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20 ГОДИНИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА БЗС СЪС ЗАКОН 
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По време на промоцията 
на ФДМ – Варна раз-
познавам познато лице. 
Запомних д-р Гергана 
Трифонова от представя-
нето й с постер в Бургас.

 

НФДМ „МАДАРСКИ 
КОННИК“ 2020 Г.
С решение на УС на БЗС датите за провеждане на 
НФДМ „Мадарски конник“ за 2020 г. са 31.01-2.02. 

НАУКА И ПРАКТИКА – 
РЪКА ЗА РЪКА
На 24 и 25.04.2020г. на територията на Факултета 
по дентална медицина в гр. Пловдив ще се проведе 
Трети Научен конгрес на ФДМ – Пловдив съвместно 
с РК на БЗС – Пловдив „Наука и практика – ръка за 
ръка ”.

ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН  
КОНГРЕС НА БЗС
Редовният Отчетно-изборен конгрес на БЗС ще се 
проведе на 29-30 май 2020 г. в конгресния център на 
хотел „Перелик“, курортен комплекс „Пампорово“.

ХХ ЮБИЛЕЕН НАУЧЕН 
КОНГРЕС НА БЗС
На своето заседание от 10 август 2019 г. Управител-
ният съвет на БЗС взе решение ХХ научен конгрес на 
БЗС да се проведе от 11 до 13 юни 2020 г. в Поморие.

13-И ТРАДИЦИОНЕН 
СЕМИНАР НА  
РК НА БЗС – ПЛОВДИВ
На 25, 26 и 27.09.2020 г. в Тракийска резиденция 
„Старосел” ще се проведе 13-ият традиционен семи-
нар на РК на БЗС – Пловдив.

#КАЛЕНДАР

КОНГРЕС

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 
20-ИЯ НАУЧЕН КОНГРЕС 
НА БЗС – 11-13 ЮНИ 
2020 Г., ГР. ПОМОРИЕ
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20-ият Научен конгрес на Българския зъболекар-
ски съюз (БЗС) ще се проведе на 11-13 юни 2020 
г. в гр. Бургас - Поморие, съпроводен от тради-
ционната голяма Дентална медицинска изложба.

ПРОМОЦИЯ
98 ЛЕКАРИ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 
СЕ ДИПЛОМИРАХА ВЪВ 
ФДМ НА МУ – ВАРНА
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ПРОСЛЕДЯВАНЕ 
ВИТАЛИТЕТА  
НА ТРАВМИРАНИ ЗЪБИ
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ИНТЕРВЮ

Преди да стигна до Варна, пътят ми 
мина през София и Пловдив. Завърших 
Стоматологичния факултет при МУ-
София през 1997. След това бях докто-
рант в Катедрата по Орална хирургия 
при МУ-Пловдив...

Прецизната диагностика на състоянието 
на зъбната пулпа е изключително важно 
за избора на подходящо лечение. Поняко-
га клиничните ситуации са много сложни 
и изискват комплексен диагностичен под-
ход, който включва различни средства. 

Великолепна, затрогваща и запомняща 
се. И още – уникална, красива, уважител-
на, модерна, дигитална и отговаряща на 
най-високите съвременни стандарти, бе 
промоцията на студентите по медицина и 
дентална медицина на МУ – Варна...

ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРИ ОБУЧЕНИЕТО 
ВЪВ ФДМ-ВАРНА
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„Дентален 
маркетинг“  
от Д-р Дж.  
П. Монтоси  
и Ст. Ригуци

стр. 15

Книгата е своеобразен 
наръчник, предоставящ 
конкретни инструменти 
за запълване на графика 
в кабинета и справяне 
с редица проблеми на 
практиката.

ГОДИШЕН ФОРУМ

НАЦИОНАЛНА 
ПРОГРАМА ЗА 
ПРОФИЛАКТИКА 
НА ОРАЛНИТЕ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ
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През 2019 г. се навършиха 10 години от нача-
лото на Национална програма за профилак-
тика на оралните заболявания при децата.

Уважаеми колеги,
Скъпи приятели,

С настъпването на едни от най-
хубавите и светли празници ис-
кам да пожелая на вас, вашите 
семейства и близки хора, преди 

всичко здраве.
От името на Управителния съвет на 

БЗС и лично от свое име бихме искали да 
отправим своите благопожелания за на-
стъпващите празници. Празници, по вре-
ме на които ние ще бъдем с най-близките 
си хора, за да се заредим с позитивизъм 
и енергия. Същевременно нашите грижи 

и мисли, включително и за нашите паци-
ентите в нужда няма да престанат нито за 
миг.

Българският зъболекарски съюз успява, 
въпреки предизвикателствата на времето, 
да бъде обединяваща и успешна, да бъде 
организацията - опора на всички лекари 
по дентална медицина в България. БЗС 
отдавна се е превърнал в институция, с 
която се съобразяват всички, които взимат 
решения за бъдещето на здравеопазването 
в България. Не е самохвалство, а истина, 
че авторитета на БЗС се простира в Евро-
па и в Света. Българският зъболекарски 
съюз винаги е в помощ на своите колеги 

изпаднали в тежка житейска ситуация, ко-
гато това наистина се налага.

Пожелаваме на всички колеги и на тех-
ните близки здраве, съдействащи паци-
енти, добри професионални екипи и спо-
койна и удовлетворяваща с резултатите си 
работа. 

Посрещнете Рождество Христово и Но-
вата година с радост, щастие и упование 
за добри дни! Радвайте се и доставяйте 
радост!

Бог да ни благослови!

Д-р Николай Шарков, 
председател на УС на БЗС

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
И УСПЕШНА НОВА 2020 ГОДИНА!

ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 
ЗА 2019 ГОДИНА НА РК НА БЗС

На стр. 8

проф. Стефан Пеев, декан на ФДМ-Варна
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През 2019 г. се навършиха 10 
години от началото на На-
ционална програма за про-

филактика на оралните заболявания 
при децата. На 4 декември, в хотел 
„Сенс“ в столицата, Българският 
зъболекарски съюз (БЗС) прове-
де годишният форум за 2019 г. по 
Програмата. Традиционно на про-
явата се събраха представители на 
различни институции, свързани със 
здравеопазването и образованието 
на децата, преподаватели от факул-
тетите по дентална медицина в Со-
фия и Пловдив, зам.-председатели 
на БЗС, членове на Националния 
координационен съвет и регионални 
координатори на програмата, както 
и представители на водещите медии. 
Програмата е на Министерството на 
здравеопазването в партньорството 
с Министерството на образованието 
и науката и на Българския зъболе-
карски съюз. 

По своята същност тази Програма 
е изключително постижение не само 
за България, но и за всички страни 
на територията на Европа. Нейната 
реализация и постигнати резултати 
имат пряко отношение към оралното 
и цялостното здраве на нашите деца. 
Базирана на конкретни данни от из-
следвания, извършени дейности и 
анализирани резултати, Програмата 
представлява стабилна основа за из-
граждане на навици, действия и ця-
лостна философия, отнасящи се до 
здравни норми и поведение.

Д-р Николай Шарков, председател 
на БЗС и председател на Национал-
ния координационен съвет на Про-

грамата, д-р Борислав Миланов, гла-
вен секретар на БЗС, д-р Светослав 
Гачев, зам.-председател на БЗС, д-р 
Виктория Жекова, ръководител на 
кампанията за поставяне на силанти, 
която е част от Програмата, д-р Ире-
на Божидарова, член на Национал-
ния координационен съвет (НКС), 
говориха за постигнатите резултати-
те за 2019 г. на Годишния форум. 

Д-р Николай Шарков, председател 
на Националния координационен 
съвет на програмата, откри форума, 
като представи г-жа Светлана Йор-
данова, зам.-министър на Министер-
ството на здравеопазването, регио-
налният директор в МОН, Марияна 
Георгиева, д-р Нелия Микушинска, 
дирекция „Контрол на здравето“ и 
член на НКС, Цв. Колева от Столич-
на община. Специален поздравите-
лен адрес имаше и от кмета на гр. 
Бургас, Д. Николов. 

Светлана Йорданова, зам.-минис-
тър в Министерството на здравео-
пазването подчерта, че Програмата 
е сред най-успешните на МЗ, има 
стабилна структура и най-добра 
оценка. Същевременно за 2020 г. се 
предвижда по-ранното започване на 

програмата. След отчитане на Про-
грамата и качване на резултатите на 
сайта на МЗ, предстои договарянето 
на нов период от 2021 до 2026 г.

С кратки презентации, бяха пред-
ставени различните аспекти на про-
филактиката на оралните заболява-
ния при децата.

Проф. Ани Белчева дм, зам.-рек-
тор на МУ – Пловдив; проф. Мая 
Рашкова, дм, дмн, зам.-декан на Фа-
култета по дентална медицина, Со-
фия, и доц. Л. Дойчинова, от катедра 
„Детска дентална медицина“, ФДМ 
– София; д-р Христина Танкова, ка-
тедра „Детска дентална медицина“, 
ФДМ – София; д-р В. Жекова и д-р 
И. Божидарова бяха лекторите на го-

дишния форум.
Бе подчертано, че анкетираните 

родители са посочили, че по време 
на посещението при лекаря по ден-
тална медицина за силанизация са 
научили и за други зъбни проблеми 
на децата си, а 72% от родителите са 
заявили, че след това посещение са 
променили навиците на децата си по 
отношение на оралната хигиена и 
опазването на зъбите. 

Високото ниво на удовлетворе-
ност доказва колко смислена работа 
е свършена за тези години и колко 
полезен е елемента от Програмата – 
поставянето на силанти, посочи д-р 
Шарков, който беше модератор по 
време на Форума. 

По думите на д-р Шарков евро-
пейската дентална общност се въз-
хищава на страната ни за Национал-
ната програма за дентално здраве, 
която се оказва и една от най-успеш-
ните програми на Министерство на 
здравеопазването.

Основният извод, който се налага, 
е, че при силанизиране редукцията 
на кариеса е 70 – 75% 

С програмата се постига 90% 
ефективно здраве, като са поставе-

ни над 450 000 силанта и това води 
до спестяване на бъдещи средства, 
свързани с индивидуалното здраве 
на всеки. Крайният резултат е свър-
зан с по-високо качество на живот 
и реализация на всеки български 
гражданин. 

Профилактиката на оралните за-
болявания и повишаването на здрав-
ната култура имат огромно страте-
гическо значение и резултатите от 
нея ще бъдат видими в обозримо 
бъдеще.

Д-р Борислав Миланов, главен 
секретар на БЗС, разказа за проведе-
ните кръгли маси по програмата при 
пълни зали в различни области на 
страната, като подчерта, че е нарас-
нала културата на информираност, 
програмата е очаквана и няма недо-
волни от прилагането й родители. 

ДМ

ГОДИШЕН ФОРУМ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА 
ОРАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦАТА ОТ 0 ДО 18 

ГОДИНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

На 30 ноември 2019 г. 
във Варна в най-голя-
мата зала на хотел „Чер-

но море“ се проведе сесията от 
продължаващото обучение на 
лекарите по дентална медицина 
(лдм). Като втора част от деня 
бе събранието за избор на деле-
гати за мандат 2020 – 2023 г. за 
Общото събрание на РК на БЗС 
– Варна.

Предварително на сайта на РК 
на БЗС – Варна бе качен прото-
колът за избор на делегати за 
Общото събрание на РК на БЗС 
– Варна за следващия мандат.

На събранието присъства и д-р 
Б. Миланов, главен секретар на 
БЗС, който говори по темата за 

приетите на последния Извънре-
ден конгрес на БЗС Правила за 
добра медицинска практика на 
лдм.

Той отново потвърди, че няма 
да има ограничения за извърш-
ване на лечебни дейности от ле-
карите по дентална медицина в 
България.

Доц. д-р Тодор Узунов, зам.-
председател на УС на БЗС и 
председател на Комисията по ко-
муникация, също даде допълни-

телна информация за денталните 
стандарти. Той изнесе и първата 
лекция: „Бруксизъм –диагности-
ка, терапевтичен подход и при-
ложение на оклузални шини“. 
Темата за бича на съвремието 
– бруксизма, предизвика много 
въпроси сред присъстващите, на 
които доц. Узунов отговори.

Не по-малко дискусионна бе и 
темата за „Актуални проблеми на 
правното положение на лекарите 
по дентална медицина“, изнесена 
от адвокат Мария Радева.

Много след определеното вре-
ме продължи обсъждането с ад-
вокат Радева както в залата, така 
и в кулоарите.

Въпроси за позволената ре-
клама, отстоянието на практи-
ките една от друга, Правилата за 
добра практика, информираното 
съгласие и други актуални теми 
задържаха участниците дълго 
време в залата.

Необходимо е да се познава 
нормативната база за упражня-
ването на една регулирана про-
фесия, подчерта адвокат Радева.

Тя разказа личен опит за регу-
лацията в Австрия на професи-
ята на лдм. Споделеното от нея 

не намери еднозначно одобре-
ние от присъстващите, тъй като 
в Австрия има строга регулация 
и стриктни правила. Става дума 
за екстракция на мъдреци, която 
е насочена към специализирана 
практика.

Лекционният ден продължи с 
Делегатско събрание за избор на 
делегати за Общото събрание на 
РК на БЗС – Варна за мандат 2020 
– 2023 и точка „Разни“.

ДМ

ЕСЕННА СЕСИЯ ПО ПМОЛДМ 
И СЪБРАНИЕ ЗА ИЗБОР НА 
ДЕЛЕГАТИ – МАНДАТ 2020 – 

2023Г. ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 
НА РК НА БЗС – ВАРНА

Д-р Нева Читалова, председа-
тел на УС на РК на БЗС-Варна

Доц. Т. Узунов дискутира въпроси, свързани с оклузалните шини

Залата с участниците
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ХХ ЮБИЛЕЕН НАУЧЕН 
КОНГРЕС НА БЗС - 2020

11-13 юни 2020 г., гр. Поморие, гранд хотел „Поморие“

Запазете си дата! Поморие ви очаква!

Част от продължаващото обучение на FDI с участието на 
световно утвърдени лектори. 

Богата научна и лекционна програма с практически курсове, 
демонстрации, постерна сесия и медико-дентално изложение.

20-ият Научен конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС) ще се 
проведе на 11-13 юни 2020 г. в гр. Бургас - Поморие, съпроводен от тради-
ционната голяма Дентална медицинска изложба.

Конгресът е включен в продължаващото обучение (CE) на Световната 
дентална федерация (FDI).

В научната програма на Конгреса лекции ще изнесат изявени лектори 
от България и чужбина. 

За пореден път ще има и секция Орални презентации и секция Посте-
ри.

Срок за регистрация за участие в 20-ия Научен конгрес на БЗС - до 
31-ви май 2020 г.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

• Конгресна такса за редовни членове на БЗС - 110 лв. до 31.05.2020 
г. Таксата включва участие в гала коктейл на 11.06.2020 г. (програма, 
сертификат за участие, пропускателен режим с бадж и др.). Таксата не 
включва куверт за галавечеря.

• Конгресна такса след 31.05.2020 г.  - 140 лв.
• Конгресна такса за студенти и докторанти – 50% от таксата правоу-

частие. Таксата не включва куверт за галавечеря!
• Streaming на научната програма – 50 лв.
• Стойност на куверт за галавечеря – 60 лв. Краен срок за приемане на 

заявки - 22.05.2020 г.
Събира се от районните колегии (РК) заедно с таксата правоучастие, 

като изрично в поименните списъци се отбелязват платилите куверта за 
галавечеря!

Такса правоучастие и куверт за галавечеря се събират от РК на БЗС и 
се правят поименни списъци на участниците.

NB! НЯМА ДА ИМА КОНГРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОДАЖБА 
НА КУВЕРТИ НА МЯСТО!

*Организационният комитет си запазва правото за промени в конгрес-
ната програма и изложбата в последния момент!

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ  
В 20-ИЯ НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС 

11-13 ЮНИ 2020 Г. 
ГР. ПОМОРИЕ

14.30 - 15.30ч. - Уъркшоп- Смайл-Смарт – Ендодонтски пили – д-р Ирина Ценова,  Патриция

12.15-13.00ч. - Туристическа програма-посещение на реставрираната Томбул джамия.

31.01-02.02.2020

16.00-18.00ч.-Изолация на оперативното поле с кофердам. Нови възможности за клинично 
приложение на глас – йономерни цименти и ормосери – д-р Търпоманов, 
фирма Белвезар-платен курс -20 участника. Съпътстваща програма.

  9.30-9.45ч.  -  Търговска презентация –Атлантис.

10.45-11.00ч.- Търговска презентация - Линея Трейдинг.

www.shumendentalforum.org                                 

НФДМ Шумен - акредитиран с ……...... кредитни точки

                                     Свободен достъп на ЛМД, платили такса участие.

14.00 - 14.20ч. - Презентация – Дентасвет – OLIFE - продукт ,от който всеки има нужда.

  8.00-9.00ч.  -  Регистрация.

                                                                            Уъркшоп

13.00-14.00ч. -Уъркшоп – Ри-Джен – Дентален Мениджмънт и Софтуер-д-р Неделчо Ситнов. 
Съпътстваща програма

8.00 -14.00ч.  - Регистрация.
9.00 -11.15ч. - Революционна естетика в  денталната медицина!  Бариево и стронциево  стъкло в 

комбинация с цинков оксид -> Първите фабрично произведени фасети и оклузални 
ламини от синтерована керамика с фотополимерен матрикс, лазарно полирани-
проф.д-р Дезигар  Мудли, д-р Артур Лиски – Австрия.

                                                                       01.02.2020г. СЪБОТА

     19.30ч.   - Уелкъм вечеря.

ПРОГРАМА

 НФДМ - „МАДАРСКИ КОННИК“ 

31.01.2020г. ПЕТЪК

Лекционна програма

  9.00-9.30ч.  -  Официално откриване –Гранд  хотел Шумен.

9.45-10.45ч. - Ендодонтско лечение: Първично ендодонтско лечение-д-р Богомил Андонов, ФДМ-
Пловдив.

11.00-12.00ч.- Директни естетични възстановявания в ежедневната практика, клинични аспекти и 

стратегии за отлична естетика-д-р М.Георгиева - Димитрова д.м. - ФДМ Варна.

15.30 - 15.50ч. - Презентация – Естетик Мед. 

12.00-12.15ч. - Търговска презентация – Илиана Иванова.

13.00-14.00ч. - Обедна почивка.

16.00-16.15ч.- Търговска презентация – Патриция.

 www.shumendentalforum.org  

 20.00-02.00ч.-Гала вечеря/дрескод-официален/ куверт-50лв.

14.00-14.30ч. - Търговска презентация – Технодента.

Регистрации на сайта:

16.15-17.45ч.-Имплантатно - протетично лечение на цялостно обеззъбяване на долна челюст 

проф.Абаджиев ФДМ Варна.

14.30-16.00ч.-Инжекционна техника във фронталния и постериорния участък върху модел. 

Директни композитни фасети - д-р Аспарухов.

Тел за връзка техн. секретар Красимира Николова 0897343331,  
д-р Елка Баева - 0887 790277 за програмата
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Великолепна, затрогваща и 
запомняща се. И още – уни-
кална, красива, уважителна, 
модерна, дигитална и отго-

варяща на най-високите съвременни 
стандарти, бе промоцията на студен-
тите по медицина и дентална меди-
цина на МУ – Варна, проведена на 30 
ноември 2019 г. в Двореца на култу-
рата и спорта във Варна. Промоция 
без аналог!

С помощта на най-модерна мул-
тимедийна технология станахме 
свидетели на истинско тържество и 
присъстващите можеха да проследят 
емоциите на сцената. 

Всеки от завършващите бе пред-
ставен в електронен албум на голе-
мия централен екран, а на двата стра-
нични можеше да се проследи самата 
церемония. Абсолвентите вървяха 
по червения килим на славата. Ри-
туалното преместване на пискюла 
на шапката и поставянето на шала 
от преподавателите изглеждаха като 
последна милувка и поздрав към вече 
бившите студенти. Деканът на ФДМ 
– Врана, проф. Стефан Пеев, връчи 
лично дипломите на абсолвентите от 
специалността дентална медицина.

Отличникът на випуска на ФДМ, 
д-р Борислава Тончева, се обърна 
към колегите си с думите: „Бъдете 
победители!“.

Постижението на отличниците 
на Випуск 2019 на ФДМ – Варна бе 
отчетено и те получиха първи с осо-
бена тържественост дипломите си. 
Трябва да отдадем заслуженото и да 
запомним тези имена: д-р Борислава 
Тончева, д-р В. Славова, д-р Г. Велев, 
д-р Ф. Мехмед, д-р К. Минева, д-р З. 
Ахмед, д-р В. Кузманова, д-р Г. Ки-
рова, д-р М. Стойчева, д-р К. Драго-

мирова.
Общо 294-ма абсолвенти от Фа-

култета по медицина и 98 от Фа-
култета по дентална медицина в 
Медицински университет – Варна 
положиха Хипократовата клетва по 
време на тържествена церемония по 
дипломиране. Заедно с българските 
абсолвенти, дипломите си получи-
ха и млади лекари и лекари по ден-
тална медицина от англоезичната 
програма на обучение от Германия, 
Великобритания, Швеция, Австрия, 
Испания, Гърция, Кипър, Норвегия, 
Португалия, Люксембург, Турция, 

Нигерия и Иран. Под звуците на сту-
дентския химн в зала „Конгресна" на 
Двореца на културата и спорта абсол-
вентите и гостите аплодираха акаде-
мичното ръководство и членовете на 
академичния съвет на МУ – Варна. 

66 са отличниците от двата факул-
тета, които получиха дипломите си 
от ректора на университета проф. д-р 
Красимир Иванов. Поздравителен 
адрес към абсолвентите от Випуск 
2019 изпрати президентът на Репу-
блика България г-н Румен Радев.

Да уважат промоцията бяха дошли 
първият декан на ФДМ – Варна, доц. 
Свещаров, както и д-р Б. Миланов, 
гл. секретар на БЗС, представители 
на другите факултети по дентална 
медицина и бивши преподаватели.

Всички отличници получиха па-
рична награда от ректора на уни-
верситета и грамота „Отличник на 
Випуск 2019“. Българският лекарски 
съюз предостави 3 парични награ-
ди на завършващи млади лекари, а 
проф. д-р Красимир Методиев – две 
едногодишни стипендии за специа-
лизация в Университетската болница 
„Хадасса“ в Ерусалим, Израел.

Доц. д-р Радосвета Андреева от 
Факултета по дентална медицина бе 
избрана за „Любим преподавател на 
абсолвентите“. 

За позитивната емоция допринесо-
ха и изпълненията на изключителния 
фолклорен студентски танцов със-
тав „Диана“, талантливите студенти 
Касандра Варнес, Никола Картелов, 
Ясен Корабов и сборна формация от 
студенти, служители и преподавате-
ли на МУ – Варна, които отправиха 
своето послание към абсолвентите с 
песента „We are the world".

Дълго време ще звучи в душите 
на всички присъствали музикалният 
съпровод от произведенията „Пер 
Гинт“ на Едвард Григ и „Четирите го-
дишни времена“ на Антонио Вивал-
ди, които бяха фон за промоцията на 
МУ – Варна.

А бездимната заря и златният дъжд 
бяха естествен завършек на истин-
ския и запомнящ се празник за сту-
дентите и преподавателите, за роди-
телите и гостите в залата.

Шапките във въздуха бяха за всич-
ки тях.

Емилия Караянева

ПРОМОЦИЯ

98 ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА СЕ ДИПЛОМИРАХА ВЪВ 

ФДМ НА МУ – ВАРНА
Награди от ректора и кмета на Варна получи д-р Борислава Тончева, отличник на Випуск 

2019 г. на Факултета по дентална медицина.

„Ние сме света“, изпълнение на студенти и преподаватели от МУ – 
Варна

Шапките във въздуха – традиционен край на промоцията

Момент от промоцията

Проф. Стефан Пеев, декан на ФДМ – Варна по време на тържествената промоция

Д-р Борислава Тончева, отличник на Випуск 2019 на Факултета по 
дентална медицина
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Бихте ли разказали за себе 
си. Какъв бе Вашият път 
до деканското място във 
Врана?

Преди да стигна до Варна, пътят 
ми мина през София и Пловдив. 
Завърших Стоматологичния фа-
култет при МУ-София през 1997. 
След това бях докторант в Кате-
драта по Орална хирургия при 
МУ-Пловдив. Придобих образова-
телна и научна степен “Доктор” по 
научна специалност “Хирургична 
стоматология” през 2008 г. Бях ре-
довен асистент в катедрата по Па-
родонтология и ЗОЛ в Пловдив и 
хоноруван асистент в Катедрата по 
ОЛЧХПСОД във Варна. През 2013 
г. спечелих конкурс за доцент във 
ФДМ- Варна и през същата година 
оглавих катедрата по Пародонто-
логия и дентална имплантология в 
същия факултет. В продължение на 
един мандат бях заместник декан 
по ЛДД и СДО. През 2015 г. при-
добих научната степен “Доктор на 
науките” след защита на втората си 
дисертация, като и двата ми дисер-
тационни труда са изцяло посвете-

ни на денталната имплантология. 
През 2016 г. станах професор. За 
декан бях избран през май 2018 г. 

Какво е специфичното за 
ФДМ-Варна? Наскоро бяха от-
крити зали за симулационно обу-
чение. 

Преди повече от пет години ръ-
ководството на Медицински уни-
верситет - Варна започна модер-
низация на вече функциониращия 
Факултет по дентална медици-
на със създаването на първият в 
страната Университетски медико-
дентален център. Това е модерна, 
работеща клинична база, в която 
университетските преподаватели 
имат възможност да практикуват 
своята професия, повишавайки и 
поддържайки своята квалифика-
ция. Така ние имаме възможност 
да обучаваме нашите специализан-
ти, докторанти и стажанти в реал-
ни клинични условия, въоръжени с 
най-модерна и високотехнологич-
на апаратура на световно ниво. 

Базата разполага с четири опе-
рационни, стационар за постопе-
пративно наблюдение на паци-
ентите, които лекуваме под обща 
анестезия, 15 амбулаторни каби-
нета, дигитална зъботехническа 
лаборатория, сектор за образна 
диагностика и др. Университет-
ският медико-дентален център ни 

дава възможност да задържим при 
нас най способните и амбициозни 
млади преподаватели, осигуря-
вайки им “летящ” старт не само в 
академичното им развитие, но и в 
утвърждаването им като дентални 
професионалисти. Все пак те са бъ-
дещето на нашия факултет. От дру-
га страна УМДЦ дава възможност 
за интердисциплинарен подход в 
лечението на пациентите ни, из-
веждайки го по този начин на най-
високо професионално ниво. 

Ежедневната ни работа заедно, 
от една страна дава възможност на 
по-младите колеги да имат посто-
янна подкрепа от по-опитните си 
колеги и ментори, а от друга - дава 
чувство на екипност на членовете 
на академичния състав.

Вторият етап от модернизацията 
на ФДМ-Варна бе откриването на 
обновените симулационни зали. 
Новооборудваните симулацион-
ни зали са единствени по рода си, 
както у нас, така и в целия регион. 
Освен с модерни симулационни 
юнити, залите са оборудвани със 
система за модерно дигитално обу-
чение. С помощтта на САD - сис-

тема се контролира и оценява ра-
ботата на всеки студент, който има 
възможност на работното си място 
да изследва и коригира работата 
си с помощта на триизмерен об-
рази, получени след сканиране на 
работните му модели. Така новата 
придобивка в материалната база 
на ФДМ дава възможност за кон-
цептуални промени в обучението 
по дентална медицина и модерни-
зирането му до нивото демонстри-
рано от водещите университети в 
света.

На трето място трябва да спомена 
и изграждането на наша собствена 
изследователска инфраструктура. 
Като за начало във ФДМ-Варна 
отвори врати Лаборатория за хис-
томорфология на твърди срезове 
и материалография. Тя ще ни даде 
възможност за провеждане на про-
учвания на световно ниво. Пред-
стои и реализацията още на някол-
ко големи проекта.

Денталната медицина е от една 
стана консервативна наука, а от 
друга бързо развиващ се клон на 
медицината. Какво е бъдещето й 
развитие и готови ли сме за него?

Бъдещето е в дигиталните тех-
нологии. И ние вече ги прилагаме 
реално и на практика в обучение-
то на всеки един студент. При това 
не се ограничаваме само с демон-

страции. От всеки студент в трети 
курс, още от следващата година ще 
се изисква да е овладял вземането 
на оптичен отпечатък с помощта 
на интраорален скенер - още по 
време на предклиничното си обу-
чение. От този месец функционира 
и PACS сървър, на който се съхра-
нява информацията от образните 
изследвания на пациентите и тя е 
достъпна за ползване от студенти-
те, вкл. от собствените им мобилни 
устройства. Въведен е и софтуер 
за анализ на телерентгенографии 
и пр. Предстои въвеждане на CAD-
CAM технологията и в лабора-
торната работа на студентите. За 
нашите специализанти тя вече е 
ежедневие. Дигиталните техноло-
гии в денталната медицина беле-

жат изключително бурно развитие. 
Ние трябва да намерим воля, сили 
и средства да отговорим на предиз-
викателството.

Достатъчно факултети по ден-
тална медицина ли има в Бълга-
рия? 

Смятам, че по-важният въпрос е 
какъв е капацитетът на денталните 
факултети. И дали академичният 
им състав  може да осигури качест-
вото на обучението при съответния 
капацитет.

В нашия факултет близо една 
трета от студентите се обучават 
по програмата за англоезично обу-
чение. Това са главно студенти от 

Германия и Великобритания, които 
след дипломирането си се завръ-
щат в своята родина. При нас дори 
в програмата за англоезично обу-
чение за едно място кандидатстват 
четири човека ! Ето защо не прие-
мам другите два факултета по ден-
тална медицина като конкуренти и 
не се чувстваме застрашени от по-
явата на нови факултети. От друга 
страна съм наясно, колко трудно е 
износването, раждането и отглеж-
дането на един нов факултет.

Друг е въпросът, дали у нас има 
нужда от по-голям брой дентални 
лекари или той вече е надхвърлил 
“санитарния” максимум. Отгово-
рът на този въпрос е в компетент-
ността на МЗ, МОН и БЗС.

Имате ли визия за развитието 
на имплантологията, като обуче-
ние и като специалност в Бълга-
рия?

Десетки университети в Европа 
предлагат магистърски програми 
по дентална имплантология. Прак-
тиката го изисква! Тези програми 
са обикновено с продължителност 
от две години и не изискват посто-
янно присъствие на обучаващите 
се на пълен работен ден. У нас 
бе направена следващата стъпка 
с утвърждаването на денталната 
имплантология като специалност 
придобивана след тригодишно 
обучение на пълен работен ден. 
МУ-Варна е първият университет 

у нас, който успя да стартира през 
2014 г. специализации по имплан-
тология. Наши специализанти са и 
първите колеги от София и Плов-
див, които вече имат придобита 
специалност. Днес специализация 
по дентална имплантология се 
провежда и в трите факултета по 
дентална медицина у нас. Смятам, 
че условията за специализация по 
имплантология при нас са на най-
високо световно равнище. Призна-
ли са го редица високоуважавани 
колеги от чужбина! По отношение 
на студентското обучение във все-
ки факултет проблемът е решен 
в различна степен и по различен 
начин. Големият интерес към им-
плантологията от страна на студен-
ти, и дентални лекари е резултат от 
повишеното търсене на импланто-
логично лечение от страна на паци-
ентите. Това налага обособяване на 
самостоятелна редовна дисципли-
на, като част от учебния план на 
студентите по дентална медицина. 
Все пак един току-що дипломирал 
се лекар по дентална медицина 
трябва да носи със себе си доста-
тъчен арсенал от знания и умения 
за онова, което му предстои в дъл-
гия му професионален път. А ден-
талната имплантология неминуемо 
ще се превърне във важна част от 
професионалното ежедневие на на-
шите млади колеги. Пациентите го 
заслужават! И ние ще се погрижим 
бъдещите дентални професиона-
листи да са подготвени за това !

Кое е любимото Ви техноло-
гично въведение в денталната 
медицина през последните годи-
ни?

Мнозина биха казали: CAD-
CAM технологиите. Макар да не са 
новост, те едва в последното десе-
тилетие добиха прецизност и дос-
тъпност, превръщайки се във важна 
част от практиката ни. Но моето 
любимо технологично въведение 
е конично-лъчевият томограф. Той 
преобрази имплантологията! На-
прави я по-достъпна за колегите и 
по-сигурна за пациентите!

Въпросите зададе:
Е. Караянева

ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ И 
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД 

ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ВЪВ ФДМ-ВАРНА

проф. Стефан Пеев, декан на ФДМ-Варна

Новите зали за обучение във ФДМ-Врана

Момент от официалното откриване на залите за симулационно обучение

Проф. Стефан Пеев, декан на ФДМ-Варна, в залата за симулационно 
обучение
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По време на промоци-
ята на ФДМ – Варна 
разпознавам познато 
лице. Запомних д-р 

Гергана Трифонова от пред-
ставянето й с постер на един 
от научните конгреси на БЗС в 
Бургас. Бе избрала тежка тема 
за денталното здраве на онко-
болни деца за своята научна 
разработка.

Тя е и първият стипендиант 
на ССБ като студент във ФДМ – 
Пловдив, който завършва през 
2006 г. с отличие. Другите спече-
лили стипендия тогава са: доц. 
Георги Томов, ФДМ – Пловдив, 
д-р Георги Илиев от ФДМ – Со-
фия и д-р Черногорова.

Дошла е специално на про-
моцията на ФДМ – Варна, за да 
уважи бившите си студенти и  
абсолвентка, която ще работи 
заедно с нея в практиката й.

Бихте ли се прадставили: на-
соченост на практиката, спе-
циализации, хоби, семейство и 
др.?

Казвам се Гергана Трифонова, 
родена съм, живея и работя в град 
Варна. Обичам родния си град и 
съм щастлива, че се реализирам 
именно тук, където са корените 
ми. В практиката ми се занима-
вам с цялостно възстановяване на 
съзъбието – естетични възстано-
вявания, ендодонтия, протетика. 
Работя и с колеги специалисти 
ортодонтия и орална хирургия.

Още от студент имам афини-
тет към естетичната стоматоло-
гия. Когато следвах в ОГМУ – гр. 
Одеса, Украйна през 2000 г., имах 
шанса да се докосна за първи път 
до списания, които изглеждаха 
невероятни за мен, а може би и 
за голяма част от зъболекарите 
тогава. Говорим за времето, кога-
то нямаше смартфони и интернет 

се ползваше само на определени 
места.

Това списание беше „ДентАрт“, 
а Сергей Радлински е фигура, 
която свързвам с цялостното си 
развитие и за моя радост позна-
вам лично. 

Интересите ми към пародон-
тологията ме отведоха в Швей-
цария, където бях поканена на 
двугодишно обучение през 2010 
г. Продължих с магистратура по 
здравен мениджмънт, както и със 
специализация, семинари и кур-
сове. 

Семейна съм и със съпруга ми 
се радваме на нашата прекрасна 
7-годишна дъщеря. Правя всичко, 
за да балансирам между работата 
и личния живот, защото семей-
ството е най-важното нещо, откъ-

дето започваме всички ние. 
Обичам да пътувам, да откри-

вам нови места, хора, култури, 
усещания. В свободното си време 
спортувам активно и обичам да 
приключвам деня с хубава книга. 

Как е организирана практи-
ката Ви? Бихте ли разказали за 
нея?

Завърших през лятото на 2006 
г. и веднага след това започнах 
работа в една клиника във Варна. 
Самостоятелна практика открих 
през 2010 г. Клиника „Тридент“ 
отвори врати на 8.11.2015 г. и тъй 
като съм вярваща, държах да е на 
голям църковен празник. 

Кабинетът ми е преценен като 
локация така, че да бъде на удоб-
но за хората място, а вътре да е 
спокойно, приветливо и уютно. 

Държа пациентите ми на влизане 
в кабинета да се чувстват спокой-
ни и без напрежение. 

В кабинета разполагам и с рент-
ген, апарат за избелване и работя 
с оптика за по-голяма прецизност. 

Наскоро към мен се присъеди-
ни още един лекар по дентална 
медицина – една прекрасна моя 
студентка, отличник от Випуск 
2019, ФДМ – Варна. По отно-
шение на екипа на практиката, 
работя и с двама специалисти – 
ортодонт и орален хирург. Имам 
специалност по детска дентална 
медицина.

Какво е специфичното за 
ФДМ – Варна, където Вие пре-
подавате?

Във ФДМ – Варна работя през 
последните 10 години. Специ-
фичното за нашия факултет е, 
че е млад и изключително ино-
вативен. С колегите ми работим 
в добър синхрон и освен колеги 
сме и приятели. Тази среда е из-
ключително мотивираща както за 
студентите, които имат предпос-
тавки да се развиват, докато учат 
и след като завършат от една стра-
на, а от друга за нас – преподава-
телите. Факултетът се модерни-
зира много в последните години 
и това проличава също във фа-
кта, че привличаме много колеги 
от всички краища на страната за 
следдипломно обучение. 

Как поддържате професио-
налната си квалификация? Кой 
е най-добрият начин за това, 
според Вас?

Според мен, за да поддържаш 
професионалната си форма, е не-
обходимо първо да не спираш да 
поддържаш професионалната си 
форма. В нашата професия много 
неща се развиват с изключителни 
темпове. От една страна опитът, 
който човек придобива, е безце-
нен, от друга – трябва да се при-
добива нов опит. Работата с паци-
ентите ни развива изключително 
много.

В нашата професия само тео-
рия без практика и само практика 
без теория е невъзможно, за да си 
добър в това, което правиш. 

Аз лично посещавам доста ак-
тивно различни лекции, практи-

чески курсове, обичам да черпя 
от опита както на чуждестранни, 
така и на български лектори.

В момента тече дискусия в 
професионалната общност за 
Правилата за добра практика 
и стандартите. Какво е Вашето 
мнение по въпроса?

За да има ред, е необходимо да 
има и правила. За да има добра 
практика, е необходим определен 
стандарт, който да се цели. Това 
е общовалидно за много направ-
ления в живота и в нашата дейст-
вителност.

Забелязах, че имаше обедине-
ние на съсловието ни покрай тази 
дискусия. Надявам се Правилата 
за добра практика и стандартите 
да способстват денталната меди-
цина в България да е на високо 
ниво и същевременно лдм да уп-
ражняват професията си със спо-
койствие и удовлетвореност.

Как да завършим интервюто? 
Моята детска мечта беше да 

стана зъболекар.
Дължа изключително много на 

родителите си, които ме подкре-
пяха безусловно по моя творче-
ски път.

Аз реализирах и реализирам 
мечтата си всеки ден. Това е мое-
то призвание! Разбира се, в работ-
ното ми ежедневие има труднос-
ти, но целта и принадлежността 

към моята професия ме стимули-
рат напред.

„Ако правиш това, което оби-
чаш, никога няма да работиш“.

Надявам се хората, които се 
ориентират към лекарската про-
фесия, да я усещат като свое 
призвание. 

В навечерието на най-семейни-
те празници и на прага на Новата 
година искам да пожелая здраве 
и благоденствие на моите колеги, 
на техните семейства и на всички 
хора!

Въпросите зададе: 
Е. Караянева

ПРИНАДЛЕЖНОСТТА И  
ОТГОВОРНОСТТА КЪМ ИЗБРАНАТА 

ПРОФЕСИЯ МЕ СТИМУЛИРАТ НАПРЕД

Д-р Гергана Трифонова

Кабинетът

Промоция на Випуск 2019 на ФДМ – Врана

Д-р Гергана Трифонова по време на София Дентал Мийтинг 
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 Към настоящия момент 
за диагностика на пулпното 
състояние се използват най-

често електроодонто диагности-
ка (ЕОД) и термоодонто диагно-
стика (ТОД). Чрез тези методи се 
изследва инервацията на зъбна-
та пулпа. Кръвообращението й 
може да се изследва чрез лазер-
доплерова флоуметрия и пулсова 
оксиметрия (ПО). 

Пулсовата оксиметрия е срав-
нително нов, неинвазивен метод 

за мониторинг на насищането с 
кислород на кръвта. Стандарт-
ните накрайници на пулсовите 
оксиметри имат много големи 
размери, не позволяват прило-
жението на метода в денталнта 
медицина. Затова сме създали 
специализирани накрайници на 
пулсов оксиметър за използване 
върху различните групи зъби. 
Тези накрайници имат специфи-
чен дизайн (фиг.1). 

Понякога при травми на зъ-
бите, в резултат на променения 
неврологичен статус на пулпа-
та, диагностиката на нейното 
състояние е затруднена. В тези 
случаи може да се получи вре-
менната загуба на пулпна чувст-
вителност и това да е причина 
травмираните зъби да не реаги-
рат на ЕОД и ТОД непосредстве-
но след травмата. Обикновено 
изминават от 1 до 8 седмици и 
повече преди да се установят 
нормални реакции от зъбите. 

В дисертационния труд са из-
следвани 120 случая на зъби с 
различни по вид травми (фиг.2). 

Нивата на сатурация на пулпа-
та, измерени чрез ПО непосред-
ствено след травмата са много 
високи като достигат до 90,43%. 
С времето се наблюдава тенден-
ция за намаляване на стойности-
те, като до 6-ти месец тя достига 
82,97%, което е в границите на 
установената от нас норма (83-
86%) (фиг.3). 

Разликите между получените 
нива на сатурация са статисти-
чески значими до 30-тия ден от 
травмата. Това говори за отно-
сително бързо възстановяване и 
успокояване на активираното от 
травмата пулпно кръвообраще-
ние след месец. Имайки предвид 
сложните компенсаторни меха-

низми в пулпното кръвообра-
щение (шънтове и колатерали), 
високите стойности на пулпна 
сатурация вероятно се дължат 
на включване на тези механизми 
при травмата на зъба.

По отношение на инервация-
та, най-високи са стойностите 
на ЕОД непосредствено след 
травмата - 53,57 µА. Получени-
те средни стойности за всички 
периоди на изследването до 3-ти 
месец включително, са по-висо-
ки от установените норми (2-12 
µА). Наблюдава се тенденция 
електровъзбудимостта на пулпа-
та да се нормализира бавно чак 
към 6-тия месец, когато инерва-
цията реагира в границите на ус-
тановените норми (фиг.4). 

В обобщение може да се каже, 
че при зъбите, които възстановя-
ват виталитета си след травмата, 
още след 30-ти ден се наблюдава 
нормализиране на сатурацията, а 
при зъби, които нямат електро-
възбудимост до 6-ти месец, още 
след 30-ти ден сатурацията се 
понижава с 10-15% под нормал-
ните нива, което е показателно 
за необратими увреждания на 
кръвоносната система на зъбна-
та пулпа. 

При сравнение между ПО и 
ЕОД може да се каже, че при 
травми, кръвообращението се 
възстановява още след 30-ти ден, 
а електровъзбудимостта в 6-ти 
месец. При зъбите, които не се 
възстановяват (развиват пулпна 
некроза), ЕОД показва липса на 
реакция от началото до края, а 
сатурацията пада рязко след 30-
ти ден до стойности, значително 
по-ниски от установените нор-
ми. 

Тези резултати дават основа-
ние да приемем, че пулсовата 
оксиметрия може да се използва 
като прогностично изследване за 
вероятни необратими промени в 
пулпата след травми още на 1-ви 
месец след травмата, когато при-
етото за златен стандарт изслед-
ване ЕОД все още не дава кате-
горични резултати. Това е важно 
за избор на най-подходящо пове-
дение на денталния лекар преди 
да се стигне до пулпна некроза 
и въздействие на разпадните не-
кротични продукти върху пери-
апикалната област, особено при 
постоянни детски зъби с неза-
вършено кореново развитие.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ ВИТАЛИТЕТА  
НА ТРАВМИРАНИ ЗЪБИ ЧРЕЗ 

ПУЛСОВА ОКСИМЕТРИЯ И ЕОД
На 18.02.2019г. Д-р Димитър Костурков защити успешно ОНС „Доктор“ на тема: „Пулсова оксиметрия в 
денталната медицина“ в катедра Консервативно Зъболечение, ФДМ, МУ-София. Научен ръководител на 

докторанта е Проф. Цонко Узунов, дм. Представяме малка част от научната разработка:

Фигура № 2. Клинични случаи на различни по вид травми на зъбите

Фигура № 1. Изследване на зъби чрез пулсов оксиметър

Фигура № 4. Електроодонтодиагностика в динамика при зъби с травми

Фигура № 3. Пулсова оксиметрия в динамика при зъби с травми
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ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 
ЗА 2019 ГОДИНА НА РК НА БЗС

РК 
НА БЗС

“ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 
ЗА 2019 ГОДИНА на РК на БЗС“

Благоевград Д-р Костадин Кирилов Мешков
Бургас Д-р Марияна Стоянова Сирачева-Стаматова
Варна Д-р Марияна Петрова Златарова 
В.Търново РК на БЗС - Велико Търново
Видин Д-р Йордан Димитров Томов
Враца Д-р Георги Иванов Лалов
Габрово Д-р Йовка Събчева Максимова
Добрич РК на БЗС - Добрич
Кърджали Д-р Петър Димитров Бръмбаров
Кюстендил Д-р Красимир Ечев Ечев
Ловеч д-р Цветан Митков Чоков
Монтана Д-р Николай Георгиев Крумов
Пазарджик Д-р Николай Станчев Даскалов
Перник Доц. д-р Павел Кирилов Станимиров, дм
Плевен Д-р Екатерина Любомирова Върбанова
Пловдив Проф. д-р Георги Рангелов Тодоров, дм
Разград Д-р Татяна Илиева Кондова
Русе Д-р Цветан Константинов Трендафилов
Силистра Д-р Деян Димитров Илиев
Сливен Д-р Радомир Георгиев Георгиев
Смолян Д-р Юри Емилов Сариев
София-град Д-р Боряна Александрова Нецова
София-регион Д-р Катя Димитрова Пулева 
Ст.Загора Д-р Георги Ангелов Дзивков
Търговище Д-р Веселина Димитрова Георгиева
Хасково Д-р Мария Тодорова Момчева-Стоева 
Шумен Д-р Невин Мустафа Сабри 
Ямбол Д-р Таня Стефанова Чифчиева

Д-р Емил Сариев и д-р Юри Емилов Сариев

Лекари по дентална медицина на РК на БЗС за 2019 г.Проф. д-р Георги Рангелов Тодоров, дм

Доц. П. Станимиров, д-р Н. Андреева, председател на РК на БЗС-Перник

Наградените
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  #СЛЕД КОНГРЕСА

ПИСМО ОТ Д-Р НИКОЛАЙ 
ШАРКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА УС НА БЗС, ДО 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИ 

ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
До: Членовете на Български зъболекарски съюз

Уважаеми колеги,

Приключи Извънредният конгрес на Българския зъболекарски 
съюз.

Конгресът прие Правилата за добра медицинска практика на лека-
рите по дентална медицина - Специални правила.

НЯМА ДА ИМА НИКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ЛЕКАРИТЕ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА В ЕЖЕДНЕВНАТА ИМ ЛЕЧЕБНА ГРИ-
ЖА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ!

Искрени благодарности на доц. Павел Станимиров, д-р Дора Киш-
килова, д-р Божидар Кафелов и всички останали уважавани колеги, 
които със сериозния си, задълбочен и безкористен труд в името на 
съсловието ни създадоха адекватни Специални правила! Имената им 
ще прочетете във вестник "ДЕНТАМЕДИКА".

Конгресът даде мандат на Комисията по рамковото договаряне да 
изработи и подпише Националния рамков договор за дентални дей-
ности за 2020, с което оцени усилията на членовете и експертите на 
Комисията за постигане на по-добър Договор за лекарите по дентал-
на медицина за 2020.

Конгресът одобри усилията на БЗС и разбирането и подкрепата на 
Националните консултанти за изработване на стандарти в дентал-
ната медицина. Изказвам благодарност на доц. Тодор Узунов и д-р 
Светослав Гачев за постигнатото до този момент.

С уважение: 
Д-р Николай Шарков

Председател на УС на БЗС

На тържествена и сърдеч-
на церемония, след при-
ключване на деловата 

работа на Извънредния конгрес 
на БЗС бяха връчени медалите, 
значките и дипломите на лека-
рите по дентална медицина за 
2019.

Представяме някои от отличе-
ните лекари по дентална меди-
цина с признанието на колегите 
си от отделните РК на БЗС.

Д-р Сабри, бихте ли разказали 
за себе си? 

Аз съм лекар по дентална ме-
дицина с индивидуална практика 
в гр Шумен. В кабинета ми при-
емам пациенти от всички възрас-
тови групи. От самото начало на 
практиката си се стремя да вне-
дрявам съвременни технологии и 
методики с доказана ефективност. 
Разбира се, съобразени с нуждите, 
състоянието и желанията на моите 
пациенти. 

Ако трябва да съм по-контректна 
относно направленията, към които 
проявявам интерес бих посочила 
естетичните възстановявания, про-
тетиката и парадонтологията. 

Извън професионалния аспект 
животът ми е изцяло отдаден на 
семейството. Гордея се с двама 
прекрасни сина на четири и осем 
години. Предвид натовареното 
ежедневие, в което живеем съм из-
клъчително благодарна на съпруга 
ми и майка ми за незаменима под-
крепа и опора . 

Свободното си време прекарвам 
със семейството и приятели си, 
като се опитваме да пътуваме при 
всяка възможност. 

Какво Ви дава БЗС, като съ-
словна организация и какво още 
бихте желали да бъде направе-
но?

Член съм на комисията по етика 
на РК Шумен на БЗС.

Идеята на подобен съюз на пър-
во мято е контактът и сътрудно-
чеството между колегите в съсло-
вието. Това е и което основно ми 
дава членството в него. Но, раз-
бира се, комуникацията и взаимо-
действието с колегите е до голяма 
степен въпрос на личен подход. 
Смятам, че РК гр. ШУМЕН е ак-
тивна в дейността си и ни дава не 
само необходимата информация, 
но и среда за развитие в нашата 

област. 
Участието в конгреси, форуми, 

конференции и обучения е изклю-
чително ценно за всеки от нас. В 
тази насока усилията на РК на гр. 
ШУМЕН са свързани с организи-
рането на НФДМ „МАДАРСКИ 
КОННИК” в града. Вярвам,че този 
форум е заел мастото си в кален-
дара от събития, които трябва да 
посетят на много колеги.

Как поддържате професионал-
ната си квалификация? 

Както споменах и в отговора 
на предходния въпрос активното 
участие във форуми и обучения е 
изключително ценно за мен. Благо-
дарение на участието ми в тях, ус-
пявам да се усъвршествам. Теми-
те, които предпочитам са естетика, 
протетика и парадонтология.

Кое е специфичното за вашия 
регион по отношение на дентал-
ната медицина?

Както предполагам и в други 
части на страната: увеличеня брой 
на кариеси на млечни зъби в много 
ранна детска възраст, както и уве-
личения брой на парадонтални за-

болявания във всички възрастови 
групи.

Какво е за Вас тази награда, 
присъдена от колегите ви?

Оценката на колегите за мен и 
моята дейност, за която съм искре-
но благодарна. 

Коя ще бъде най-важната тема 
за съсловието през следващата 
година? 

Всички теми са важни за съсло-
вието. Не мога да дам тежест на 
конкретна. 

Въпрос, който не е зададен, но 
е важен за Вас?

Може би този, който не трябва 
да си задаваме, но го правим. 

Възможни ли са компромисите 
със здравето или да отложим взе-
мането на мерки?

Моят личен съвет е: не риску-
вайте със здравето си. Ако не по-
могнете първо на себе си, не може-
те да сте полезен и на друг. 

Почти всеки е летял със самолет 
и знае какви са инструкциите на 
стюардесата.

ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА, КОИТО 

ОТЛИЧИХТЕ – Д-Р НЕВИН 
САБРИ, РК НА БЗС-ШУМЕН

Д-р Невин Сабри

Д-р Боряна Александрова Нецова

Д-р Деян Димитров Илиев и д-р Мария Стойчева

Д-р Йовка Събчева Максимова и д-р Никола Тотев

Д-р Радомир Георгиев Георгиев и председателят на РК на БЗС-Сливен
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ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 
ЗА 2019 ГОДИНА НА РК НА БЗС

Част от отличените лекари по дентална медицина

Д-р Николай Станчев Даскалов и д-р Кр. Сариева, председател на РК на БЗС-ПазарджикД-р Е. Атанасова и д-р Мария Стоева, РК на БЗС-Хасково

Д-р Петър Димитров Бръмбаров и д-р Михалев, председател на РК 
на БЗС-Кърджали 

Д-р Невин Сабри и д-р Е. Баева председател на РК на БЗС-Шумен

Д-р Костадин Кирилов Мешков и д-р А. Драгостинова, председател 
на РК на БЗС-Благоевград Д-р Йордан Димитров Томов, от РК на БЗС-Видин получава отличието за 2019 г.
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ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 
ЗА 2019 ГОДИНА НА РК НА БЗС

Атмосферата

Д-р Н. Шарков, д-р Тр. Антонов, председател на РК на БЗС-Пловдив и проф. Г. Тодоров Настроение

Отличеният лекар по дентална медицина за 2019 г. на РК на БЗС-
Варна

Момент от награждаването

Наградените
Делегати от РК на БЗС-Шумен с отличения лекар по дентална меди-
цина за 2019 г.
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МАЛКИ ОБЯВИ
САМО ВЪВ ВЕСТНИК “ДЕНТАМЕДИКА” МАЛКИТЕ ОБЯВИ СА БЕЗПЛАТНИ 

ЗА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БЗС. МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАТЕ E MAIL: 
REDOBIAVI@MAIL.BG. ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА С НОРМАЛНИ (НЕ САМО С 

ГЛАВНИ) БУКВИ. ВАШАТА ОБЯВА ЩЕ ДОСТИГНЕ ДО 9243 ДУШИ!

София 1000, бул. „Витоша” № 12, ет. 6. 
Телефони: 0988 136 900 и 02/ 451 43 12

e-mail: office@bzs.bg 
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 Доц. Елка Радева
 Проф. Владимир Панов
 Д-р Юра Пандушева
 Д-р Йоанна Йонкова
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 д-р Тодор Кукуванов todorkoukouvanov@mail.bg
Броят е отпечатан на 16.12.2019 г.
Тираж: 9243 бр.
Редакцията не носи отговорност за съдържанието на по-
местените реклами и вложки.

ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ WWW.BZS.BGРЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

ПРОДАВА

Продaвaм оборудвaне зa зъбо-
лекaрcки кaбинет c мaшинa "Aнви-
тa" в добро cъcтояние нa общa cумa 
1800,00лв.Контaкт: д-р Ивa Caрa-
фова, тел. 0888735636

Продавам стоматологичен юнит 
"Media" в отлично състояние пери-
ферия, турбинен наконечник и дру-
ги. Приставки за ел. диагностика 
и ел. каутеризация, наконечници. 
Цена: 500 лв. Д-р Божинова тел. 
0878671036

Продавам турбинен наконечник 
с пушбутон. Може и с избивач! 
Марка "Rein" Цена 100лв. тел: 
0878671036 

Продавам останали пособия за 
оборудване на стоматологичен ка-
бинет на атрактивни цени! (Петри-
та; провизорни корони; мензори и 
др.) тел: 0878671036, Д-р Божино-
ва.

Продава се зъболекарски юнит 
Текмил със стол за стоматолога. За 
контакти 0896 70 50 55.

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

Продавам автоклав - МЕ-
ЛАГ-1500 лева. В комплект с богат 
набор инструменти - 2200 лева. За 
контакти 0885/633505 - гр. Стара 
Загора.

Продавам машина РОНСОН 
-внос Китай, оборудвана с пери-
ферия и компресор. Сервизно под-
държана, работеща с два подлакът-
ника. За контакти-гр. Стара Загора 
- 0885633505. Цена-2500 лева.

Продава китайски кофердам не-
използван + 1 оп. зелени платна - 80 
лв. – 0898716708

Продавам столче за стоматолога, 
тапицирани с бяла кожа седалка и 
облегалка и ригулируема височина 
Цена 100 лева. Тел. 0888204518, гр. 
София

Продавам пълно стоматологич-
но оборудване на изгодна цена с 
2бр.стом.стол.(текмил, дентсан) ра-
ботещ дентален кабинет в центъра 
на гр. Карлово, GSM: 0889840317

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

Продавам стоматологична ма-
шина ЮС 7 М, работеща, с компре-
сор. За информация: 0877/ 43 60 11 
– Д-р Петкова

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

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

Продавам апартамент от 58 кв. 
м. на 1-ви етаж, обособен като два 
дентални кабинета, работещи и в 
момента. Практиката е от 1992г. Гр. 
Пловдив, ул.”Лазар Стоев” № 1. За 
контакти: Д-р Лилова – 0889 59 76 
29

Продавам стоматологична ма-
шина и стол – Медия, запазени. 
Цена: по договаряне. За контакти: 
0888 65 27 96 и 0886 97 21 87 – Д-р 
Петрова 

Продавам зъболекарски клещи и 
лостове изгодно. За контакти: 0898 
740 145

Продавам стоматологична ма-
шина "Адонис" с горно окачване, с 
компресор. Машината е в много до-
бро състояние. Телефон за контакт, 
0898 735 631

Продавам помещение 24 кв.м., 
работещ оборудван зъболекарски 
кабинет, намиращ се в гр. Пловдив, 
бул. ”Васил Априлов” № 132. За 
информация: 0878 95 42 58

Продавам пълно оборудване за 
стоматологичен кабинет - Тел. 0889 
765 295

ДАВА ПОД НАЕМ

Давам новообурудван стомато-
логичен кабинет под наем. гр. Со-
фия, квартал Надежда . д-р Йорда-
нова тел. 0887 05 99 69

Отдава се смяна под наем в де-
нонощен спешен кабинет по ден-
тална медицина в гр. Пловдив. За 
информация: Д-р Атанасов – 0885/ 
88 00 43 или д-р Славова – 0885/ 84 
48 42

Дава се смяна за работа в ден-
тален кабинет под наем в гр. Плов-
див, 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 сто-
матологичен кабинет в гр. Пловдив: 
0897/ 988 845

Дава се под наем смяна и ка-
бинет /дентален/, обзаведен, обо-
рудван, работещ, в центъра на гр. 
Пловдив: 0898/ 35 75 34

Давам под наем помещение, 
подходящо за зъболекарски каби-
нет, 35 кв. м., гр. Пловдив, кв. ”Про-
слав”, до пощата. За контакти: 0888 
27 02 38 – Иван Бакалов

Давам кабинет под наем, рабо-
тещ от 1992г. в апартамент на 1-ви 
етаж в едно с друг работещ кабинет. 
Гр. Пловдив, ул.”Лазар Стоев” № 1. 
Д-р Лилова – 0889 59 76 29

Давам под наем оборудван сто-
матологичен кабинет в гр. Пловдив. 
За контакти: 0898 35 75 34 – Д-р 
Петрова

Давам смяна под наем в обо-
рудван дентален кабинет намиращ 
се до Германо-българската лабора-
тория в гр.Пловдив, кв. Съдийски. 
За информация - Д-р Трендафилов 
- 0877 76 90 99. 

Давам под наем оборудван сто-
матологичен кабинет в центъра 
на Пловдив - Д-р Раянлиев - 0887 
532 736.

Отдавам напълно оборудван 
стоматологичен кабинет в центъра 
на гр. Разград. Телефон за контакт: 
0889228852

Дава под наем оборудвана сто-
матологична клиника с 3 стола- кв. 
"Лозенец" в непосредствена бли-
зост до метро станция "Стадион 
Васил Левски" GSM: 0878 28 06 36

Дава се под наем оборудван зъ-
болекарки кабинет в центъра на гр. 
Стара Загора. За контакти 0896 70 
50 55

Давам под наем напълно обо-
рудван стоматологичен кабинет на 
ул. Позитано, за контакти 088 60 90 
686

Давам смяна под наем в рабо-
тещ стоматологичен кабинет в цен-
търа на Димитровград - 0886 849 
270- д-р Андонова.

ТЪРСИ

Дентална клиника "Бургасдент" 
гр. Бургас търси да назначи лекари 
по дентална медицина на процент. 
CV-тата си можете да изпратите на 
мейл: info@burgasdent.com, Д-р Со-
фия Буджева

Търся помещение, подходящо за 
дентална клиника, или готова кли-
ника в южните квартали. Под наем 
или за закупуване. Тел: 0898738856

Фирма изкупува отработена 
амалгама на цена 100 лева за кило-
грам. Тел. 0899 948 166. 

Лекар по дентална медицина 
търси работа на смени или смя-
на под наем в гр. Асеновград или 
околността. За контакти: 0884/ 72 
92 41

ДАВА ПОД НАЕМ КАБИНЕТ
Регистриран и оборудван с чисто нова 

апаратура - гр. София, жк. Младост 4, 
0888 69 78 21

НОВА КНИГА

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

дишнина на д-р Лидия Николова Бръмбарова, като 
и пожелава  здраве, много късмет, чудесни мигове и 
повече поводи за усмивки. Още много години да се 
наслаждава на малките, но значими неща от живота

УС на РК на БЗС Кърджали

ЮБИЛЕИ
УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръгли-

те годишнини на д-р Мария Киричева, д-р Спас 
Янакиев, д-р Живко Николов, д-р Фиданка Петко-
ва и д-р Сабри Хърльов, като им пожелава здраве, 
много късмет, лично щастие, истински хора до тях, 
чудесни мигове и много лични и професионални 
успехи.

УС на РК на БЗС-Благоевград

РК НА БЗС – ПЛОВДИВ
Уведомяваме Ви, че редовното Отчетно-изборно 

събрание на РК на БЗС – Пловдив ще се проведе 
на 14.03.2020 г., събота, от 10.00 часа в зала „Аула 
Магна” при ФДМ – гр. Пловдив, бул.”Христо Бо-
тев” № 3, при следния проект за дневен ред :

1.Отчет на Председателя на РК на БЗС – Плов-
див за дейността.

2.Отчетен доклад на Председателя на КК към РК  
на БЗС – Пловдив. 

3.Отчетен доклад на Председателя на КПЕ към 
РК на БЗС – Пловдив.

4. Финансов отчет за 2019г.
5.Обсъждане и приемане на проекто-сметка 

2020г.
6.Избор на УС, КК, КПЕ и делегати за конгреса 

на БЗС.
7.Избор на лекар по дентална медицина на го-

дината.
8. Разни.

Предложения за промени в дневния ред и нор-
мативните документи на РК на БЗС – Пловдив се 
подават до 14.02.2020г. в офиса на колегията. 

Регистрация: от 9.00 часа до 10.00 часа.
За регистрация носете членските си карти!

За книгата: Книгата е 
своеобразен наръчник, пре-
доставящ конкретни ин-
струменти за запълване на 
графика в кабинета и спра-
вяне с редица проблеми на 
практиката. Тя е изпълнена с 
реални примери, снимки на 
реални кампании от колеги 
от цял свят и конкретни съ-
вети как лекарите по дентал-
на медицина да се справят с: 
Недостатъчно пълен график; Финансовите резултати на 
практиката; Ценовите войни; Естественото привличане 
на качествени пациенти и още полезни идеи за ръково-
дене на практиките.

"Ето това е книгата, която липсваше сред издания-
та за стоматолози: Денталния маркетинг, направен от 
реален стоматолог. Това което ще впечатли читателя е 
изключителната и непозната до сега комбинация от со-
лидни принципи и ясен изказ, обогатени от конкретни 
примери взети от практиката. Това е книга, която трябва 
да прочетем и приложим в практиката" 

Д-р Даниеле Берета – клиниката  
“Del Sorriso”, Падова, Италия

„Прекрасна книга за маркетинга, написана с любов 
към собствената професия, пълна с практически съве-
ти, които аз споделям и използвам в ежедневната си 
практика в клиниката си. Прочитането на тази книга ти 
показва какво означава „емоционален маркетинг“, как-
ви са неговите съставки и как днес да продаваш своя 
„продукт“ на пазара.“

Д-р Лучано Гаспарини – Клиника „Еуродент“

ЗА АВТОРИТЕ 

Д-р Джан Паоло Монтоси - Завършил стоматология 
и зъбни протези през 1989 г., собственик на едноимен-
ната практика в Модена, Италия повече от 20 години. 
Д-р Монтоси се занимава с пародонтология, орална 
хирургия, дентална имплантология и протеза. Работи с 
екип служители, с които покриват 360 градуса в услу-
гите за орално здраве. Успехът му като дентален лидер 
смята, че дължи на отлична професионална подготовка, 
благодарение на постоянно обучаване и специализация, 
както и на подхода и отношенията с екипа в клиниката.

Стефано Ригуци – Родом от Болоня, завършва Биз-
нес икономика и започва съвсем млад работа в OSM 
Medical – дъщерно дружество на международната ком-
пания OSM и първата в Италия консултантска компа-
ния за дентални лекари. Девизът му е „Увеличете обема 
на вашата комуникация!“.

КАК ДА НАПЪЛНИМ 
ГРАФИКА НА 

ПРАКТИКАТА СЪС 
СИЛАТА НА МАРКЕТИНГА
„Дентален маркетинг“ от Д-р Дж. 

П. Монтоси и Стефано Ригуци

СКРЪБНА ВЕСТ
Напусна ни д-р Добри Нешев, прекрасен човек 

с добро сърце, уважаван преподавател във ФДМ-
София, катедра „Протетична дентална медицина“. 
Той бе и дългогодишен член на Комисията по етика 
на Столична районна колегия на БЗС.

Сбогом приятелю! Почивай в мир! 
УС на БЗС

Доц. Т. Узунов, председател на  
Комисията по комуникация на БЗС

СВЕТОВНО БИЗНЕС ОТЛИЧИЕ 
„BEYOND SUCCESS 2019“ ЗА 

ЕО ДЕНТ И БЪЛГАРИЯ!

Световната конфедерация на бизнеса 
(WORLDCOB) награди дентална клиника ЕО 
Дент с отличието „BEYOND SUCCESS 2019“, по 
време на тържествената церемония по връчване на 
световните бизнес отличия “THE BIZZ” 2019! Гала 
събитието се проведе в Куала Лумпур, Малайзия, 
и отново събра на едно място бизнес елит от цял 
свят - Мексико, Филипини, Аржентина, Швеция, 
Перу, Нигерия, Ангола, Румъния, Куба, Сенегал, 
Южна Корея, Русия, Словакия, Португалия, Син-
гапур, Малайзия, Бразилия, ОАЕ и много други. 
Тази награда е оценка за висок професионализъм, 
устойчивост и растеж! Това е огромно признание 
не само за усърдната работа на целият екип на ЕО 
Дент, но и за цяла България!
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