕ
Тази статия представя отдалечено усложнение в ушната мида
след прилагане на стандартен алвеоларен нерв блок. Пациентът
изпитва дълбоко изтръпване на
ушната мида на ипсилатералната
страна на анестезията, което продължи около час след нежелано
инжектиране на анестетик в аурикулотемпоралния нерв.

ВЪВЕДЕНИЕ
Приложението на локален анестезиращ агент е безопасна процедура, но въпреки това има съобщени различни локализирани,
отдалечени и системни усложнения.1 Локализирани усложнения
най-често са резултат от директно
инжектиране около или в невроваскуларния сноп, докато системните
усложнения най-често се отнасят
до алергична реакция и токсичност на използваните анестетици.1
Също така се съобщава, че структури, разположени по-далеч от
устната кухина, са засегнати от интраорална локална анестезия. Това
включва средното ухо, 2 очите 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9
и лицето.1,10 Тези далечни усложнения са резултат от засягането
на различни от целевите нерви от
анестетика. Сред черепно-мозъчните нерви, за които се съобщава,
че са засегнати от локални анестезиращи средства, инжектирани
за проводно обезболяване на NAI
са: оптичните (ЧМН II), окуломоторните (ЧМН III), трохлеарните
(ЧМН IV)лицевите (ЧМН VII) и
дори други клонове на тригеминалния (ЧМН V) нерв.3,4,5,6,7,9,10,11 Тези
усложнения, наред с други, водят
до временна парализа на ЧМН,
които предизвикват и засягат движението на окото и в редки случаи
зрението и акомодацията.3,5,6,8,9 Мимиките на лицето са засегнати, когато са засегнати ЧМН V и VII.10,11
Настоящия клиничен случай се
касае за далечно усложнение, засягащо аурикулотемпоралния нерв
в следствие на приложението на
локален анестетик, при стандартна
техника за проводна анестезия на
долна челюст.

КЛИНИЧЕН
СЛУЧАЙ
Пациентът е 30-годишна азиатка, в добро здраве, която посети

практиката за планирана екстракция на ляв мандибуларен мъдрец
след прекаран перикоронарит.
Млечните зъби на пациентката
са били екстрахирани без усложнения преди време. Не се е налагала проводна анестезия на долна
челюст до момента. Постави се
стандартна анестезия с две карпули (общо 4.4 mls) 2% лигнокаин с
1:80,000 адреналин в областта на
левия клон на долната челюст, докато пациентката беше в полу-легнало положение. След настъпване
на анестетичен ефект се пристъпи
към екстракция на третия молар,
която протече без усложнения.
Преди да напусне клиниката пациентката уведоми единия автор,
че все още усеща зоната около лявото си ухо изтръпнала и че усещането е особено силно в лявата
ушна мида. След по-подробен
разпит се установи, че изтръпването обхваща лявата ТМС, лявата
ушна мида и части от теменната
област. По информацията дадена
от пациентката се заключи, че засегнати са зоните, инервирани от
левия ауриколотемпорален нерв.
Клинично това се доказа с прик
тест. Пациентката изпитваше неудобство главно от усещането, че
външния й слухов проход е пълен
с вода. Пациентката беше уверена,
че симптомите ще отшумят бързокакто и стана. Час след поставянето на анестезията изтръпването
премина. Нямаше късни усложнения. Пациентката дойде на контролен преглед след 1 седмица, за
да бъдат премахнати конците.

обединят, за да бъдат разположени медиално на, а след това зад
кондила на долната челюст. Той
инервира темпорамандибуларната
става и паротидната жлеза, преди
да навлезе във вътрешността на
жлезата. Нервът дава разклонения, инервиращи кожата на горната половина на ушната мида и
предната половина на външния
слухов проход. Друго разклонение
инервира част от кожата на скалпа.14 Описаните от пациентката
оплаквания съвпадат с анестезия
на този нерв. Нервът би могъл
да бъде блокиран по невнимание
поради две възможни причини:
биологична- вариация в анатомичната структура на мандибулата и нейната инервация и ятрогенна-въвеждане на зъбната игла към
кондилата, имитираща инжекция
на Gow-Gates.
Съществуват вариации в местоположението на аурикулотемпоралния нерв и наличието на комуникации с други черепномозъчни
нерви (Фигура 1). Сред възмож-

тръпването във въпросните зони
при този случай.17 Възможно е
пациентката да не е могла и да си
помръдне ушите (нервни разклонения от лицевия нерв инервират
малките мускули, които движат
ушите), но авторите не провериха
за този симптом.
Притесненията на пациентката
бяха свързани с това, че изтръпват зони, които са сравнително
отдалечени от устната кухина, къето се провежда лечението. Друго притеснение представляваше
опасността от нанасяне на травма, докато се опитва да премахне
причината да чувства външния си
слухов проход „запушен“и „пълен
с течност“. За щастие изтръпването беше само в зони, инервирани от аурикотемпоралния нерв и
беше лесен за диагностициране.
Този случай илюстрира, че малко вероятни усложнения в следствие на анестезията могат да притеснят пациентите, които очакват
само орални структури да бъдат
обезболени. Често предупрежда-

ДИСКУСИЯ
Аурикулотемпоралния нерв е
сензорен клон на тригеминалния
нерв (ЧМН V), който обикновено
се анестезира при поставяне на
анестезия по Gow-Gates 12, но не
се засяга при използване на по-ниски методи на анестезия, какъвто
е Halstead. Прегледът на десетте
учебника по дентална локална
анестезия и клинична анатомия
в личната библиотека на автора
не откри никаква възможност за
анестезиране на този нерв при
стандартния алвеоларен нервен
блок.
Kim и колектив провеждат проучване, оценяващо кожното анестетиране след прилагане на стандартен алвеоларен блок. Изводите
са, че анестетичния ефект върху
лицето и езика варира между
отделните индивиди, като аурикулотемпоралния нерв се засяга
само в няколко случая. Ауриколотемпоралния нерв е засегнат при
11 от участниците (22%), като 9
участници (18%) съобщават за загуба на усещане върху областите,
инервирани от менталния, букалния и аурикотемпоралния нерв и
двама участници (4%) съобщават
за загуба на чувствителност в областите, инервирани от менталния и аурикотемпоралния нерв.
Двете ядра на ауриколотемпоралния нерв се отделят от мандибуларния клон на тригеминалния
нерв (ЧМН V) обхващат средната
менингеална артерия, преди да се

Фигура 1: Схематично изобрахение на разположението на ауриколотемпоралния нерв спрямо останалите нерви във fossa
temporalis.
Обикновено образува примка около срединната менингеална
артерия. Понякога има комуникации (отбелязани с пунктир) с
n .alveolaris inferior и n.facialis

ните вариации е ниската точка
на напускане на аурикулотемпоралния нерв на ствола на мандибуларния нерв, който е близо до
долния алвеоларен нерв.15 Това,
наред с наличието на комуникации с долните алвеоларни нерви,
е възможна причина за постигане
на анестетичен ефект в областта,
инервирана от аурикулотемпоралния нерв, при стандартна техника
на проводна анестзия15,16
Ауриколотемпоралния
нерв
често комуникира с темпорофациалния дял на лицевия нерв в
рамките на паротидната капсула,
факт, който често пъти е пропускан в учебниците по анатомия.
Вероятно се дължи на това, че
повечето автори причисляват
тези нервни разклонения към
ramus temporalis superficialis на
n.auricolotemporalis. Без значение
от номенклатурата обаче тези разклонения инервирт паротидната
жлеза, горните мимически мускули и темето, което обяснява из-

ваме родителите и настойниците
на деца със специални нужди да
обръщат специално внимание на
децата след анестезия, за да не си
прехапват тежко устните и бузите си, но като че ли забравяме да
ги предупредим, че е възможно
области на лицето и ухото също
да изтръпнат. Вероятно, защото е
„забравено“ усложнение и смятаме, че ефекта е временен и преминава бързо. Въпреки това загубата
на усещане в области отдалечени
от устната кухина може да доведе
до неочаквани усложнения като
травма на ухото в следствие на
употребата на фиби, нокти и други остри предмети за премахване
на несъществуваща обструкция.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нежеланото инжектиране на ауроколотемпоралния нерв с анестетик може да доведе до анестезиране на области на лицето и ухото.

Изключително важно е оралните
хирурзи д предупреждават пациентите си за това възможно усложнение, за да се избегнат ятрогенни травми.
Превод от английски:
д-р Й. Йонкова
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ДЕНТАЛНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ
ПАЦИЕНТИ СЪС ЗАБОЛЯВАНИЯ
НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА
ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА
БОЛЕСТ (ХОББ)
Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е общ
термин за заболявания на дихателната система, характеризиращи се с обратима хронична обструкция на дихателните пътища.
Типични представители на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) са хроничния
бронхит и белодробния емфизем.
Според Claramunt Lozano A,
Sarrión Perez MG, Gavaldá Esteve
C. хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е значителен здравен проблем. При пациенти с хронична обструктивна
белодробна болест (ХОББ) може
да настъпи влошаване на дихателата функция по време на дентално лечение; по тази причина се
препоръчва вземането на предпазни мерки. Препоръчително е
пациентът да бъде лекуван във
вертикална позиция. Избягва се
употребата на кофердам, особено когато пациентите се оплакват
от чувство на задушаване. Специализираните клиники разполагат с необходимото кислородно
оборудване и специално обучен
за целта персонал. Хипнотични
средства, опиоидни аналгетици,
антихистамини и антихолинергични средства не се разрешават
за употреба. В случаи, че пациентите приемат кортикостероиди, е необходима допълнителна
доза кортикостероиди. Теофилин, макролидни антибиотици
(Еритромицин, Кларитромицин)
са противопоказани. Прилагането в амбулаторни условия на
обща анестезия е напълно контраиндицирано. От друга страна
причини за стациониране на пациенти с хронична обструктивна
белодробна болест (ХОББ) могат
да бъдат инфекции в белия дроб,
развити вторично от аспирация на
микроорганизми при наличие на
пародонтално заболяване. Зъбите
и периодонциума представляват
резервоар на микроорганизми за
инфекции на дихателата система.
В този смисъл загубата на алвеоларна кост увеличава рискът от
развитие на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).
Тютюнопушенето е важен рисков
фактор и за двете заболявания:
пародонтит и хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

AСТМА
Астмата е респираторно заболяване, характеризиращо се с
обратими, дифузни стенози или
стриктури на периферните бронхи, повишен отговор или чувствителност към различни нокси,
често симптомите и лабораторните тестове показват алергична реакция. Според Claramunt
Lozano A, Sarrión Perez MG,
Gavaldá Esteve C. астмата засяга
предимно децата с разпространение от 5-6%. Около половината
от засегнатите индивиди са между 5-15 годишна възраст. Трябва

да се разграничава алергична от
неалергична астма. Алергичната (т. нар. външна) се характеризира с фамилна обремененост
и увеличени серумните нива на
IgE. Тези антитела вземат участие в тип I хиперсензитивност
или алергична реакция от бърз
тип, продуцират имунен отговор
към антигени, които навлизат в
тялото орално, парентерално или
под формата на аерозоли. Неалергичната, идиосинкразичната
или още т. нар. вътрешна астма
е обратимо респираторно нарушение, обхващащо хетерогенна
група пациенти с реверзибилен и
повтарящ се бронхоспазъм в резултат на отговор към различини
стимули като физическо напрежение, вдишване на студен въздух,
емоции, тютюнопушене, хипоксемия, стрес, гастроезофагеален
рефлукс и т. н. Пациенти с този
тип астма могат да бъдат чувствителни към аспирин и други
нестероидни противовъзпалителни средства. Медикаментите, използвани за лечение на астма могат да предизвикат заболявания в
устната кухина, като ксеростомия
(суха уста), орофарингеална кандидоза, повишена честота на зъбния кариес (дължащ се на използвани инхалаторни β-агонисти).
Използването на орални антимикробни средства след горепосочената медикация ще играе важна
роля в превенцията на уврежданията на оралната лигавица. Астматичните пациенти са склонни
към развитие на гингивити, преобладава устното дишане, и това
състояние, заедно с голям брой
имунологични фактори, повишава гингивалното възпаление.
Децата с хронични медицински
заболявания изискват дълготрайна медикация, при тях е повишен
рискът от развитие на кариес като
страничен ефект от проведеното
лечение. Възможният механизъм, отговорен за развитието на
кариес може да бъде използването на β-агонисти, упражняващи
ефект върху слюнчените жлези.
Увредената слюнчена секреция е
в директна връзка с дозата на медикамента и състава на слюнката.
Зъбният кариес се развива в резултат на високото число на лактобацили и Streptococcus mutans.
Периодични дентални прегледи и
флуорна апликация се препоръчват при тези пациенти. Лечението
трябва да се провежда избирателно при липса на съответната симптоматика и при контролирани
астматични пациенти.

повишени.
Опиоиди: причиняват респираторна депресия и освобождаване на хистамин.
Локални анестетици: изполване на разтвори без адреналин
или левонордефрин, избягване
на разтвори със сулфитни презервиращи съставки.
В случай че пациентите се
нуждаят от дълго системно лечение с кортикостероиди се изисква допълнителна доза (преди дентална процедура това
може да причини стрес).
Лечение на астматичен пристъп
(Claramunt Lozano A, Sarrión
Perez MG, Gavaldá Esteve C.):
Средно тежката и тежка обструкция води до дихателни усилия,
които са ясно доловими. Типичните симптоми на астма са затруднения в дишането (хриптене,
диспнея) и кашлица. Постигането
на доверие между лекаря и пациента ще сведе до минимум стреса
и нервното напрежение, свързано
с денталното лечение. Инжектирането на локалните анестетици
може да бъде пусков механизъм
за астматичен пристъп и да играе роля на критичен момент в
денталното лечение, отключващо
стреса при екстракции, хирургия
или отстраняване на пулпата при
ендодонтски процедури.
ЛЕЧЕНИЕ НА АСТМАТИЧЕН ПРИСТЪП
1. Прекратяване на денталната процедура и повдигане на
пациента в подходяща позиция.
2. Освобождаване на дихателните пътища и прилагане инхалаторно на β2 агонист.
3. Масково подаване на кислород. При влошаване на състоянието, въвеждане субкутанно епинефрин (1:1000 разтвор,
0.01 мг./кг., максимална доза от
0.3 мг.).
4. Осигуряване екип на спешна помощ.
5. Поддържане адекватни
нива на кислород, докато се постигне равномерно дишане/или
до пристигане екип на спешна
помощ.

БЕЛОДРОБНА
ТУБЕРКУЛОЗА:

Туберкулозата е една от основните причини за смъртност
в света. Приблизително една

МЕДИКАМЕНТИ ПРОТИВОПОКАЗАНИ ПРИ АСТМАТИЧНИ ПАЦИЕНТИ
Лекарства съдържащи аспирин (10-28% от всички астматици не развиват толерантност
по-късно)
Нестероидни противовъзпалителни средства (при неалергична астма).
Макролидни антибиотици и
пациенти лекувани с теофилин.
Серумните нива на метилксантини (теофилин) могат да бъдат

трета от световната популация
е инфектирана с Mycobacterium
tuberculosis. Туберкулозата може
да засяга органите на човешкото

тяло, най-честата локализация е
белите дробове. Отначало, след
първата среща с бактерия, се развива първична инфекция с бацила
на Кох, по-късно се индуцира характерна грануломатозна реакция
(туберкулозен фоликул или гранулом).

ОРАЛНА
ТУБЕРКУЛОЗА
(Claramunt Lozano A, Sarrión
Perez MG, Gavaldá Esteve C. 15):
Оралните мукозни лезии на туберкулоза са често срещани при
млади индивиди. Само 0.05-5%
от всички случаи на туберкулоза
включват изяви в устната кухина.
Лезиите могат да бъдат първични
или вторични на база белодробна туберкулоза, показващи реактивация на инфекцията в даден
момент, тъй като бактерията остава в латентно състояние след
клиничното оздравяване от първоначалната инфекция. Оралните
лезии се манифестират като неправилни улцерации с полигонални ръбове, възможна периферна
индурация и неясна основа. Клиничната поява на лезиите наподобява много на сквамозноклетъчен
карцином; по тази причина важно
е да се изясни диференциалната
диагноза, базирана на биопсията и бактериологичната култура. Орална туберкулоза обхваща
долночелюстната кост, езика,
по-рядко устните, палатиналните тонзили, задната фарингеална
стена и паротидните жлези. Съобщават се случаи на други мекотъканни локализации, като бузи.
При съмнение за туберкулоза се
препоръчва отлагане на денталното лечение (при липса на спешност), докато пациента не бъде
излекуван. В случаите на спешно
дентално лечение на пациент със
съмнение за туберкулоза или с активна туберкулоза, общоприетите
протективни правила ще намалят
инфекциозният риск. Лекарите
по дентална медицина трябва да
използват предпазни средства,
като маски, еднократни престилки, стерилни ръкавици.

СИНДРОМ НА
ОБСТРУКТИВНА
СЪННА АПНЕЯ
(OSAS)
Синдромът на обструктивната
сънна апнея (OSAS) възниква в
резултат на интермитентни и повтарящи се обструкции на горните
дихателни пътища по време на
сън. Тези оклузии са резултат от
инспираторен колапс на фарингеалните стени, което напълно
(апнея) или частично прекъсва
въздушния поток (хипопнея).
Според Claramunt Lozano A,
Sarrión Perez MG, Gavaldá Esteve
C. апнеичните или хипопнеични
епизоди имат различна продължителност и различен ефект върху
кардио-респираторната хомеостаза. Относно физиопатологията
на обструктивната сънна апнея
(OSAS), оклузията представлява

критичния момент за стесняване на горните дихателни пътища
по време на сън. Този феномен е
характерен за индивиди със затлъстяване или с респираторни заболавания като астма и хронична
обструктивна белодробна болест
(ХОББ). След обструкцията, пациентите по време на сън увеличават количеството на вдишвания
въздух до постигане необходимите кислородни нива, в резултат
на което настъпва шумно, интензивно и увеличено хъркане, което
причинява частично или напълно
събуждане. Това води до умора и
сънливост през деня заедно със
серия от психомоторни ефекти,
в зависимост от тежестта на хипоксемията и продължителността на сънливост. При дентално
изследване, палпацията на мускулите на главата и шията може
да установи туморна маса, причиняваща обструкция на дихателните пътища. Други възможни
причини за обструкция са девиация на назалния септум, клас II
малоклузия, увеличени гониални
ъгли, размер на езика и неговата
база, орофаринкса (размер на увулата, размер и характеристики на
тъканите на мекото небце). Често
лекарите по дентална медицина
поставят орални приспособления при лечение на обструктивна
сънна апнея (OSAS) върху мандибулата, предимно предна и долна
мандибуларна тракция. Основни-

ят механизъм на действие на тези
приспособления е предодвратяване на контакт между основата на
езика и задната орофарингеална
област, което най-често води до
обструкция.
• Езиков ретайнер: чашковидно
или мехуроподобно приспособление на езика локализирано между
предните зъби. Така езика няма
да бъде задържан в това положение продължително по време,
този тип приспособление е индицирано при пациенти с кратки
периоди на апнея.
• Мандибуларни приспособления: стабилизират мандибулата
вертикално и хоризонтално. Това
държи езика далеч от фарингеалната стена, тъй като мандибуларната протрузия инициира относително предимство на езика
(дължащо се на инсерциите на
гениоглосалния мускул). Познавайки значимостта на респираторните заболявания, в частност
обструктивната сънна апнея
(OSAS), лекарите по дентална
медицина трябва правилно да
идентифицират и лекуват заболяването интердисциплинарно.
Д-р Цветан Цветанов,
ФДМ – Пловдив
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СЛЕДДИПЛОМЕН
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР
ПО ОРТОДОНТИЯ
ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА, МУ - СОФИЯ
Проф. Л. Андреева, д-р; Проф. В. Крумова, д-р ; Доц. В. Петрунов, д-р; Доц. М.
Динкова, д-р; Доц. Гр. Йорданова, д-р; Д-р П. Алагьозова, д-р; Д-р Кр. Гайдарова,
д-р; Д-р В. Петров, д-р

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ
ПО ОРТОДОНТИЯ
Четири стъпки в усвояването на методите за лечение с фиксирана техника –
курс в четири нива
Първо ниво – 27-28.01.2018г
Трето ниво – 21-22.04.2018 г

Второ ниво – 17-18.03.2018г
Четвърто ниво – 02-03.06.2018г

Лица за контакти: Доц. В. Петрунов тел. +359888609784, dr.petrunov@mail.bg
Биомеханика в ортодонтията – 19-20.05.2018г
отговорник: Доц. Петрунов тел., dr.petrunov@mail.bg
Интерсептивно лечение в ортодонтията – 07-08.07.2018г
отговорник: д-р Гайдарова, krasi_gaidarova@abv.bg
Ортодонтско лечение на пациенти с променен брой зъби и зъби с ектопично
положение – 06-07.10.2018г
oтговорник: проф. Андреева, lauragurgurieva@gmail.com
Методи и средства за печелене на място в зъбната дъга – 03-04.11.2018г
oтговорник: доц. Йорданова, gretayordanova@gmail.com
Моля да заявите желанието си за участие в курс до един месец преди започването му.
Курсовете са акредитирани от БЗС
Лица за контакти: Доц. В. Петрунов тел. +359888609784, dr.petrunov@mail.bg
Д-р Алагъозова тел. + 359888412982, alagiozova@abv.bg
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anaftin.bg

Локално приложение
за ефективно лечение
на гингивит, перимукозит
и периимплантит
Патентован разтвор на пиперацилин
и тазобактам в комбинация с
гелифициращ агент.
Лесно използване - единична апликация
осигурява до 8 дни локално действие
на антибиотика.

Оторизиран дистрибутор
на MedTechDental за България
Офиси в градовете: София,
Варна, Пловдив, Габрово и Бургас
Тел.: 0899 145 801
Тел.: 0899 145 805
www.medina-bio.com

Гингивит
Пародонтални
джобове
Постекстракционни
рани

Перимукозит
Периимплантит
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Шуслерова сол №8 Natrium chloratum D6
Водно-солеви баланс; брадитрофни тъкани
y Воден баланс и киселинно-алкално равновесие
y Брадитрофни тъкани – хрущял, сухожилие,
лигаменти, междупрешленни дискове и очна леща
y Производство на еритроцити

y
y
y
y

Клетъчно делене
Образуване на пот, слюнка
Терморегулация
Обоняние и вкус

Основни функции в човешкия организъм:
» Шуслерова сол №8 регулира резорбцията на вода в клетката.
Прилага се при сенна хрема, диария и обилно повръщане.
» Шуслерова сол №8 подобрява функционалния капацитет на
бъбреците и се прилага при отоци и асцит.
» Шуслерова сол №8 е важно функционално вещество на брадитрофните тъкани. Прилага се при ставни отоци.
» Шуслерова сол №8 повлиява състава на кръвта и стимулира
производството на еритроцити.
» Шуслерова сол №8 регулира осмотичното налягане в клетката
и е предпоставка /заедно с ШС №2/ за клетъчното делене.

» Шуслерова сол №8 подпомага образуването на пот и слюнка и
се прилага както при повишено, така и при оскъдно потоотделяне/слюноотделяне.
» Шуслерова сол №8 подпомага терморегулацията.
» Шуслерова сол №8 регулира секрецията на солна киселина в
стомаха и се използва при оплаквания, свързани с парене и
стомашни киселини.
» Шуслерова сол №8 подпомага оздравителните процеси при
кожни заболявания.
» Шуслерова сол №8 стимулира обонянието и вкуса.

ОснОвни приложения на ШС №8 Natrium chloratum в денталната практика:
y
y
y
y
y

Хипер-/хипосаливация
Ксеростомия
Агеузия
Вискозна слюнка /съвместно с ШС №4/
Реминерализация при киселинно-обусловена декалцификация

y Темпоромандибуларен миофасциален дисфункционален болков синдром /МДБС/
y Болка, съпроводен с хиперсаливация
y Затруднен пробив с хиперсаливация
y Интоксикация с метали

Други приложения на ШС №8 Natrium chloratum:
Воден баланс и алкално-киселинно равновесие
y Хрема с обилен воднист секрет и сълзене от очите, вкл.
y
y
y
y
y
y
y

алергичен ринит
Повръщане, вкл. по време на бременност
Диария, запек
Сухота на лигавиците /очи, уста, нос, черва/, кожата,
косата; пърхот
Кожни заболявание с везикули, вкл. изгаряния, херпес,
ухапвания от насекоми
Стомашни киселини, гастрит
Цистит, полиурия
Отоци /вкл. по време на бременност/, асцит

y Хрущяли – артроза, стържене и пукане в областта на

ставите, ставни отоци, ревматизъм, подагра
y Сухожилия и лигаменти – разкъсвания, разтягания
y Очи – солта осигурява трофиката на корнеята, лещата,
ретината и стъкловидното тяло на окото /при катаракта

Бременност и майчинство
y Кърмене
y Сутрешно гадене и повръщане
y Промени в кръвното налягане/хипотония

Терморегулация

Циркулаторна система
y
y
y
y

Брадитрофни тъкани

y Повишена температура – над 38,5° С
y Прегряване, слънчев и топлинен удар, топлинни крампи
y Стимулира потоотделянето като важна част от процеса

Обемна хипертония
Хипотония
Анемия
Лоша циркулация в крайниците

на терморегулацията

Утвърдени комбинации
Темпоромандибуларен миофасциален
дисфункционален болков синдром /МДБС/
ШС №3

Ferrum phosphoricum D12

ШС №8

Natrium chloratum D6

Хипер-/хипосаливация

Вискозна слюнка, ксеростомия

ШС №8

Natrium chloratum D6

ШС №4

Kalium chloratum D6

ШС №11

Silicea D12

ШС №8

Natrium chloratum D6

Д Е Н Т А Л Е Н М А ГА З И Н
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Образователен

Демонстрационен Модел
за стоматолози!
!

O
OB

H

Демонстрирайте на Вашите
пациенти правилна техника
на четкане на зъбите или
почистване с конец.
Лек и стабилен.
Размери: 12 x 14.5 x 8.50cm
а
алн ска
и
ц
Спе мврий
46,80лв.
е на!
к
е
д
це

42лв.

Продукти за орална хигиена

ул. Дойран 15, 1680 София
тел: 02 / 8583272
www.placaid.bg
e-mail: office@placaid.bg
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И З ВЪ Н К А Б И Н Е ТА

ИСТОРИЧЕСКА НАХОДКА

ЗЪБОЛЕКАРСКОТО ИЗКУСТВО ОТ
ВРЕМЕТО НА ГЕТИТЕ

Гетите и тяхната култура и познание са свързани с изключителни образци от древността. Техният полумитичен цар, жрец и бог Залмоксис, според
Херодот, е бил или ученик, или дори предшественик на Питагор. Откритията ни в духовната и политическа столица на гетите в националния
резерват Сборяново – вероятният „Град на вълците” потвърждават изключителните им познания в областта на математиката, астрономията,
архитектурата, вложени в изграждането и на отделните гробници, и в планирането на целия некропол.
Добре известни сред стоматолозите по цял свят са няколко
случая с намерени зъбни мостове и зъбни импланти от времето
на Древен Египет. До сега не сме
знаели, обаче, че зъболекарското
изкуство е било развито и по нашите земи.
Зъбни мостове и импланти са
намирани от І хил. пр. Хр. и в Европа- най- вече в земите на етруските, но и в земите на келтите.
Оказва се, че това е едно знание,
което има дълбоки корени.

Каква е намерената находка, в
чия „уста“ е била тя?
Нашата находка е първата, открита в тракийските земи, не само
на територията на България, и
това разбира се ме кара да се гордея. Находката бе открита заедно
с кремирани човешки и няколко
елементи от златни накити – розети, гранулки, висулки от колие,
спирали, в една малка яма, запълнена и с късове от горелите на
кладата дъбови дървета. Ямата е в
могилата, в която открихме и също
първата за сега в тракийските земи
колесница – бига, с два коня, в непосредствена близост до колесни-

цата.
Нашите млади антроположки Н.
Тимева и Б. Гълъбова направиха
анализ на горелите кости и предполагат че те са на млад индивид.
Бих насочила вниманието към неизгорелите златни накити, които
подсказват погребение на млада
жена.
Рядкост ли е тази находка или
е част от медицинските умения
на древните?
Както вече казах, такива находки
са известни и от Европа от І хил.
пр. Хр. Т.е. вече е било постигнато
определено знание и умения.

Зъбната коронка направена от древните гети – първото подобно откритие по нашите земи

Elements Free
може да бъде ваш, ако купите:

Откритата у нас находка, макар
и първа, веднага се превръща в
илюстрация на достигнала до нас
изключително интересна информация за това, че именно у гетите
медицината е била много добре
развита. При това тя вече се е подчинявала на определени принципи, които сега отново се въвеждат
като водещи в съвременната медицина. Става дума за творбата на
Платон „Хармид“, в която гъркът
Сократ споделил с Хамид, какво
научил за принципите на лечение
у гетите от един тракийски лекар
- ученик на Залмоксис. Този лекар
му обяснил, че елинските му колеги не винаги успешно лекували
болните, защото третирали болната част отделно. А болната част
трябвало да бъде лекувана като
част от тялото. При това следвало
да се лекува не само тялото, но и
душата. Така се внушавала разумност – важно условие за успешно
лечение.
Как се е предавало зъболекарското изкуство в древността?
Както виждате от разказа за
Хармид, знанието се е предавало
и чрез устно споделяне на опит,
но вероятно и чрез целенасочено обучение, включително и чрез
книги. Основание за това ми дава

един интересен текст на античния
готски автор Йорданес, който живял през 6 в. н. е. Той твърдял че е
гет и е оставил една от най- интересните сведения за това, как гетските жреци са обучавали младите
гети аристократи на математика,
астрономия, морал и етика и така
са издигнали гетите по образованост над останалите съвременни
им народи. Той твърди, че гетите
имали и записани закони, наричани белагини. Зъболекарското изкуство най-вероятно се е предавало
по подобен начин.
Кой е бил древният зъболекар
– общ лекар, жрец или професионалист в тази област?
Познанието е било в ръцете на
жреците, и както четем у Платон
– тракийският лекар, с когото Хармид се запознал във войската, е
бил ученик на жреца, царя и бога
на гетите Залмоксис. Очевидно в средата на І хил. пр. Хр. и в
тракийското общество, както и в
гръцкото, вече е имало и отделно
лекарско съсловие.
Интервю на
проф. Диана Гергова, археолог

Elements Motor TF adaptive
ще получите като подарък, ако:
Вариант I
Купувате 35 кутийки
машинни пили TF adaptive,
4 бр. TFА гутаперча и
4 броя TFА хартиени
щифтове и получавате

ПОДАРЪК

ELEMENTS MOTOR TF
ADAPTIVE

ЦЯЛОСТНА ПРОМОЦИЯ
Цена: 4 305 лв.

Вариант II

ЦЯЛОСТНА ПРОМОЦИЯ
Цена: 4 880 лв.

Купувате 40 кутийки
машинни пили TF adaptive, 4 бр. TFА
гутаперча и 4 броя TFА хартиени
щифтове и получавате

ПОДАРЪК
ELEMENTS MOTOR
TF ADAPTIVE

+

Пълнител с гутаперча / 20 кутии
Цена за 1 кутийка: 120.00 лв.

SM1

SM2

SM3

Топлинни плъгери на Бюкенън / 3 комплекта (х 5бр.)
Цена за1 комплект
(вкл. тейпъри .04,.06,.08,.10,.12): 690.00 лв.
Ръчни плъгери на Бюкенън / 3 бр. (№0; 1 и 2)
Цена за за 1 кутийка: 170.00лв.

Вариант III
Workflow

ПОДАРЪК
ELEMENTS MOTOR
TF ADAPTIVE

Цена: 4 980 лв.

Промоцията на Kavo/Kerr важи до края на 2017 г.

ML1

София 1680, ул. Смърч 27
02/957 1617, 958 1048, 0885 039 823

ЦЯЛОСТНА ПРОМОЦИЯ
Цена: 6 030 лв.

Купувате 50 кутийки
машинни пили TF adaptive,
4 бр. TFА гутаперча и 4 броя TFА
хартиени щифтове и получавате

K-File
Hand Files

ЦЯЛОСТНА ПРОМОЦИЯ

ШОУРУМ:

M4 Safety наконечник
за ръчни инструменти.

ML2

ML3

e-mail: mbconsult2000@abv.bg
www.mbconsult2000.net

+

АПЕКС ЛОКАТОР
APEX ID
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1 януари – Нова година – понеделник – без допълнителни почивни дни;
3 март – Ден на Освобождението на България
от османско иго – 3 март е събота, така че ще почиваме и на 5 март, понеделник;
8 април – Великден – почива се общо 4 дни от
петък, 6 април, до понеделник, 9 април, включително;
1 май – Ден на труда и на международната работническа солидарност – вторник – без допълнителни почивни дни;
6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия – 6 май е неделя, така че ще почиваме и на 7 май, понеделник;

РК на БЗС – Пазарджик Ви пожелава една
Спорна и Благодатна - 2018г.
Нека да съумеем да запазим магията на коледната нощ през цялата година, за да бъдем по-добри, да се обичаме повече и да имаме силата да
сътворяваме по едно малко чудо всеки ден – една
усмивка, едно добро дело, един топъл жест.
Бъдете живи, здрави и истински щастливи!
РК на БЗС - Пазарджик

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръглите годишнини на д-р Кирилка Виделова и д-р Николай Касаветов, като им пожелава здраве, много късмет, лично щастие, истински хора до тях ,
чудесни мигове и много лични и професионални
успехи.
УС на РК на БЗС-Благоевград

6 септември – Ден на Съединението – четвъртък – без допълнителни почивни дни;

1 ноември – Ден на народните будители – неприсъствен за всички учебни заведения.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС – гр. Враца честити юбилея на
д-р Илинка Стамова, като й желае здраве, късмет,
професионални успехи и много щастливи мигове!

Продава се нов електрически
микрo-мотор на W$H
с дисплей, шлаух и лед осветление. Тел. 0898 26 20 20
Продавам Юнит Медия с вградена светлина и пълно оборудване
за кабинет. Проф. Йолов. тел: 0887
43 09 38

Продавам 2бр. турбини- NSKJapan, нови, неразопаковани, push
button. За контакт - 0888 833194
(след 19h)

д-р Антоанета Тошева,
председател на УС

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

Повече за програмата на курсовете и снимки на www.usmivki.com - раздел Курсове
За повече информация, цени и записване е
необходимо да се обадите на телефон 0889 41 04 42
4, 5, 6 юни
20 - 21 март
6 - 7 февруари
Директно и индиЛечение на клас 2
Ортодонтски
ректно залепяне анализ, диагноза дълбока захапка
на брекети и пръс- и план на лечение при подрастващ
тени, лигиране на
пациент
дъги

Продавам машина ЮС-5, компресор, фотополимерна лампа,
стол за пациент, стол за стоматолог,
2 бр. метални шкафа, стерилизатор нефункциониращ, 0893683329

Продавам зъболекарска машина Гюней, модел Прогрес. Машината е с вграден ултразвуков
скалер, въздушен микромотор
NSK ,турбинен шлаух със светлина, трифункционална ръкохватка.
Цена 1200 лв. тел. 0888 43 34 48
д-р Веселинова, София

24, 25 и 26 декември – Бъдни вечер и Рождество Христово – падат се понеделник, вторник
и сряда. Няма допълнителни почивни дни.

3 ниво

ПРОДАВА

Продавам оборудван стоматологичен кабинет в гр. София, район „Красна поляна“, стоматологична машина и стол Медия 7М,
в много добро състояние. Цена по
договаряне, тел. 02/889-96-90, вечер след 19 ч.

22 септември – Ден на Независимостта на
България – събота. Ще почиваме и на 24 септември – понеделник;

2 ниво

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

Продавам или давам под наем
оборудван стоматологичен кабинет в центъра на град Бургас.
Тел.0887222888

24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост – четвъртък – без
допълнителни почивни дни;

1 ниво

МАЛКИ ОБЯВИ

СКЪПИ КОЛЕГИ,

ОФИЦИАЛНИ
ПРАЗНИЦИ И
ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ПОЧИВНИ ДНИ ПРЕЗ
2018-ТА ГОДИНА

Място на провеждане:
Гранд хотел Пловдив

4 ниво

5 ниво

8, 9, 10 август

15, 16, 17 октомври

Екстракционна
лечение

Лечение на клас 3
отворена захапка
при подрастващ
пациент

Продавам 2 стоматологични
машини Ултрадент, обратен наконечник W&H със светлина, турбини W&H със светлина, Air Flow S1
кар система, автоклав, компресор.
Продавам кугел Phillips c проявителна машина, 50 бр. клещи, аспирационна помпа Durr. Тел .0888
979 646
Продавам високочестотен дигитален рентген Кодак 2200 с
rvg-6000 с ориг. софтуер и фирмен сертификат - 10 000лв. тел.
0889451119
Продава фотополимерна лампа
на 3М 50 лв. 0898716708
Продавам чисто нов перфектен
кабинет в Благоевград. Д-р Георгиев. GMS-0887003868
Продавам или давам под наем
оборудван стоматологичен кабинет в центъра на град Бургас Тел.
0885625718
Продавам два броя машини
ЮС 7 медия. За информация: 0887/
532 736 – Д-р Раянлиев, Пловдив

Пакетна цена на 5-те нива, заплатени до 31.01.2018 г. - 10% отстъпка
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Продавам пълно стоматологично оборудване на изгодна цена
с 2бр. стом. стол.(текмил, дентсан) работещ дентален кабинет
в центъра на гр. Карлово GSM:
0889840317
Продавам стом. машина Медиа
в отлично състояние, периферия,
турбинен наконечник с пуш бутон,
стол за пациента, стол за стоматолога, компресор - 800 лв. 0878
671036
Разпродавам на атрактивни
цени:едър и дребен инструментариум, шишенца за опалова аптечка, борчета, гумички, канални
инструменти, медикаменти-базарсен и други, пособия, турб. наконечник с пуш бутон - 0878 671036
Продавам

автоклав Webeco,

клас S, с голям обем на тавите,
внесен от Германия. Тел. 0888 979
646
ДАВА ПОД НАЕМ
Давам под наем, напълно оборудван стоматологичен
кабинет(или смяня) в гр София
.Ул.Мокренски проход близо до
Военна болница. 0887450326
Давам под наем смяна в зъболекарски кабинет в гр. Пловдив,
ул.”Върховръх” № 2. За информация: 032/ 25 24 32
Отдава се смяна под наем в денонощен спешен кабинет по дентална медицина в гр. Пловдив. За
информация: Д-р Атанасов – 0885/
88 00 43 или д-р Славова – 0885/
84 48 42
Давам под наем оборудван
дентален кабинет в гр. Пловдив –
0898/ 740 145
Давам кабинет под наем в село
Брестовица, обл. Пловдив. За информация: 0888/ 34 77 49
Дава се смяна за работа в дентален кабинет под наем в гр. Пловдив, ЖР „Тракия”, поликлиниката,
ДКЦ 5, ул.”Съединение” № 42, ет.
3, каб. 3. За справка: 0899/ 690 221
и 032/ 261 170 – Д-р Попова
Давам под наем оборудван кабинет в гр. Асеновград. За информация: 0888/ 34 15 84
Давам под наем оборудван стоматологичен кабинет в гр. Пловдив. За информация: 0897/ 988 845
Давам под наем дългосрочно стоматологична практика на
бул.“Пенчо Славейков“ срещу Медицинска Академия, с два кабинета, чакалня, стерилизационна и
WC. Налична рекламна площ към
булеварда. Практиката съществува
от 27 години. Цена по договаряне.
За контакт: 0888 576 440
Дава се под наем оборудвана
клиника с 3 стола - кв. „Лозенец“ в
непосредствена близост до метростанция „Стадион Васил Левски“
GSM 0878 28 06 36 Д-р Стоян Николов Ненов
Давам под наем оборудван
дентален кабинет /42 кв.м./ в
гр.Севлиево. За контaкти: д-р Дияна Дряновска тел: 0887 398751
Давам под наем дългосрочно
необзаведен стоматологичен кабинет 308 Д в гр. Варна, медицински
комплекс „Младост“. Цена: 150
лв. /месец+разходите за поддръжка на общите части и консумирани
вода и ток. Тел. 0889 530589
Давам под наем смяна в
дент. кабинет в ЦГЧ гр. Бургас-0888758334
Давам кабинет под наем, център, София GSM 0887601064
ДАВА ПОД НАЕМ смяна в разработен кабинет, в гр. Варна център, до Катедралата. За контакт:
0896044266 д-р Симеонова
ТЪРСИ
Търси лекар по дентална медицина за работа на процент в
разработен кабинет в ж.к. Люлин
център. За контакт - 0888 925378
Фирма изкупува отработена
амалгама на цена - 100 лева за килограм. Тел. 0899 948 166.
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НОВИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
В НАДЗОРА НА
НЗОК
Жени Начева, д-р Бойко Пенков и Росица Велкова-Желева са
определени за представители на
държавата в Надзорния съвет на
Националната
здравноосигурителна каса, като Жени Начева ще
бъде председател на този орган,
реши правителството, съобщиха
от правителствената информационна служба. Кирил Ананиев,
който беше избран за министър на
здравеопазването, д-р Мирослав
Ненков и Лидия Нейчева са освободени от ръководните длъжности
в НЗОК поради промяна в служебното им положение. Към момента
Жени Начева е заместник-министър на здравеопазването. Тя е отговаряла за бюджета и финансите в
Националната здравноосигурителна каса, която по-късно оглавява.
До назначаването й за заместникминистър на здравеопазването е
директор на дирекция в Министерството на финансите. Д-р Бойко
Пенков също е заместник-министър на здравеопазването към настоящия момент. Той е заемал различни позиции в здравния сектор.
Бил е начело и на Националната
здравноосигурителна каса. Д-р
Пенков два пъти е заемал длъжността заместник-министър на
здравеопазването. Росица Велкова-Желева е заместник-министър
на финансите. До назначаването й
на този пост е дългогодишен ръководен служител в Министерството
на финансите. Била е и заместникпредседател на Държавната агенция за осигурителен надзор.

актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на
България (2012-2030 г.), съобщава
правителствената информационна
служба. По данни на Националния
статистически институт (НСИ),
към 31 декември 2016 г. населението на България е 7 101 859
души, което представлява 1,4% от
населението на Европейския съюз.
В сравнение с 2015 г. то е намаляло с 51 925 души, или с 0,7 на сто.
Подобно на предходните години,
понижението се дължи главно на
отрицателен естествен прираст, а
не на външна миграция. През 2016
г. в България са се родили 64 984
деца. В сравнение с 2015 г. броят

и общата смъртност се понижават.
През 2016 г. годишният общ доход
средно на лице от домакинство е
бил 5167 лв., което е с 4,3% повече спрямо 2015 година. За периода
2008-2016 г. общият доход средно
на лице от домакинство се увеличава близо 1,5 пъти.

НАНОЧАСТИЦИ
ОТ ЗЛАТО В БОРБА
С РАКА
Изследователи от университета
„Райс“ в САЩ ще използват наночастици от злато за по-ефективна

ДЕМОГРАФСКИ
ДАННИ ЗА
БЪЛГАРИЯ
Средната продължителност на
живот на населението на България се увеличава до 74,7 години,
детската смъртност в страната
намалява, а коефициентът на плодовитост се задържа на близки до
средните за страните-членки на ЕС
нива. Това са част от изводите в отчета за 2016 г. за изпълнението на

ЕЛЕКТРОННО
ХАПЧЕ
Американската Агенция за контрол на храните и лекарствата (FDA)
e разрешила продажбата на първото
електронно хапче, което информира
дали пациентът го е изпил, съобщи
Агенция „Асошиейтед прес“. Сензорът на хапчето е направен от мед,
магнезий и силициев двуокис и изпраща сигнал при контакт със стомашните сокове. Сигналът се улавя
от лепенка, поставена на гърдите.
Тя трябва да се сменя всяка седмица. Лепенката изпраща информация
до приложение за мобилен телефон,
което позволява на самите пациенти
да проверяват дали са изпили лекарството си. Болните могат също
да дадат достъп на лекаря си до
системата чрез интернет сайт. Електронното хапче Abilify MyCite ще
се използва за лечение на пациенти
с психични заболявания, уточнява
агенцията.

ПРАХОВИ
ЧАСТИЦИ, ЦИГАРИ
И ОЩЕ НЕЩО

„МЛАДА“ БОЛЕСТ
С ТРУДНА
ДИАГНОЗА
Множествената склероза (МС) е
заболяване, което често е неразбрано и непознато сред обществото.
Неотдавнашно глобално проучване, проведено от Рош потвърди, че
96% от пациентите с множествена
склероза не могат да присъстват на
различни нормални социални събития като рождени дни или на почивка заради болестта си. 44% от
всички диагностицирани не правят
дългосрочни планове за бъдещето,
а 43% не се решават на социално
обвързване, тъй като не могат да
предвидят развитието на болестта.
86% от болните, казват че биха
искали помощ при изпълнение на
домашните си задължения. Обикновено множествената склероза засяга млади хора между 20 и
40-годишна възраст, като бройката
на пациентите в целия свят е около
2.5 милиона души. Според официалните данни жените се разболяват два пъти по-често от мъжете.
В България се счита, че има около
4000 пациенти с МС. Най-честите симптоми на заболяването са
умора, загуба на ориентация, проблеми със зрението, спастичност,
проблеми с отделителната система
и когнитивни нарушения (между
40 и 70% от пациентите). Съпътстващите симптоми обаче са много
повече.

показват, че наночастиците не са
токсични и осигуряват незабавното
въвеждане и терапия с разпространения противотуморен препарат
лапатиниб. Активирането на частиците в организма на пациента се извършва със специален неинвазивен
лазер. При успешно приключване
на тестовете с животни, новият метод ще има голям потенциал за лечението на онкологичните заболявания и при хората.

СПАСИТЕЛЯТ
НА СВЕТА
Картината „Salvator mundi“ („Спасителят на света“) от италианския ренесансов майстор Леонардо Да Винчи бе продадена за 450 милиона долара или 382 милиона евро, съобщи в.
„Монд“. Продажбата е осъществена на аукцион в нюйоркския
филиал на „Кристи’с“. Вече можем да забравим за някогашните 179 милиона долара, платени през 2015 г. за „Алжирски
жени“ от испанския художник Пабло Пикасо.
Изображението на Христос от Да Винчи е създадено между
1506 и 1513 г. по поръчка на френския крал Луи ХII. Необичайното в прозрачното кълбо в долния десен ъгъл на платното е,
че то не изкривява пространството зад себе си. Това изглежда
още по-странно, защото докато работел над картината, художникът се занимавал и с изследване на оптическите илюзии и
пречупването на светлината.
Леонардо е много задълбочен в изследванията си и е несъмнено, че обектите зад кълбото биха били изкривени, ако художникът го беше нарисувал правилно. Но не е.
Друга особеност на картината е, че централната фигура в
нея е плътно изрязана върху черния фон, така че на практика
фон няма.
Картината е експонирана в новопостроения „Лувър“, Абу
Даби.
им намалява с 966 или с 1,5 на сто.
Средната възраст на жените при
раждане на първо дете се увеличава от 26,9 години през 2015 г. на
27 години през 2016 г. Тоталният
коефициент на плодовитост за поредна година се задържа на нива
около 1,5. Средният брой живородени деца от една жена във фертилна възраст през 2016 г. е 1,54.
За сравнение, през 2001 г. той е бил
1,24, а през 2015 г. – 1,53. Детската

и безвредна химиотерапия при лечението на раковите заболявания.
Според учените, вкарването на светлинно активираните наночастици от
ценния метал направо в поразените
клетки ще позволи ускореното въвеждане на противоракови препарати и осъществяване на клетъчна
терапия без сериозни странични
ефекти. Те много често съпровождат традиционните методи на лечение. Лабораторните изследвания

В България през 2008 год. от
белодробен рак са заболели 3996
души (обща заболеваемост 47,9/100
000 души). Най-засегната е възрастовата група между 60 и 75 години,
с трайна тенденция за повишаване и
“подмладяване” на заболеваемостта. При мъжете заболяването е на
първо място по честота сред всички
онкологични заболявания, а при жените е на 7-мо място. Белодробният
рак е най-честата причина за онкологична смъртност сред българското население, близо два пъти повече
от следващото по смъртност онкологично заболяване – рака на стомаха. В България ракът на белия дроб
е най-честото злокачествено заболяване при мъжете и петото при жените. Честотата на рака на белия дроб
е 47,9 на 100 000, като тенденциите
са заболяването да се подмладява.
Въпреки че се среща по-често при
мъжете, се наблюдава нарастване на
честотата му при жените.

ПЕТ КУБИКА
ТОПЛИНА
Пет кубика дърва за отопление
през зимния сезон получи майка,
която сама отглежда малката си дъщеричка в Горна Оряховица. Помощта идва в най-подходящия момент,
тъй като майката нямала финансова
възможност да купи дърва. Те са
дарени от млад зъболекар в железничарския град, който пожела анонимност. Зъболекарят преминал на
газово отопление и решил да подари закупените преди време дърва
на домакинство в нужда. Обърнал
се към доброволците от сдружението „С вяра в доброто“, което става
координатор на благотворителната
акция. „Социално подпомагане“
препоръчали самотната майка и
благодетелите запретнали ръкави. Земеделският производител от
Горна Оряховица Емил Стефанов
предоставя буса си за извозването
на дървата, а Явор Перфанов от Велико Търново заедно с представител
на сдружението пренасят и подреждат 5-те кубика в мазето на жената.

АКЦЕНТИ
ЗАСТОЙ В ЗДРАВНИЯ
ТУРИЗЪМ У НАС
8% ръст в броя на туристите, посетили страната ни през
2016 г. в сравнение с предходната, е регистрирало Министерството на туризма. Това
не се отнася за чужденците,
които са дошли в България с
цел лечение, бе съобщено на
първата годишна конференция
за медицински и здравен туризъм, на тема: „Медицински
и здравен туризъм в България
– състояние и възможности
за развитие“. Организатори са
Министерството на туризма в
партньорство с Български лекарски съюз (БЛС). През 2016
г. у нас са се лекували едва
47 500 чужденци, а за първите
9 месеца на тази година техният брой е 26 300. България
се нуждае от ясна стратегия
за развитие на медицинския
туризъм, като най-перспективните клинични области,
в които можем да предоставим медицински услуги са
офталмология, ортопедия и
травматология, естетична и
реконструктивна хирургия и
дентална медицина, категорични са експертите.

НАРАСТВАТ РАЗХОДИТЕ
ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
До $8.7 трилиона ще достигнат разходите за здравеопазване през 2020 г. Темпът им на
нарастване в идващите три години ще варира от 2.4 до 7.5
процента в различните региони на света. Той ще бъде найвисок за икономиките в преход, като нашата, а най-нисък
за страните от Латинска Америка. За развитите държави ще
е около 4%, показват сметките
на Deloitte. Харчовете ще нарастват и като процент от БВП
на всяка държава, като достигнат 10.5% през 2020 г. Темпът
на ръста в това отношение ще
е по-висок в държавите с пониски доходи.

ПО-СКЪПО
В ГЪРЦИЯ ОТ 2018 Г.
От 01.01.2018 г., гръцкото
правителство въвежда нова
курортна такса, която ще се
прилага от всички хотели и
се заплаща само и единствено на място от туристите, при
пристигане в съответното място за настаняване. Таксата се
калкулира на база нощувка и
категория на хотела и е както
следва: за 5* хотели - 4 евро /
на стая/ за нощувка, за 4* хотели - 3 евро /на стая/ за нощувка, за 3* хотели - 1.50 евро /на
стая/ за нощувка, 2*, 1* хотели
0.50 евро /на стая/ за нощувка.

ЗАБРАНИ ЗА
ПОДСЛАДИТЕЛИ
Европейската комисия предлага да се забрани използването на подсладители в сладкарството, става ясно от гласуване
в комисията по околна среда и
храните на Европарламента.
Брюксел иска да сложи край на
влагането на изкуствени подсладители в торти, бисквити и
други печива, тъй като смята
за непродуктивно разделянето
на храните на такива за обща
употреба и за потребители със
специални нужди. Проучване,
направено по поръчка на комисията, показва, че храните
за диабетици не отговарят на
препоръките на учените. Става дума за подсладители като
аспартам и захарин, както и
Е950.

