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СТР. 7

ПРОФИЛАКТИКА 
НА ОРАЛНИТЕ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ 
ПРИ ДЕЦА

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

СТР. 10

РИСК ОТ РАЗВИТИЕ 
НА КАРИЕС ПРИ 
ДЕЦА С АУТИЗЪМ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

СТР. 6

РК НА БЗС – ПАЗАРДЖИК

ПОЛЗОТВОРНА 
СРЕЩА ПО 
АКТУАЛНИ 
ПРОБЛЕМИ

НАЦИОНАЛЕН 
ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА – БАНСКО

За поредна година на 14, 15 и 16 октомври 2016 г. в Бан-
ско ще се проведе Национален форум по дентална медици-
на, организиран от РК на БЗС - Благоевград с подкрепата 
на УС на БЗС.

ЕЛЕКТРОННО 
ОТЧИТАНЕ КЪМ НЗОК

От 1 октомври изпълнителите на дентална помощ, склю-
чили договори с НЗОК, ще се отчитат електронно. Този 
срок е оптимален и е постигнат след активна работа на Ко-
мисията по изготвяне и подписване на НРД по ЗЗО на БЗС. 

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ 
„ВЕРЕЯ ДЕНТ“

На 1 и 2.10.2016 г. в гр. Стара Загора ще се състои тра-
диционният форум на РК на БЗС – Стара Загора. Освен 
лекционна програма той ще включва и съпътстваща про-
грама на 2.10. (неделя), която включва практически курс: 
„Диодни лазери във всекидневната дентална практика“ на 
доц. Г. Томов и безплатен уъркшоп: „Достъпната имплан-
тология“ на д-р Е. Миронов.

SOFIA 
DENTAL MEETING – 2016

От 6 до 9 октомври 2016 г. в гр. София ще се проведе 
следващото издание на Sofia Dental Meeting с участието на 
утвърдени български и чуждестранни лектори.

ДЕНТАЛЕН МЕНИДЖЪР 
НА ГОДИНАТА

Официалната церемония за награждаване на победите-
лите в конкурса „Адмира – дентален мениджър на годи-
ната“ на АДМБ ще се състои на 8 октомври 2016 г. в хотел 
„Маринела“, София от 19 ч.

ТРЕТИ РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ 
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА НА 

РК НА БЗС-СОФИЯ-ОБЛАСТ
На 29 октомври 2016 г. в гр. Банкя, хотел „Жеравна” ще 

се проведе традиционният форум по дентална медицна, ор-
ганизиран от РК на БЗС-София – област. 

IV НАЦИОНАЛЕН 
ЕНДОДОНТСКИ ФОРУМ

На 4 и 5 ноември 2016 г. ФДМ-Пловдив ще бъде домакин 
на IV национален ендодонтски форум. В него освен богата 
лекционна програма ще има практически демонстрации, 
орални презентации, уъркшопи, постерна секция и сту-
дентско състезание.

ШЕСТИ НАУЧЕН  
КОНГРЕС НА СРК

Шестият научен конгрес на СРК ще се проведе на 19 и 20 
ноември в хотел „Маринела“, гр. София. Датата е фикси-
рана вече и желаещите могат да я запазят в календара на 
събитията. 

ИЗВЪНРЕДЕН 
КОНГРЕС НА БЗС

УС на БЗС на свое заседание взе решение Извънредният 
конгрес на БЗС да се състои на 9 и 10 декември 2016 г. в 
парк-хотел „Москва“.

Четвъртият национален форум по 
дентална медицина в Хасково на-
истина бе открит урок. Всъщност 

„Открит урок“ е името на станалия кул-
тов моноспектакъл на актьора от Народ-
ния театър Николай Урумов. „Да бъдеш 
или да имаш“ е може би най-разпознава-
емата негова реплика. Моноспектакълът 
бе брилянтно допълнение и изненада, 
като финал, на целия ден от страна на 
организаторите от УС на РК на БЗС – 
Хасково. 

Разнообразната програма на станалия 
традиционен форум бе урок по новости и 
висок професионализъм. Тя съчета в себе 
си лекционна програма, както и директ-
на практическа демонстрация в залата 
на поставяне на импланти в обеззъбен 
участък. За първи път целият форум се 
излъчваше на живо в интернет като стъп-
ка за дистанционна форма на ПМОЛДМ. 
Изложителите, които бяха ситуирани в 
залата, също бяха неразривна част от фо-
рума и бяха подготвили и възможности за 
работа върху биологичен материал.

На децата от Хасково също бе отде-
лено специално място. Националният 
форум започна с детски празник „Зъбки 
бели като гъбки“ в центъра на обнове-
ния и чист град. Този празник е станал 
органична част от провежданите по съ-
щото време празници на града. На него, 
чрез подходящ спектакъл, вниманието 
на децата и техните родители бе насоче-
но към оралната хигиена. Те получиха и 
много подаръци от партньорите на БЗС 

– фирмите „Пиер Фабър“ и „Астера“. 
Малките участници в празника бяха поз-
дравени от д-р Станимир Банчев, пред-
седател на УС на РК на БЗС – Хасково 
и д-р Силвия Димитрова, председател 
на ККА и зам.-председател на БЗС. За 
четвърта поредна година БЗС иска и 
може да бъде част от вашето дентално 
здраве, каза д-р Банчев. Д-р Димитрова 
подчерта важността на профилактиката 
за детското дентално здраве и работата 
на съсловната организация в тази насо-

ка, защото децата са бъдещето на Бълга-
рия и за това бъдеще трябва да се работи 
активно.

Лекционната част на форума се про-
веде в конферентната зала на хотел 
„Ретро“. Да поздравят участниците бяха 
дошли проф. А. Филчев, декан на ФДМ 
– София и проф. Г. Тодоров, декан на 
ФДМ – Пловдив. Официален гост на фо-
рума бе д-р Валентин Павлов, депутат в 
43-тото народно събрание, член на Ко-
мисията по здравеопазване.     На стр. 3

ОТКРИТ УРОК 
ПО ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ 

В ХАСКОВО

От 7 до 10 септем-
ври 2016 г. в По-
знан, Полша се 

състоя 104-тият Ежегоден 
световен конгрес на Све-
товната дентална федера-
ция (FDI).

Конгресът има за задача 
да представи последните 
новости в денталната нау-
ка и практика чрез богата 
научна част, както и чрез 
голяма дентална изложба.

Съществена част в от 
структурата на Светов-
ния конгрес е Общото 
събрание на FDI, на което присъстват 
като делегати представителите на над 
200 национални професионални ден-
тални организации от над 130 държа-
ви-членки. 

По време на Общото събрание бяха 
обсъдени, приети и гласувани полити-
чески декларации в защита на дентал-
ната медицина по света и в подкрепа на 

подобряване на оралното 
здраве на населението на 
Земята. Проведоха се и 
избори за членове на пе-
тте постоянни комитета на 
FDI и най-вече за членове 
на ръководното тяло на 
Световната федерация – 
Съветът на FDI.  

Огромна чест за Бъл-
гария е изборът на д-р 
Николай Шарков, главен 
секретар на Българския 
зъболекарски съюз, след 
изключително тежка кон-
куренция, за член на Съ-

вета на FDI. 
За първи път в 104-годишната исто-

рия на федерацията вече има българин, 
заемащ една от най-високите управлен-
ски позиции в Световната дентална фе-
дерация. 

Д-р Шарков, честит избор. Вие сте 
избран за съветник на организация-

та. Какви ще бъдат Вашите функции?

До този момент аз бях председател 
на един от работните комитети на FDI 
– Комитета за връзка с членовете на FDI 
и подпомагането им. Наистина за първи 
път българин е избран на толкова висок 
пост. Както каза един мой приятел и ко-
лега от Хонг Конг – професор Джин: „Ти 
правиш история за твоята страна, защо-
то името България и твоето име вече се 
знаят от делегатите на всички дентални 
асоциации, представени в Световната 
дентална федерация“. Аз първо се за-
срамих, изчервих се, но сега, след като 
се замисля, мисля, че е точно така.

FDI е единствената световна дентална 
федерация. Това е организацията, коя-
то обединява всички над 1,5 милиона 
зъболекари по света. FDI се управлява 
от Съвет, който се състои от президент, 
бъдещ президент, ковчежник и 10 съвет-
ници. Съветът има и говорител, който 
участва в работата му, но е без право на 
глас.                                             На стр. 5

FDI 2016

104-ТИ ГОДИШЕН 
КОНГРЕС НА СВЕТОВНАТА 

ДЕНТАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ
За първи път в над стогодишната история на FDI българин 

е избран в ръководството на Федерацията

Д-р Н. Шарков

Д-р Ст. Банчев, д-р Пл. Бързшки, д-р В. Павлов, д-р С. Димитрова и екипът на 
клиники „ЕО Дент“ след успешната демонстрация на поставяне на импланти
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НЯКОЙ НА ПЛАЖА 
Всеки човек е привързан към родното си мяс-

то. Това как мислиш, как чувстваш, винаги е 
свързано с релефа, с температурата, дори с 

посоката на вятъра“, пише световноизвестният япон-
ски писател Харуки Мураками в романа си „Кафка 
на плажа“.

Ето част от любими цитати от Харуки Мураками, 
сочен за един от най-големите съвременни романи-
сти.

„Да приемаш нещата твърде на сериозно е сериоз-
на загуба на време.“

„На този свят няма такова нещо като грешно мне-
ние. Има единствено мнения, които не съвпадат с ва-
шите собствени – това е всичко.“

„Всичко, което изгубваме – дори онова, което из-
чезва завинаги – оставя след себе си следи, които ни-
кога не могат да бъдат заличени.“

„Ако всеки на този свят повярва, че накрая всичко 
ще завърши добре, няма да остане нищо, от което да 
се страхуваме.“

„Бъдете честни едни с други и когато се нуждаете, 
искайте помощ – това е най-важното.“

„Каквато и да е празнината, тя при всички положе-
ния ще бъде запълнена с нещо.“

„На човека е дадена надежда, която той използва 
като гориво, така че да съумява да продължава да се 
движи напред. Без надежда „по-нататък“ не може да 
съществува.“

„Цялата наша действителност се основава на без-
крайната борба между онова, което действително се 
е случило, и онова, за което не искаме да си спом-
няме.“

„Най-важното нещо на този свят не е онази голяма 
и велика истина, която другите са проумели, а онази, 
мъничката, до която си достигнал сам.“

„Най-важното, което научаваме в училище, е, че 
най-важните неща не се научават там.“

„Гледано от далеч, всичко изглежда красиво.“
„Често се случва така, че най-важните неща на този 

свят започват като нещо съвсем незначително.“
„Когато не споделяш мислите си с някого другиго, 

мислите ти започват да си те поделят помежду си.“
„Ако всичко се случва точно по начина, по който 

на теб ти се иска, животът ще стане крайно безин-
тересен.“

Подбор: Е. Караянева, 
гл. редактор на в. „ДентаМедика“

4-5 ноември 2016 г., Факултет по дентална медицина 

ЛЕКЦИЯ – 04 НОЕМВРИ – ПЕТЪК

НЕХИРУРГИЧНО РЕЛЕЧЕНИЕ НА КОРЕНОВИТЕ КАНАЛИ – ЗНА-
НИЯ, ТЕХНИКИ, ЕФИКАСНОСТ

Съвременната ендодонтска микрохирургия – с внимание към дребните 
детайли; Лектори: Д-р Роберто Кристеск и Д-р Карлос Азнар Прортолес 

10.00 - 18.00 ч.
Нехирургично релечение на кореновите канали – индикации, методи, оч-

аквани резултати; Д-р Роберто Кристеско
Ендодонтска микрохирургия – нови концепции, материали, индикации 

и приложения. Пациентът в центъра на eндодонтската микрохирургия; Д-р 
Карлос Азнар

Дискусионен панел:
Роберто Кристеску: HD видео запис на проведено нехирургично релече-

ние: всички фази. Интерактивна дискусия с участниците. 
Карлос Азнар Портолес: HD видео запис на всички фази от проведено 

микрохирургично лечение. Интерактивна дискусия с участниците. 

14.00 – 14.30 
Официално откриване на Обучителен симулационен център

ЛЕКЦИИ – 05 НОЕМВРИ – СЪБОТА

Как да се справим с инфекцията в ендодонтското пространство; Лектор – 
проф. Джошоа Мошонов, Израел

Ендодонтска микрохирургия; Лектор – проф. Кенал Субай, Турция
Шуслерови соли в денталната практика; Лектор – Д-р Нина Еленкова

05 ноември – събота

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС
Две групи – 10.00 – 13.00 ч.; 14.00 – 17.00 ч.
НЕХИРУРГИЧНО РЕЛЕЧЕНИЕ НА КОРЕНОВИТЕ КАНАЛИ
Водещ курса – Д-р Роберто Кристеско

По време на практическия курс участниците ще научат и приложат след-
ните терапевтични методи:

1. Отстраняване на щифтове от фибростъкло с помощта на ултразвуков 
апарат.

2. Отстраняване на обтурации Thermafill с машинни пили.
3. Отстраняване на счупени инструменти с ултразвуков апарат.
4. Обработка на перфорация с помощта на МТА

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС
Две групи – 10.00 – 13.00 ч.; 14.00 – 17.00 ч.

ЕНДОДОНТСКА МИКРОХИРУРГИЯ 
Водещ курса – д-р Карлос Прортолес

По време на практическия курс  участниците ще научат и приложат на 
практика следните терапевтични методи:

1. Видове ламба и разрези
2. Атравматично повдигане на ламбо, апикална резекция и инспекция на 

кореновият апекс Техники за ретроградна обтурация. Материали
3. Micro suturing –поставяне на шевове под микроскоп

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС

Машинно инструментиране със система ProTaper Next. Водещи курса: 
д-р С. Димитрова, д-р Б. Андонов

Участие на български лектори, студентски състезания и постерна 
сесия.

Постери и орални презентации; Представяне на резюметата до 
30.09.2016 г. на е-mail: v.kondeva@yahoo.com

Изисквания към авторите на постерите и оралните презентации
Резюметата трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Резюметата се представят на български и английски език.
2. Текст – неформатиран, с един интервал междуредово разстояние, 

шрифт Times New Roman, размер 12, Word. 
3. Обем на резюмето до 250 думи.
4. Резюмето да съдържа.
5. Заглавие – с главни букви, без сричкопренасяне.
6. Автори – инициали, фамилно име, без научни степени и звания, името 

на представящия автор да бъде подчертано.
7. Институция, университет, клиника, град: ако участват автори от раз-

лични институции, принадлежността им се отбелязва със *.
8. Текстът на резюмето да съдържа: Въведение, Цел, Материал и методи, 

Резултати, Заключение и Ключови думи /не повече от 5/.
9. В резюмето да не се включват снимки, таблици и диаграми.

Цена за лекцията до 15 октомври – 250 лв. без ДДС
След 15 октомври 280 лв. На място – 320 лв.
За студенти – 80 лв.
Практически курс: 340 лв. без ДДС. Брой участници – 15
За практически курс и лекция – 460 лв. без ДДС
За информация и записване: 0887 408331 Забел Бедикян

Форумът ще бъде акредитиран за квалификационната програма по ПМОЛДМ на БЗС.
Информацията за форума е подадена от ФДМ -Пловдив

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 
ПЛОВДИВ И „ПАТРИЦИЯ“ ООД, ОРГАНИЗИРАТ: 

ЧЕТВЪРТИ 
НАЦИОНАЛЕН 

ЕНДОДОНТСКИ ФОРУМ
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От стр.1

Приветствие от името на УС на 
БЗС бе поднесено от д-р Сил-
вия Димитрова, зам.-предсе-

дател на БЗС и председател на ККА. 
Да уважат колегите си бяха дошли 
зам.-председателите на БЗС, д-р Б. 
Нецова и д-р Г. Сойтариев, както и 
председателите на РК на БЗС – Плов-
див, д-р Н. Михайлова и на РК на БЗС 
– Шумен, д-р Е. Баева.

В своя поздравителен адрес проф. 
Филчев подчерта, че РК на БЗС – Ха-
сково, може да бъде пример за спло-
тено единство, за колегия, в която се 
води активен съсловен живот и се 
подпомага професионалното израст-
ване на колегите. 

Проф. Тодоров поднесе поздравле-
нията на академичния състав на ФДМ 
– Пловдив. „Нека това, което научите 
тук днес, да превърнете в знания и 
умения утре. Не губете този непрес-
танен стремеж към знания, който 
помага да реализирате с достойнство 
престижа на нашата професия“, под-
черта той.

Д-р Валентин Павлов, лекар по 
дентална медицина и депутат в На-
родното събрание, влезе в двойна 
роля. Освен като народен избраник, 
който поздрави колегите си, той има-
ше и отговорната задача да постави 
импланти пред събралите се колеги 
в залата в специална, обособена и 

оборудвана за целта зона. Д-р Павлов 
благодари за перфектната организа-
ция на форума на д-р Банчев, предсе-
дател на РК на БЗС – Хасково, на д-р 
Димитрова и на д-р Нелия Михайло-
ва. „Хора като Вас, готови да оставят 
личните си ангажименти, семейства-
та си, да затворят собствените си 
практики, са нужни на Българския зъ-
болекарски съюз. Хора като Вас изди-
гат имиджа и престижа на съсловната 
ни организация“, заяви д-р Валентин 
Павлов.

Д-р Силвия Димитрова помоли да 
излязат пред всички членовете на УС 
на РК на БЗС – Хасково, водени от д-р 
Банчев. За своята изключителна ра-
бота по организацията на форума те 
получиха заслужените аплодисменти 
на колегите си. „Това са хората, кои-
то вече четири години правят всичко 
възможно този форум да бъде наисти-
на символ на новото“, подчерта тя.

Традиционно форумът бе открит на 
два гласа от д-р Силвия Димитрова и 
д-р Станимир Банчев.

В ролята на модератор влезе д-р 
Димитрова. Тя представи първия 
лектор, проф. Дж. Мошонов, Израел 
(Hadassah School of Dental Medicine), 
който е и доктор хонорис кауза на МУ 
– Пловдив. С ролята на преводач от 
английски език блестящо се справи 
д-р Банчев. Тема на неговата лекция 
бе: „Ендодонтско лечение или им-
плант, къде е границата?“.

Много често в съвременната ден-
тална медицина пред зъболекарите 
стои въпросът дали да лекуваме, или 
да поставим имплант. Случва се в 
практиката зъби, които могат да бъдат 
лекувани, да бъдат екстрахирани. На 
такива въпроси трябва да си отгово-

рим при планирането на лечението на 
нашия пациент. От какво зависи прог-
нозата на едно ендодонтско лечение и 
каква е прогнозата за импланта. Къде 
е границата, попита риторично д-р С. 
Димитрова, предоставяйки думата на 
проф. Мошонов.

Проф. Мошонов подчерта, че в 
своята лекция ще се опита да покаже 
какво може да направи ендодонтията. 
Все повече пациенти предпочитат да 
поставят импланти вместо да лекуват 
зъба. Пред лекаря по дентална меди-
цина стои и психологическият фактор 
– пациентът да разбере какво се опит-
ваме да направим за него като цяло, а 
не само по отношение на лекувания 
зъб.

Лекторът показа много литера-
турни данни, като специално обърна 
внимание на разликата между успех 
на лечението и преживяемост на 
зъба. Според американско проучване 
97% от ендодонтски лекуваните зъби 
остават в устата на пациента след 8 
години.

При имплантите между 2 и 4 годи-
ни се наблюдава 100% успеваемост, 
но след шестата година процентът 
пада.

При 70% от едноканалните зъби се 
наблюдава втори канал, според про-
учванията. Проф. Мошонов специал-
но обърна внимание на трудното ле-
чение в долния фронт, където костта 

е по-малко.
Най-добрият имплант е зъбът, под-

черта лекторът.
Той разгледа и случай на лечение 

на цервикална инвазивна резорбция, 
като посочи, че е необходимо да се 
направи снимка двустранно, за да се 
види дали няма двустранна резорб-
ция. Лекторът отдели специално вни-
мание на използването на кофердам и 
сериозно увеличение при успешната 
ендодонтска работа.

Невинаги размерът на лезията е по-
казател за екстракция на зъба. В под-

крепа на тази теза той показа случай 
с лечение на дете с голяма лезия, при 
което е запазен зъбът. Проф. Мошонов 
обърна внимание на факта, че повече-
то канали не са кръгли и това може да 
доведе до усложнения и перфорации. 
Особено при пациент с травма може 
да се стигне до анатомични абера-
ции, ето защо е изключително важно 
снемането на точна анамнеза, както и 
описването в картона на пациента на 
лечението, и то веднага след неговото 
извършване.

Проф. Мошонов сподели с колеги-
те си и мнението си за идеите на гу-
руто на денталната медицина в САЩ, 
д-р Гордън Кристенсен, който под-
държа блог по денталните проблеми 
в интернет. В блога на д-р Кристен-
сен има и много статистически данни 
за успеха и преживяемостта на отдел-
ните лечения.

Според статистиката 95% от ен-
додонтски лекуваните зъби остават 
функционални във времето и повече-
то проблеми са свързани с протези-
рането. Всяко лечение носи риск от 
неуспех, но в съвременната дентална 
медицина не може да се гледа на им-
плантологията като панацея, смята 
проф. Мошонов.

Лекцията породи въпроси в залата, 
свързани с фрактурирането на коре-
ните, с профилактичния момент при 
екстракция. Къде започва профилак-
тичният момент на екстракцията с 
цел имплантология и къде един им-
плант може да послужи като профи-
лактичен инструмент, за да запазим 
съществуващата кост, която сме запо-
чнали да губим поради някаква при-
чина, беше въпросът от залата на д-р 
Бързашки. 

След последвалата дискусия започ-
на и втората лекция на проф. Вилиян 
Платиканов от Варна. Визитката на 
проф. Платиканов е наистина впечат-
ляваща. Темата на неговата лекция бе: 
„Анестезия в денталната медицина – 
видове, приложение и очаквания“. 

Лекторът се спря обстойно на ток-
сичните ефекти на упойките. Той 
посочи пример на интоксикация на 
възрастна пациентка с метанол при 
третиране на възпален участък от тя-
лото дни след поставяне на упойката.

Въпросът за инхалационната седа-
ция бе разгледан детайлно. Използва-
нето на Райския газ, също бе предмет 
на лекцията, като проф. Платиканов 
разгледа употребата на носна маска и 
необходимостта от мониториране на 
сърдечната дейност и сатурацията на 
хемоглобина, както и необходимост-
та асистентът на денталния лекар да 
поддържа дихателните пътища чисти, 
защото е известно, че при изпадане в 
безсъзнание корените на езика за-
пушват дихателните пътища. Статис-
тиката показва 1:800 000 смъртност 
при такъв тип седация.

Лекторът се спря и на специфич-
ните усложнения. Неговото мнение е, 
че при деца много често общата анес-
тезия е решение, като е необходим 
предварителен преглед преди поста-
вяне под обща анастезия.

Общопрактикуващите зъболекари 
при поставяне на локална анестезия 
не могат да предвидят пряко нейните 
въздействия, ето защо от само себе си 
се налага изводът да се поемат слу-
чаи, които са в рамките само на ком-
петентността.

В Западна Европа и САЩ вече е по-
раснало поколение, което не свързва 

посещението при зъболекар с болка. 
Това се дължи на масовото прилага-
не на упойки от различно естество. В 
САЩ дори чистенето на зъбен камък 
е под анестезия. Един от най-силните 
инстинкти е инстинктът за самосъх-
ранение и всяка манипулация, свърза-
на с инвазия над човешкия организъм 
поражда психически и вегетативни 
реакции, които трябва да бъдат вни-
мателно отчетени. 

Черешката на тортата, която всич-
ки участници във форума очакваха, 
бе демонстрацията на живо на поста-
вяне на 4 импланта на обеззъбен па-
циент на 63 години от д-р Валентин 
Павлов и младия му екип от клиники 
„ЕО Дент“. Всичко това бе излъчвано 
на живо само с 15 секунди забавяне 
в залата, като д-р Павлов покани ко-
легите си, изпълнили до краен пре-
дел залата, да задават въпроси и по 
време на самата интервенция. Д-р 
Павлов подчерта, че пациентът под-
писва информирано съгласие както за 
анестезията, така и за поставянето на 
имплантите. 

Д-р Павлов, д-р Дочев, анестези-
ологът д-р Сарафов, м.с. Джарова и 
асистента на ЛДМ – Петър Керанов, 
демонстрираха реална имплантоло-
гия на живо по време на Национал-
ния форум по дентална медицина в 
град Хасково. В специално израбо-
тения за събитието дентален кабинет 
с формата на стъклен куб екипът на 
„ЕО Дент“ постави 4 броя зъбни им-
планти по една от най-съвременните 
технологии – Fast & Fixed. Д-р Пав-
лов и неговият екип силно впечатли-
ха всички присъстващи на форума и 
показаха на своите колеги, че паци-
ентите в България имат достъп до 
най-съвременна имплантология и на 
световно ниво.

„Чувствам се страхотно и нямам 
никаква болка“, сподели веднага 
след операцията пациентът Валентин 
Петров, демонстрирайки чисто нова-
та си усмивка. 

Всички присъстващи в залата 
бяха убедени, защото още по време 
на операцията пациентът реално из-
пълняваше всички команди на екипа 
адекватно.

След успешния край на демонстра-
цията на живо последва детайлна 
дискусия, в която освен д-р Павлов се 
включиха и проф. Платиканов и анес-
тезиологът д-р Сарафов.

Завършилият форум наистина 
показа голямо организационно из-
растване, правилен формат, новости, 
свързаност на лекционната част, коя-
то плавно преля в демонстрацията 
за поставяне на импланти. Новият 
път на продължаващото обучение на 
БЗС, провеждан от ККА, наистина 
постигна своята цел на максимал-
на полезност и реална свързаност с 
практиката.           Емилия Караянева

ОТКРИТ УРОК ПО 
ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ В ХАСКОВО

Деканите на ФДМ-Пловдив, проф. Г. Тодоров и ФДМ-София, проф. 
Филчев

УС на РК на БЗС Хасково, заедно д-р Банчев и д-р Димитрова

Момент от демонстрацията на живо в залата на поставяне на импланти от екипа на д-р Павлов
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ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ НА 
Д-Р ВЕЛИКО ВЕЛИКОВ!

Желаем Ви здраве, много щастие и радост в малките и големи 
неща от живота!

Бъдете все така всеотдаен в професията и в съсловната работа!

Д-р Боряна Нецова, председател на КПЕ
Колегите от КПЕ на БЗС

По време на проведения за 
четвърти път Национален 
форум в Хасково за първи 

път бе разработена система за пре-
даване на живо в реално време на 
събитие от ПМОЛДМ на БЗС. Ус-
пешно бе излъчена цялата научна 
част online. Радостно е, че имахме 
и колега, който ни гледаше online 
от Германия.

Форумът традиционно започна с 
празник за повече от 200 деца със 
специална образователна поста-
новка на актьори от Драматичния 
театър в града за оралната хигие-
на. На детския празник бе изпъл-
нена и песента-химн, която спече-
ли награда на Фестивала за детски 
песни във Варна. 

110 са участниците във форума, 
а 11 са го следили на живо в ин-
тернет.

Въпреки късния следобед, ко-

легите останаха в залата за де-
монстрацията за поставяне на 
импланти в залата в специално 
оборудвания кабинет, снабден с 
всички разрешителни на РЗИ – 

Хасково.
Радвам се, че сме първи в ново-

възникналата форма на продължа-
ващо обучение, организирано от 
ККА на БЗС.

В момента съм в творчески 
отпуск за 1 година. В Изра-
ел на всеки 7 години се по-

лага 1 годна за изследователска и 
практическа работа по дадена про-
грама, включително и извън уни-
верситета. Ще се занимавам и с 
консултации и лекционна дейност 
в областта, в която работя – ендо-
донтията. Този опит е заимстван от 
САЩ.

Аз съм и гост лектор на ФДМ – 
Пловдив, участвам също и в много 
конгреси и семинари като лектор.

Надявам се все по-често да съм 
в България, още повече, че имам и 
лична причина, защото моята съ-
пруга е българка, но не е зъболе-
карка. Имаме вече дом в България 
и се надявам да посещавам страна-
та още по-често. Самият аз съм ро-
ден в Израел, но уча активно бъл-
гарски, въпреки че моите родители 
са родени в България. Лекцията ми 
в Хасково бе на английски и благо-
даря за превода на д-р Банчев.

Обучението по дентална меди-
цина в Израел е много скъпо. За 
една година се приемат 80 сту-
денти в моя университет и 50 сту-

денти в Тел Авив при 8 милиона 
население. Тези, които не ги при-
емат, отиват да учат в чужбина, но 
после трябва да вземат държавни 
изпити в страната. Без тези изпити 
не могат да практикуват в Израел. 
Тук има известно противоречие, 
защото те могат да практикуват 
в чужбина с европейска диплома 
и има заобикаляне на системата. 
Специализацията е 35 000 лв. за 
година, а по ортодонтия –  60 000 
лв. Обучението трае 4 години.

Преди години имаше разлика 
между нивото на денталната ме-
дицина в Израел и в България, а 
сега нещата са се променили. Аз 
съм щастлив да споделям идеи с 
българските си колеги в техните 
модерни клиники. Аз се уча от 
тях в техните високотехнологични 
клиники.

На подобни форуми по продъл-
жаващото обучение ние запълваме 
някои празноти в познанията си, 
дискутираме отделни случаи, ус-
пехи и неуспехи при лечението. 
Чуват се различни гледни точки и 
това е важното. Разбираме какво 
можем да направим съвместно.

Форумът за Вас лично е и 
двоен празник. Имате и 
рожден ден, и форум, в 

който активно участвате.
Да, надявам се да се е получил 

дентален празник. 110 души учас-
тници за Районна колегия Хасково е 
чудесно присъствие. Хубавото е, че 
имаме колеги от различни градове, 
Русе, Стара Загора, Кърджали, Со-
фия. Благодарни сме за присъствие-
то и на двамата декани на най-голе-
мите факултети. Имаме и лектор от 
Израел, което е безспорен успех и 
високо ниво. Тази година решихме 
лекциите да са по-малко на брой, но 
взаимно свързани и допълващи се 
– ендодонтия, анестезия, имплан-
тология във всичките им аспекти. 
Д-р Валентин Павлов ще направи 
демонстрация на живо в залата с 
целия си екип. Пациентът е осигу-
рен от него, защото са необходими 
предварителни изследвания и запо-
знаване със състоянието му преди 
имплантиране, екипът също е от 
клиники „ЕО Дент.

Защо участвате активно в орга-
низацията на форума, отделяйки 
време?

Участвайки, аз отделям и време, 

и пари, защото на практика затва-
рям кабинета си. Винаги съм си 
мислила, че всяко едно нещо, макар 
и капчица знание, улеснява работа-
та и живота в практиката. Тук сре-
щам колеги, с които обменям ми-
сли за работата ни. По този начин 
надграждаме изключително много. 
Много ми е неприятно, когато коле-
ги, които имат потенциала да вървят 
нагоре, остават на едно малко над 
студентско ниво и са с никакво же-
лание за развитие. Дори млади ко-

леги. Те излизат с едни невероятни 
знания и спират, нищо повече. Не 
ги интересуват т.нар. „безплатни“ 
курсове, нито платени, защото те се 
изолират. 

Ти трябва да поддържаш връзки 
поне с тези, които са около теб, за-
щото иначе не става.

За мен такива събития са изклю-
чително важни. Дори в личен план, 
защото знам, че имам колеги и при-
ятели. Ще се видя веднъж годишно, 
но ще се видя с тях.

Смятам, че училището дава 
базата на университета, а 
той дава базата на следди-

пломното обучение. Един лекар по 
дентална медицина, който е себе-
уважаващ се и уважаващ професия-
та на лекаря по дентална медицина, 
за да продължи успешно напред, 
това е най-малкото, което може да 
направи – да ходи на следдипломни 
курсове.

Светът вече е толкова отворен и 
толкова шарен, че е недопустимо да 
не се възползваш. В България вече 
правят страхотни форуми, като този 
в родния ми град Хасково, който 
вече се провежда за четвърти път.

Важно е всеки общопрактикуващ 
зъболекар да разширява погледа си, 
например един ортодонт трябва да 
знае за хирургията, протетиката, 
ендодонтията. Нашата професия е 
всеобхватна и за да работим качест-
вено, трябва да знаем какво пред-
лагат различните специалности и 
да работим в колаборация. Според 
мен това е особен проблем в мал-
ките градове. Много от колегите 
работят всичко и не са свикнали да 
използват колаборацията с другите 
специалисти. Най-добрите планове 

за лечение и най-доброто им осъ-
ществяване се получават, когато 
има интердисциплинарен подход, 
когато всички работят екипно. И за 
мен беше изключително интересно 
това, което екипът на „ЕО Дент“ 
показаха на форума.

На първата лекция проф. Мошо-
нов каза много хубаво, че ние леку-
ваме пациента, не лекуваме зъб и 
определена зона. Както когато са-

мите ние отидем на лекар искаме да 
знаем, че ни е направил пълната ди-
агностика и е намерил всичко, кое-
то не е наред, така искаме и при зъ-
болекарите не да вършим на парче 
нещата, а да мислим по-обширно. 

Това бе причината да запиша 
дентален мениджмънт като втора 
магистратура и наистина да развия 
научно-изследователска дейност в 
една по-широка сфера.

Занимавам се с воден тури-
зъм. Последно бяхме около 
бреговете на Албания. Много 

бункери от времето на Енвер Хо-
джа са запазени като атракция за 
туристите. Обичам и бърза вода, 
въпреки че е по-екстремно. Трябва 
да можеш да четеш водата, нейната 
енергия, да преодоляваш препят-
ствията и да не се изморяваш.

Аз съм общопрактикуващ зъбо-
лекар с интереси в имплантология-

та. На подобни форуми се виждаш 
с колеги, с които годините по една 
или друга причина са ви разделили. 
На мен ми е приятна срещата с тях. 
От друга страна придобиваш зна-
ния, има и практическа насоченост. 
Смятам да работя импланти, имам 
интерес в тази посока. Като общо-
практикуващ палитрата от теми за 
мен е много широка и нямам кон-
кретни изисквания към темите на 
продължаващото обучение.

АБСОЛЮТНИЯТ УСПЕХ 
НА ФОРУМА Е ФАКТ

Д-р Станимир Банчев, председател на РК на БЗС – Хасково

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
СЪВМЕСТНА РАБОТА

Проф. Дж. Мошонов, 
университет Хадаса, Израел

Д-р В. Павлов, проф. Мошонов, д-р С. Димитрова по време на фору-
ма в Хасково

Д-р Латин Латунов, РК на БЗС – Хасково

Д-р Екатерина Атанасова, 
член на УС на РК на БЗС – Хасково от три години

Д-р Николета Иванова:

СЕБЕУВАЖЕНИЕТО ИЗИСКВА ДА 
СЕ ОБУЧАВАШ НЕПРЕКЪСНАТО

Д-р. Дочев от екипа на „ЕО ДЕНТ“ и д-р. Иванова по време на форума 

О Т З ВУ К
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Всички решения се взимат след 
тайно или явно гласуване от 
членовете на Съвета. Съветът 

най-вече защитава денталната про-
фесия. Освен това основна задача е и 
подобряването на оралното здраве на 
хората по Света. Така че на практика 
тези 13 членове сме хората, които уп-
равляваме организацията между кон-
гресите. FDI е една стройна, отлично 
структурирана и активна организация, 
която е ситуирана в Женева, където е 
и офисът ѝ. FDI е в непрекъснати кон-
такти с Организацията на обединените 
нации (ООН), със Световната здравна 
организация (СЗО) и с други престиж-
ни институции, с които имаме съвмест-
ни действия. 

Веднага след избора ми имахме съ-
вет, на който бяха разпределени функ-
циите на всеки от членовете му. Бях 
натоварен с доста задачи. Първата ми 
персонална задача е участието ми в но-
восформираната работна група, която 
да изработи правилата за правилното 
структуриране, подобряване на съдър-
жанието и качеството на езика на поли-
тическите декларации на FDI, а да не 
забравяме, че те са лицето на органи-
зацията пред политическия свят, пред 
света на денталната медицина и пред 
обществото. Политическите деклара-
ции служат за защита интересите на 
съсловието. В момента има 72 работе-
щи декларации на FDI. 

По време на последното Общо съ-
брание в Познан бе поставен въпро-
сът за недоброто качество на някои от 
представените за гласуване декларации 
на Конгреса и недобрият английски 
език, на който те са написани. Тази 
работна група беше създадена именно 
за подобряване качеството на всичките 
политически декларации. 

Втората ми основна задача е, аз, 
заедно с още четирима съветници и с 
председателите на два от работните ко-
митети на Федерацията, да подготвим 

организацията и реализирането на еже-
годния Световен ден на оралното здра-
ве – 20 март. Световният ден на орал-
ното здраве е едно от важните събития 
в годишния календар на FDI, с което се 
популяризира профилактиката на орал-
ното здраве и подобряването на общото 
здраве на хората.

Тази година над 104 дентални асоци-
ации ни предоставиха докладите си, за 
да удостоверят участието си в Светов-
ния ден на оралното здраве 2016. 

Последната задача, с която бях нато-
варен, е изключително отговорна. Аз 
ще бъда съветникът, който ще отговоря 
за връзката между Европейската регио-
нална организация на FDI (ERO FDI) с 
ръководството на FDI.

На конгрес, като на конгрес, но би-
хте ли дали някои детайли?

В научната програма на Конгреса 
имаше и българи участници, но поради 
огромната ми заетост не можах да при-
съствам на техните презентации и по-

стери. Аз лично, при цялото напреже-
ние, трябваше да защитавам и постер, 
защото съвместно с доц. Елка Радева от 
ФДМ – София имахме приет и одобрен 
постер по време на Конгреса.

Конгресът бе съпътстван от огромна 
изложба, догонваща тази в Кьолн. Не 
може да не отбележим прекрасната им 
организация на Конгреса и изключи-
телното гостоприемство на поляците. 
Първоначалните данни сочат за над 11 
000 участници. Сигурен съм, че окон-
чателната цифра ще е по-голяма. 

Бихте ли разказали за самото про-
тичане на избора?

С едни изключително тежки избо-
ри се сблъска българската делегация 

в лицето на д-р Б. Миланов и д-р Н. 
Шарков, защото свободните избирае-
ми длъжности за съветници бяха три. 
На практика обаче свободната позиция 
бе само една. Двама от съветниците 
трябваше да бъдат преизбрани, еди-
ният от тях беше за Африка, а другите 
трябваше да се борим в много оспор-
вана битка. Участниците в избора бяха 
представители на САЩ, Холандия, 
Швейцария, ЮАР, Мароко, Египет и 
България.

Гласуването е електронно, като 
участват делегатите от над 200 нацио-
нални асоциации. То приключва, ко-
гато един кандидат събере 50% плюс 
един глас, т.е. обикновено мнозинство. 
При всеки един етап от гласуването от-
падат тези с най-нисък процент/ брой 
гласове, докато се избере кандидат. Са-
мото гласуване трае секунди и резулта-
тът е виден веднага. Парадоксът бе, че 
с представителя на САЩ постигнахме 
еднакви резултати. Впоследствие тя бе 
преизбрана с 1 глас. Така остана само 1 

място, за което аз се борех с останалите 
шест кандидати. Неблагоприятното бе, 
че имаше трима кандидати от Европа. 
На практика Европа се раздели с гла-
совете за кандидатите, от което не бяха 
доволни някои асоциации, но постъпи-
ха джентълменски и на техните делега-
ти бе казано да гласуват по съвест.

Благодаря за това решение на голе-
мите европейски асоциации, защото 
благодарение и на техните гласове бях 
избран. При последното гласуване аз 
спечелих от първия вот с 54%. Не бях 
чувал толкова бурни аплодисменти от 
залата, което ме трогна до сълзи. Искам 
да подчертая неимоверната, изключи-
телна, безкористна помощ и подкрепа, 
която д-р Борислав Миланов ми оказа 
по време на целия конгрес в Познан. 

Виждате как представителите на една 
малка държава, представителите на 
Българския зъболекарски съюз, успяха 
да мотивират с честното си поведение 
повечето от държавите членки на ЕС 
да подкрепят представителя на БЗС. 
Зад моята кандидатура застанаха дър-
жавите от Европа, държави като САЩ, 
Япония, Австралия, страните от Ази-
атско-тихоокеанската зона, Мексико, 
Централна и Южна Америка и държа-
вите от Африканския континент, защо-
то техните представители са свидетели 
на факта какво аз направих от един ко-
митет, за когото негласната нагласа бе, 
че трябва да бъде закрит. Аз хвърлих 
огромни усилия и от един неработещ 
добре комитет, направих високоуважа-
ван комитет, равен на останалите, дори 

с известно превъзходство пред другите.
Изказвам благодарност на целия УС 

на БЗС, защото преди няколко месеца 
УС единодушно подкрепи моята кан-
дидатура за този важен пост. Благода-
рение на всички, които ми протегнаха 
ръка и които стоят до мен за отстояване 
правата на лекарите по дентална ме-
дицина, не само в България, не само в 
Европа, но вече и в Света. 

Искам да подчертая, че един от учас-
тниците не водеше много честна кам-
пания, но аз съм се убедил, че когато в 
този живот играеш честно, без задку-
лисни игри и интриги, винаги ще спе-
челиш. Може да звучи оптимистично, 
може да звучи наивно, но досегашният 
ми живот го доказва многократно.

Какво е новото определение на 
FDI за оралното здраве. Защо то е ва-
жно за нас?

Новото определение за оралното 
здраве бе оповестено и гласувано на 
конгреса в Познан. Новото определе-
ние е следното: 

Оралното здраве е многостранно и 
включва, но не се ограничава само до: 
способността на човека да говори, да се 
усмихва, да подушва, да вкусва, да до-
косва, да дъвче, да поглъща и да създа-
де емоция чрез изражение на лицето с 
увереност, без болка или дискомфорт, и 
без заболявания на кранио-фациалния 
комплекс. И едно допълнение – орал-
ното здраве е основа на общото здраве 
на индивида, на неговото психическо 
и физическо благополучие и се влияе 
от ценностите и нагласите на хората и 
общностите.

Мисля, че това е една добре обмис-
лена и написана дефиниция, защото 
тази дефиниция е разбираема от всеки. 
Разбираема е от всички хора, а не е де-
финиция сама за себе си.

Въпросите зададе: 
Е. Караянева

FDI 2016

104-ТИ ГОДИШЕН КОНГРЕС НА 
СВЕТОВНАТА ДЕНТАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ

За първи път в над стогодишната история на FDI българин е избран в ръководството на Федерацията

Д-р Николай Шарков по време на конгреса на FDI

Д-р Николай Шарков и д-р Б. Миланов - българската делегация на FDI

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА ГР. БАНСКО – 14-16.10.2016 ГОД. 

Настаняване и регистрация - 14.10.2016 год. ; 14.00 – 20.00 ч.
Регистрация - 15.10.2016 год.; 8.00 – 8.45ч.

15.10.2016 год. Научна програма:
8.45 –   9.15 ч.
9.15 -    9.45ч.

Откриване на НФДМ
Търговска презентация:„Естествен щит срещу болката при болезнени афти и рани по лигавицата на устата”
”Новият диоден лазер Six Laser Lancet – Simple;  нов Дентотест с 4 функции”

9.45 – 10.30 ч. „Палатинална клапанна зона и методи за оформяне на палатинален клапан” – 
Лектор – д-р Онник Гаро Чапрашикян

10.30 – 10.45 ч. Търговска презентация: „ BioRoot RCS – биоактивен пробив в ендодонтията” 
10.45 – 11.30. „Палатинална клапанна зона и методи за оформяне на палатинален клапан”- втора част

Лектор – д-р Онник Гаро Чапрашикян
11.30 – 11.45 ч.
11.45 – 12.40 ч.

Търговска презентация :„Иноваивни продукти за повдигане пода на максиларния синус”
„Съвременна обработка на корено-каналната система.Особености при зъби с незавършено кореново развитие
Лектор – Д-р Йордан Търпоманов

12.40 – 12.55 ч. Търговска презентация:   “ASTERA – HOWIT S MADE “
12.55 – 14.00 ч. Обяд на блок маса 
14.00 – 14.30 ч. Търговска презентациа:

 1.„Plasmolifting и Salvecoll – съвременни високо ефективни методи за регенерация на меки и костни тъкани – 
практическо приложение в общата и хирургичната дентална практика”
2”.Пиезохирургията, необходимост или допълнителна процедура?”

14.30– 15.30 ч. „Патологично абразио, клиника и терапевтични възможности.”
Лектор – Доц. д-р Вера Стояновска, РМакедония

15.30 – 16.00 ч.

16.00-17.30 ч

Търговска презентация: 
1.„Фотодинамичната терапия РАСТ-300 в денталната практика” 
2. „Роля на ороденталните антисептици в инициалната и поддържащата фаза на пародонталната терапия”
„Съвременен подход при решаване на случаи, изискващи протетично лечение”
Лектори: Д-р Ал.Клочков, Д-р Антон Тумбалов и Димитър Бистрев - зъботехник

20.00 – 24.00 ч.
16.10.2016 год.

Гала вечеря
Туристическа програма

По време на форума ще се проведат практически курсове:
1. „Натурална естетика в два слоя“. Лектор – д-р Румен Илиев. Начало: 13ч. – 16ч.
2. „Ергономични и неинвазивни протоколи за разширение на кореновите канали – елемент на т.нар. smart endodontics. Модулни 

фибросистеми за възстановяване на ендодонтски зъби“. Лектор – проф. д-р Радосвета Василева. Начало: 16ч. – 20ч.

Такса правоучастие – 30,00 лв. за ЛДМ; 
Такса правоучастие за членове на РК –Благоевград – 20,00 лв.;
Такса правоучастие студенти – безплатно
Банкова сметка:
БАНКА: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ  АД
Гр.Благоевград

IBAN:  BG 98 BPBI 79 22 10 445 341 02; BIC: BPBIBGSF
РК на БЗС – Благоевград
За повече информация: в офиса на РК-Благоевград
Телефони: 073/88 08 29    0887 09 61 09
И д-р Георги Сойтариев – 0888 333 860
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DR. GUIDO SAMPERMANS
D.D.S., M.S.

Д-р Гуидо Сампърманс е завършил 
специалност Ортодонтия през 1980 
г. в университета в Льовен, Белгия. 
Има няколко ортодонтски практики 
в Белгия, Германия и Холандия. 
През последните 15 години д-р 
Сампърманс изнася лекции на тема 
самолигиращи брекети, индиректен 
бондинг, 3D компютърни технологии и 
управление на ортодонтски практики. 
От 2003 до сега е бил водещ лектор 
на 30 ортодонтски конгреса.
От 2003г д-р Сампърманс работи с 
активни самолигиращи брекети, като 
за този период има завършени над 
5000 случая.

„Самолигирането е бъдещето на ортодонтията“ 
Бъдещето на ортодонтията се крие в три области: 
3D изобразяване, което ще измести двуизмерната 
телерентгенография, самолигиращи се брекети и  
микро-импланти за ендосална опора. Тази лекция фокусира 
върху клиничния опит на д-р Самперманс от последните 11 
години с активни самолигиращи се брекети, като до тук той е 
завършил над 5000 случая с такъв тип брекети.
Свободата на плъзгане при използването на тънки  
супер-еластични дъги промени драстично лечебната 
процедура. Взаимодействието на клипа и големите 
правoъгълни дъги преодоляха старите проблеми с торга. 
Тази клинична лекция чрез няколко примерни случая ще 
направи детайлизиран обзор на диагностиката, лечебното 
планиране, последователността на дъгите и механиката при  
самолигиращи се брекетни системи, с много клинични съвети 
и трикове.

 • Промени в лечебното планиране:
  асиметрични екстракции
 • Предимства на самолигиращите се брекетни системи
 • Клинично използване на триенетo и затягането
 • Избор на прескрипция
 • Разлика между активни и пасивни самолигиращи 
  се системи
 • Важни трикове при позиционирането на брекетите 
  с препоръки за директно и индиректно залепяне
 • Нивелиране и подреждане, включително при  
  екстракционно и безекстракционно лечение и  
  последователност на дъгите
 • Ефективно и прецизно постигане на стабилна форма на  
  зъбната дъга и координиране на ортодонтските дъги
 • Ефективно затваряне на разстоянията с помощта на  
  леки сили и sliding механика и loop механика
 • Финишинг с предсказуем и прецизен клиничен резултат

Дата на провеждане: 5 ноември, 2016 г.
Място на провеждане: гр. София, хотел „Park Inn by 
Radisson”, ул. Атанас Дуков 36. 
Начало 9.00 ч.
Цена: 220 лв до 20 октомври 2016г
   320 лв след 20 октомври 2016г
Плащане:
  Аксис Орто ЕООД, Уникредит Булбанк АД Пловдив  
  IBAN: BG11 UNCR 7630 1076 1807 04  BIC: 
UNCRBGSF 

За записване и допълнителна информация се обадете 
на тел. 0887/ 493 924 
или пишете на  e-mail: axisortho@abv.bg.
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На 15 септември т.г. бе 
проведена среща меж-
ду членовете на РК на 

БЗС – Пазарджик и ръковод-
ството на БЗС, с участието на 
представители на Изпълнител-
на агенция медицински одит 
(ИАМО), доц. Росен Коларов и 
адвокат Гергана Петрова. 

В свободен диалог д-р Б. 
Миланов, председател на БЗС, 
д-р Н. Шарков, гл. секретар, д-р 
Б. Нецова, председател на КПЕ 
и зам.-председател на БЗС, д-р 
Н. Михайлова, председател 
на РК на БЗС – Пловдив, д-р 
Р. Таков, член на Контролната 
комисия на БЗС споделиха за 
проведените до този момент 
срещи с представителите на 
ИАМО.

Още в самото начало на сре-
щата д-р Б. Миланов подчерта, 
че лекарите по дентална меди-
цина трябва да отговарят при 
своята дейност на всички зако-
нови изисквания. В последните 
години се наблюдава тенден-
ция на постъпване на жалби не 
от самите пациенти, а препра-

тени от различни институции, 
включително МЗ, президент-
ството, от прокуратурата и от 
различни съдилища, както и 
от омбудсмана на страната. 
По закон сме длъжни да да-
дем становище по тези жалби 

в определен срок. Всичко това 
ни накара да потърсим преди 
една година контакт с ИАМО, 
за да вкараме ред в този тип 
взаимоотношения. Успяхме да 
постигнем диалог, защото пре-
ди такъв нямаше, даваше се 
тридневен срок за събирането 
на документите и се стигаше 
до изземването на документи, 
след което нямаше обратна ин-
формация. В момента това не е 
така. Като добра воля на двете 
страни се постигна споразуме-
ние за меморандум, като не се 
дава право на никоя от двете 
страни да се намесва в работа 
на другата. Идеята на обедине-
ните усилия е подобни срещи 
да имат информативен харак-
тер; да се запознаем с пробле-
мите. Необходимо е да се влезе 
в една рамка.

Д-р Б. Нецова, председател 
на КПЕ сподели, че броят на 
аргументираните и докумен-
тално издържани жалби нара-
ства лавинообразно. Тя посочи 
за пример жалба от 200 стра-
ници.

В много от случаите непри-
ятните последствия могат да 
бъдат избегнати при правилен 
документооборот и коректно 
попълнено информирано съ-
гласие от страна на пациента за 
всяка една извършена дейност, 
напр. за анестезия и за поста-
вяне на импланти при извънка-
совите пациенти.

Времената се менят и има 
много специализирани адво-
кати, които се занимават с дела 
на пациенти. Част от жалбите 
постъпват чрез Министер-
ството на здравеопазването и 

чрез Народното събрание. За 
огромния брой пациентски ор-
ганизации, някои от които без 
национално представителство, 
да не говорим.

Борбата за пациенти не би 
трябвало да излиза от норми и 
граници, защото част от жал-
бите са базирани на експертно-
то мнение на зъболекари.

От своя страна ИАМО е кон-
тролиращ орган и съвместната 
работа с БЗС допринася за из-
ясняване на моментите, където 
може да възникне конфликтна 
точка. Агенцията може да по-
могне при разработването на 
необходимата документация 
за лекарите по дентална меди-
цина.

Към момента в действащото 
законодателство липсва наред-
ба, но БЗС следи активно всич-
ки законодателни промени, 
които невинаги са съобразени 
с нуждите на лекарите по ден-
тална медицина.

Амбулаторният лист играе 
роля на информирано съгласие 
за пациента, като това е доку-
мент, който би бил приет при 
евентуално съдебно дело.

В последвалата дискусия 
много от колегите споделиха 
своя опит за документиране 
на случаите, опит със съдебни 
дела, заведени от пациенти и 
спечелени от тях. 

Зъболекарите са длъжни да 
водят изрядна медицинска до-
кументация, като неразделна 
част от него са информираното 
съгласие и планът за лечение, 
особено когато той е дълготра-
ен и подписан от извънкасовия 
пациент.

Никой не е застрахован от 
жалби на пациенти, включи-
телно и пациенти, лекувани 
от дълги години. Необходимо 
е да остане следа от пациента 
в кабинета. При изрядна до-
кументация никой не може да 
подкрепи обвинението. 

Срещата с членовете на РК 
на БЗС – Пазарджик бе една 
превантивна среща, която да 
обърне внимание на случващо-
то се в момента.

Д-р Б. Миланов поясни, че 
зъболекарите имат право да 
откажат лечение, ако преценят.

Други разисквани въпроси 
бяха въвеждането за първи път 
на трета дейност, като НЗОК е 
длъжна да направи съответна 
инструкция към своите регио-
нални подразделения във връз-
ка с третата дейност.

От първи октомври т.г. от-
читането към НЗОК ще става 
само по електронен път. Има 
нови кодове за третата дейност 
и програмата ще се сменя от 
Касата.

Възстановена е работата на 
арбитражните комисии, като 
резултат от работата на БЗС.

Д-р Красимира Сариева, 
председател на РК на БЗС – 
Пазарджик сподели, че район-
ната колегия се отчита по елек-
тронен път от три месеца.

На сайта на БЗС на адрес: 
www.bzs.bg има качена при-
мерна бланка за информирано 
съгласие, изработена съвмест-
но с ИАМО, с активната рабо-
та на СРК на БЗС, която може 
да се ползва от редовните чле-
нове на организацията.

ДМ

РК НА БЗС – ПАЗАРДЖИК

ПОЛЗОТВОРНА СРЕЩА ПО АКТУАЛНИ 
ПРОБЛЕМИ ОТ ВСЕКИДНЕВНАТА ПРАКТИКА

Д-p Cтoянĸa Hиĸoлaeвa 
Aнгeлoвa e зъбoлeĸap 
oт РК на БЗС в гpaд 

Πaзapджиĸ, ĸoято имa нaд 
40-гoдишeн cтaж в oблacт-
тa нa дeнтaлнaтa мeдицинa 
и по-специално в opтoдoн-
тиятa.

Д-p Aнгeлoвa е носител на 
пpecтижнaтa нaгpaдa „Лекар 
по дентaлна медицина на РК 
на БЗС“ за 2009 г. Все още 
практикува и цени времето 
си. При нея всичко е точно 
и организирано. Била е гла-
вен лекар на стоматологич-
ната поликлиника, за чието 
изграждане и организиране 
има съществен принос, раз-
казва д-р Красимира Сари-
ева, председател на РК на 
БЗС – Пазарджик.

Поводът да разговаряме с 
един от доайените на коле-
гията в Пазарджик са нейни-
ят юбилей и дългогодишната 
отдаденост на професията.

Д-р Ангелова разказва: 
Промените ме завариха като 
главен лекар на Стоматоло-
гичната поликлиника. От 
1991 г. отново станах ор-
динатор и така до 2000 г., 
когато ликвидираха стома-
тологичните поликлиники 
и преминах на частна прак-
тика като ортодонт, до ден-
днешен практикувам.

Завършила съм във ФДМ 
– София с основен курс по 
ортодонтия през 1973 г., а 
взех специалност през 1975 
г. Посещавала съм и много 
курсове за новостите, които 

настъпиха за ортодонтията 
в България. За онези годи-
ни брекетите бяха новост. 
Курсовете бяха по линия на 
Ортодонтското общество, 
водено от проф. Мутафчиев. 

Имах тясна връзка с ФДМ 
– Пловдив и катедрата по 
Ортодонтия. Доц. Йорданов 
ми е помагал много в моята 
работа и с него може би вече 
20 години работим заедно 
в едно професионално съ-
трудничество.

Всички нови методи, кои-
то навлязоха, дадоха нов 
път за тези, които обичат 
професията си и работят с 
желание. Но се иска много 
труд и много учене. Не бива 
всички общопрактикуващи 
да работят ортодонтия. Ор-
тодонтията е специалност 
по целия свят и иска много 
добра подготовка. Всеки 
един случай е различен.

От промените досега дос-
тъпът до тази специалност 
стана много труден, почти 
невъзможен. Въпреки всич-
ко наблюдавах много колеги, 
не от Пазарджик, а от цялата 
страна, които по пътя на кур-
сове успяха да станат много 
добри ортодонти. Мога да 
посоча от Бургас такива ко-
леги, от други места, с които 
се срещаме по семинарите, 
които нямат специалност, но 
са практикували години и са 
се обучавали.

За съжаление имаме ко-
леги, които с едноседми-
чен курс поставят брекети, 
взимат баснословни суми 
за българския стандарт и 
не вършат нищо. Накрая, 
за съжаление, трябва да се 
намери суперспециалист, 
който да оправи грешките. 
Ортодонтията не е за едно-
седмични курсове.

НОВИТЕ МЕТОДИ ДАДОХА 
ПЪТ НА ТЕЗИ, КОИТО 

ОБИЧАТ ПРОФЕСИЯТА
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На 14 септември, ден преди 
първия учебен ден, който в 
България се чества като на-

ционален празник, въпреки все по-
малкия брой деца, само 1,5 млн. от 
населението на страната стартира 
тазгодишната национална кампа-
ния за популяризиране на устната 
профилактика и здравето на дет-
ските зъби по Националната про-
грама за профилактика на оралните 
заболявания при деца до 18-годиш-
на възраст (НППОЗД). Началото бе 
дадено в гр. Перник с организира-
ната от БЗС кръгла маса, на която 
институциите на държавата бяха 
представени на най-високо ниво.

Партньори по програмата са Ми-
нистерството на здравеопазването, 
Министерството на образованието 
и науката и Българския зъболекар-
ски съюз (БЗС). Сред основните 
цели на програмата са да се пови-
шат познанията и културата на раз-
лични целеви групи от населението 
в областта на профилактиката на 
оралните заболявания при децата.  
Ще бъдат изнесени беседи и прак-
тически обучения на децата за ме-
тодите на орална хигиена и значи-
мостта на оралната профилактика. 
Кампанията бе открита с кръгла 
маса на тема: „Профилактиката 
и здравето на децата ни – инвес-
тиция в бъдещето“, а специално 
за децата на Перник в същия ден 
пред Двореца на културата бе ор-
ганизиран детски празник „Здрави 
и бели зъбки“. Д-р Б. Миланов, 
председател на БЗС, поздрави от 
трибуната събралото се множе-
ство от деца и родители. За първи 
път за децата е създадена възмож-
ност да участват със своя снимка, 
направена на специална рамка за 
програмата, в конкурс във Фейс-
бук, като голямата награда е таблет. 
Кампанията ще продължи до 20 но-
ември, като ще бъдат обхванати и 
градовете: Добрич, Варна, Бургас, 
Русе, Ловеч, София, Видин, Монта-
на и Пловдив.

Да подкрепят националната 
програма в Двореца на културата 
дойдоха вицепремиерът по коорди-
нация на европейските политики и 
институционалните въпроси и ми-
нистър на образованието Меглена 
Кунева и д-р Петър Москов, минис-
тър на здравеопазването, председа-
телят на парламентарната комисия 
по здравеопазване в 43-тото Народ-
но събрание, д-р Даниела Даритко-
ва, народният представител от Ре-
форматорския блок д-р Валентин 
Павлов, председателят на БЗС д-р 
Борислав Миланов, председателят 
на националния координационен 
съвет на програмата и съветник на 

Световната дентална федерация 
д-р Николай Шарков, главен секре-
тар на БЗС, проф. Милена Пенева 
– национален консултант по дет-
ска дентална медицина, регионал-
ният координатор на програмата 
д-р Венета Павлова, д-р Виктория 
Жекова, ръководител на кампани-
ята за поставяне на силанти, ръко-
водството на РК на БЗС – Перник, 
водено от д-р Незабравка Андрее-
ва, която е и общински съветник и 
председател на комисията по здра-
веопазване в Перник, кметът на 
община Перник д-р Вяра Церовска, 
началникът на РИО Ваня Коконова, 
директорът на РЗОК д-р Христова, 
кметовете на Радомир, Трън, Кова-
чевци, Земен и Брезник, общински 
съветници, директори на училища 
и детски градини и не на последно 
място изпълнителите по програма-
та от БЗС. В кръглата маса участ-
ваха още учители, възпитатели, 
родители, медицински специали-
сти, лекари по дентална медицина 
и други, участващи в обучението 
и възпитанието на децата, както и 
представители на медиите. Водещ 
на срещата бе д-р Венета Павлова.

Д-р Дариткова подчерта, че тази 
програма е една от малкото, показ-
ващи приемственост в българска-
та политическа действителност и 
всички компоненти в нея бяха ус-
пешно изпълнени.

Националната програма е до-

казала ефективността си и се е 
превърнала в устойчива държавна 
политика. Програмата е финансово 
обезпечена и министърът на здра-
веопазването Петър Москов гаран-
тира това по време на проведената 
кръгла маса. Той благодари на БЗС, 
като подчерта, че благодарение на 
усилията на съсловната организа-
ция е създаден един интерсектор с 

устойчиво развитие.
Д-р Б. Миланов подчерта, че БЗС 

има водеща роля в нея при отлична 
колаборация с двете министерства. 
Перник не е избран случайно, за-
щото РК на БЗС е една от най-спло-
тените колегии на БЗС, постигнала 
отлични резултати в силанизаци-
ята, допълни той. В свое по-къс-
но изказване на кръглата маса той 
подчерта, че контролът по програ-
мата от страна на изпълнителя ще 
бъде много стриктен. За силанизи-
рането на зъбите по програмата не 
се изискват здравноосигурителни 
книжки, то е доброволно, но се 
изисква информирано съгласие от 

страна на родителите. Радостно е, 
че вече благодарение на активната 
работа откликват и малцинствени-
те групи от населението. Програма 
ще завърши с традиционния публи-
чен отчет, който трябва да бъде на-
правен до 5 декември т.г., завърши 
д-р Миланов.

За шеста поредна година тази 
програма работи като държавна 

програма и резултатът е важен за 
запазването на постоянните дет-
ски зъби, но и за достигането на 
по-висока здравна култура, заяви 
д-р Шарков. Това е и комплексна 
програма, изпълнявана стриктно от 
БЗС. Той цитира данни на Светов-
ната дентална федерация, според 
които, България попада в червения 
сектор на световната карта за забо-
лявания на зъбите, като с кариеси 
са регистрирани 70% от децата и 
90% от възрастните.

Перник е избран за град, от 
който да стартира кампанията 
неслучайно. Най-голям е броя на 
децата с поставени силанти на по-

стоянните зъбки именно в Перник. 
„Основната цел на програмата е да 
повиши профилактиката и да нама-
ли разпространяването на зъбния 
кариес при деца от 0 до 18 години. 
Макар и за такова кратко време, 
към момента от 2011 до 2016 г. на 
база данни, получени от Здравната 
каса, може да се каже, че развитие-
то на зъбния кариес значително 
намалява. Идеята е програмата да 
продължи и след 2020 г., стъпвайки 
върху опита на редица европейски 
страни, в които тя се осъществя-
ва повече от 30 години. В крайна 
сметка всички трябва с общи уси-
лия да се борим за запазването на 
денталното здраве от ранна детска 
възраст, защото денталното здраве 
е част от общото здраве“, заяви д-р 
Валентин Павлов по време на кръг-
лата маса.

Националната програма за про-
филактика на оралните заболява-
ния при децата стартира през 2009 
г. и продължи до 2014 г. За това 
време са прегледани 200 000 зъби 
на  55 000 деца от 5 до 8 години от 
28-те области в страната. В кампа-
нията са участвали над 400 лекари. 
Инвестирани са 1,5 млн. лева.

Във втория етап на национал-
ната програма, който стартира от 
Перник, са ангажирани 500 специ-
ално обучени зъболекари, съобщи 
д-р Жекова, която представи по 
време на кръглата маса и резултати 
от програмата.

Целта е всяко дете на 6 г. да няма 
нито един кариес и 70% от 18-го-
дишните да нямат нито един изва-
ден постоянен зъб.

За профилактиката на оралното 

здраве са нужни обединените уси-
лия на цялото общество, за да про-
меним мисленето на населението 
и оттам да се повиши здравната 
култура, бе общото мнение на при-
състващите.

Ако успеем да научим децата да 
се грижат за себе си, това ще зави-
ши и здравната култура в семей-
ствата им, което е и голямата цел 
на програмата, бе отбелязано още 
на форума от вицепремиера М. Ку-
нева.

Пълна информация за програма-
та може да бъде намерена на www.
oralnaprofilaktika.bg.

ДМ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА  
ПРОФИЛАКТИКА НА ОРАЛНИТЕ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦА ОТ 0 ДО 18-ГОДИШНА 
ВЪЗРАСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Д-р. Б. Миланов. проф. Милена Пенева, д-р Даниела Дариткова, д-р В. Павлов, д-р. В. Павлова, д-р. Н. 
Шарков, д-р. В. Жекова

Д-р В. Павлов, министър Москов, д-р. Н. Шарков, д-р Даниела Дариткова, вицепремиерът М. Кунева и 
д-р Б. Миланов

Д-р Н. Андреева поздравява кмета на Перник
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Лион, Франция – Кристин 
Тейлхол все още чува 
зъболекарската машина, 

която забива 10 импланта във 
венците ѝ в мъчителна за нея 
четиричасова сесия.

Две години по-късно работа-
та по нейното дентално лече-
ние с импланти е наполовина 
свършена, както за нея, така и 
за 2400 жертви на верига ден-
тални клиники във Франция, 
които сега пледират за помощ 
от френското правителство. 
Те наричат себе си sans dents – 
обеззъбените – фраза, въведена 
от небезизвестната бивша лю-
бовница на президента Фран-
соа Оланд.

Наречете го тъмната страна 
на френската здравна система. 
Въпреки че управляваната от 
социалистите страна е начело 
в международните класации 
за качествени здравни грижи и 
удовлетвореност на пациенти-
те, както и фактът, че мнозина 
са горди с осигурителната сис-
тема, денталната помощ е явно 
крещящо изключение.

Едва една трета от разходите 
за дентални грижи се поемат от 
здравното осигуряване сега, в 
сравнение с поемаето на пове-
че от половината разходи през 
80-те години. Пациентите могат 
да закупуват частни здравни за-
страховки, които да покрият по-
голяма част от цената, но една 
четвърт от парите идват ди-
ректно от джоба на пациентите. 
Критиците казват, че разочаро-
ващата система на заплащане 
ще доведе до криза за мнозина, 
които не могат да си позволят 
да си оправят зъбите.

„Нивата на заплащане при 
частните зъболекари са просто 
много високи. По-добре е чо-
век да замине за чужбина – за 
Унгария, Румъния, Черна гора, 
или да се обърне към low-cost 
центровете във Франция“, каз-
ва Абдел Аушериа, пациент, 
който води групата на жертвите 
на low-cost центъра за дентал-
ни услуги Dentexia. „Хората не 
биха могли и да си представят, 
че могат да бъдат ограбени по 
този начин от здравната систе-
ма тук във Франция“.

ДЕНТАЛНИЯТ 
БАЛОН

Според изследване на CSA 
Europ Assistance от 2013 г. 
французите са по-склонни да 
отложат денталната грижа зара-
ди цената. Според последните 
национални проучвания тен-
денцията за отказ от дентално 
лечение нараства. Докладът 
показва, че 1 от 4 френски па-
циенти отказва процедури, като 
това е най-високият резултат от 
10 проучени държави. За срав-
нение само 10% средно в ЕС 
и 2%от пациентите във Вели-
кобритания отказват дентални 
услуги.

Low-cost компаниите дошли, 
за да запълнят тази празнина на 
необходимост от дентални дей-
ности и отказ от лечение, пора-
ди високата цена. Във Франция 
и Испания те обещали дентални 
импланти на половин цена от 
обичайните частни зъболекари. 
Пациентите на тези компании 
плащат за цялото лечение в 
началото му, взимайки заем от 
компания, която работи в парт-
ньорство с „нискотарифната“.

Френският главен инспек-
торат за социални дейности 
се грижи да намери начини за 
по-добър контрол върху ден-

талните центрове, като доклад 
по тази тема предстои да излезе 
през есента.

Пациентите на денталния 
доставчик Dentexia твърдят, че 
денталната работа, за която те 
са платили, е като мираж, уве-
ковечен от забавяне и пълен с 
усложнения. През годините оп-
лакванията са валяли във Френ-
ското зъболекарско сдружение, 
самоуправляващо се звено, 
което се занимава с етиката и 
стандартите в зъболекарската 
професия.

През март т.г. съдът постано-
ви ликвидацията на Dentexia, 
тъй като тя е натрупала 22 млн. 
евро дългове за четири годни 
съществуване. Министерството 
на здравеопазването на Фран-
ция каза, че ще компенсира ня-
кои от пациентите на Dentexia.

„Вкъщи, през целия ден съм 
без зъби“, казва Тейлхол, която 
е на 60 години. 

Тя е платила на Dentexia 12 
000 евро за импланти и корони, 
които да заместят загубените 
зъби при заболяване на венеца. 
След обявения фалит през про-
летта, пациентката е останала 
само с черните винтове на им-
плантите, като керамични коро-
ни никога не са били поставяни. 
„Повярвайте, че въпреки дълго-
годишния семеен живот, това се 
отразява и на личния ти живот“.

Подобна е историята, раз-
играла се в Испания, където 
медиите говорят за „дентален 
балон“, предизвикан от евти-
ните кредити, който сега за-
почва да прераства в криза на 
общественото здравеопазване. 
Тук центровете на Funnydent са 
имали по 1,5 млн. евро приходи 
на месец, като работещите в тях 
са публикували в социалните 
медии снимки, на които размах-
ват пачки с банкноти. По-рано 
тази година всички тези цен-
трове затвориха. Техният шеф, 
Кристобал Лопес Вивар, бивш 
мениджър на нощен клуб, беше 
арестуван за измъкването на 
пари от 2500 пациенти на обща 
стойност от 8,8 млн. евро.

Създателят на Dentexia, 
Паскал Стейшън, отказва да 
коментира случилото се, но се 
оплаква по един от френските 
телевизионни канали, че само-
наетите частни зъболекари са 
организирали вендета срещу 
него. Той казва, че неговата 
компания е целяла да предос-
тави по-достъпна дентална гри-
жа, но е била спряна в средата 
на тяхната кампания.

На работещите в Dentexia са 
били зададени норми за поста-
вяне на импланти на пациенти-

те, тъй като това е най-печелив-
шият сегмент от зъболечението, 
според Жилберт Ботейл, прези-
дент на Френското зъболекар-
ско сдружение, отговарящо за 
стандартите в зъболечението.

Той казва, че веригите ден-
тални центрове не са изпълни-
ли мисията си за опазване на 
общественото здраве за доста-
вяне на базови дентални грижи, 
които са по-малко рентабилни. 
Те не извършват рутинни дей-
ности. Например подобни цен-
трове не работят в сряда, когато 
учениците не са на училище и 
е подходящо да се проверят за 
кариеси.

Клиенти на Dentexia са пла-
щали средно по 7500 евро за зъ-
бите си, според Ауачериа, паци-
ентът, който е лидер на групата 
на жертвите от този случай. 
Девет от 10 пациенти никога на 
се завършили своя план на ле-
чение. Сега те трябва да платят 
на друг зъболекар да довърши 
лечението, но много от тях не 
биха искали да взаимодействат 
със застрахователните компа-
нии, поради давности и други 
легални задължения, според 
Френския зъболекарски съюз и 
оторизираните лица от Френ-
ското зъболекарско сдружение. 
Сега, след като правителството 
предложи мерки за помощ на 
жертвите, има надежда за подо-
брение при тези пациенти.

ВРАТИЧКА
В СИСТЕМАТА
Съюзът на зъболекарите 

(CNSD), който преговаря за 
цените на денталните услуги 
с френското правителство, от 
години сигнализира, че ниско-
бюджетните дентални центрове 
представляват опасност. Сега е 
време властите да ги контроли-
рат по-добре.

Виновна за това положение 
е вратичка в закона, известна 
като закона Bachelot. Тя позво-
лява създаването на вериги от 
центрове без сертифициране, 
а само чрез писмено заявяване 
какъв е проектът. След влизане-
то в сила на закона 100 центъра, 
подобни на Dentexia, са били 
създадени в страната, които 
твърдят, че предоставят по-дос-
тъпна дентална грижа.

Но началото на проблема е 
през 80-те години, казва прези-
дентът на Съюза на зъболека-
рите Катрин Можайски. Френ-
ските власти първоначално са 
искали здравните застраховки 
да покриват и регулират цяла-
та дентална помощ, но бързо 

разбират, че не могат да си го 
позволят, ето защо те намират 
компромис. Докато превантив-
ната и рутинната грижа се по-
криват и регулират от здравни-
те застраховки, по-сложните и 
скъпи дентални дейности като 
имплантите и ортодонтията не 
са включени. Зъболекарите каз-
ват, че системата ги изхвърля и 
те са недобре платени за рутин-
ната грижа, която заема по-го-
ляма част от тяхното време.

Зъболекарите и френското 
правителство трябва да започ-
нат преговори за новите тарифи 
през септември.

Френските зъболекари полу-
чават най-ниското заплащане в 
Европа за рутинна грижа, спо-
ред данните на техния съюз. Те 

се оплакват, че заплащането от 
страна на държавата за обтура-
ции  е най-ниското в Европа и 
не покрива разходите си. Ето 
защо, за да компенсират, те по-
вишават цените за импланти и 
ортодонтия. „Системата днес 
е напълно объркана“, казва 
Можайски. „Заплащането за 
основна грижа трябва да се уве-
личат най-малко два пъти, за да 
можем да приемаме деца паци-
енти без да работим на загуба“.

Същевременно един дентален 
имплант струва между 1500 и 
2000 евро и не всичко от това се 
покрива от общественото здра-
веопазване. Единичната кера-
мична корона струва най-малко 
500 евро, а реимбурсирането 
от здравната система е само 75 
евро и не е променяно от 1988 
г. насам. Разликата трябва да се 
поеме от частните здравни за-
страховки и пациентите. Както 
споменахме, очаква се зъболека-
рите и френското правителство 
да започнат преговори през сеп-
тември. Във връзка с това здрав-
ният министър Мерисол Турейн 
заявява, че би скала системата 
да се балансира и да се предло-
жи по-справедливо заплащане 
на зъболекарите за рутинни дей-
ности, но в същото време да се 
ограничат нивата на по-скъпите 
дентални дейности.

ДЕНТАЛНИ 
ГРИЖИ В 

ЧУЖБИНА
Колапсът на част от сис-

темата кара много пациенти 
да се лекуват извън Франция. 

Според данните на обществе-
ните здравни застрахователни 
фондове, броят на хората, кои-
то трябва да бъдат реимбурси-
рани за коронки и други ден-
тални дейности, е нараснал с 
16% през 2014 г. в сравнение с 
предната година. Топ дестина-
циите за дентален туризъм са 
Унгария, Испания, Португалия 
и Италия.

Жертвите на Dentexia стават 
нетърпеливи. Те искат спешен 
фонд да помогне на тези, които 
вече са платили за лечение, за 
да могат да го довършат.

Някога жизнерадостната коз-
метичка, 41-годишната Селойе 
Рбили, стои предимно вкъщи, 
дъвчейки пластмасова проте-
за. Тя отишла в Dentexia преди 
две години, заради оплакване 
от клатещ се зъб. Извадили ѝ 9 
зъба, вместо само 3, за които е 
дала своето съгласие. Тя казва, 
че в този вид не може да работи 
и изпитва болка в зъбите и си-
нусите. Загубила е апетита си и 
тежи само 42 кг. и се лекува от 
депресия.

„Това вече не съм аз. Аз не 
мога да позная моята уста, мо-
ето лице, моята усмивка. Оби-
чам хрупкав хляб, но не мога 
да го ям. Те разрушиха моя жи-
вот“, казва тя.

Новината, че в Холандия 
фризьорите печелят по 9000 
евро на месец, едва ли ще по-
могне.

„Ние дори не можем да си 
позволим да имаме зъби. Това е 
отвратително“, добавя тя.

Източник: Politico.eu
Превод 

от английски: Е.Караянева

ФРЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ 
НА ОБЕЗЗЪБЕНИТЕ

Денталната грижа е може би тъмната страна на френското здравеопазване
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Л. Дойчинова, М. Пенева
Катедра „Детска 
дентална медицина“, 
ФДМ – София, МУ – София

ВЪВЕДЕНИЕ 

Аутизмът е едно от най-теж-
ките невропсихични раз-
стройства в детска възраст. 

Той се разглежда като основен 
здравен и образователен проблем, 
засягайки много сфери от ежеднев-
ната дейност в това число и хране-
нето.

Разстройствата от аутистичния 
спектър се характеризират с ув-
реждания в социалното поведение, 
способността за комуникация и 
ограничени, повторяеми или сте-
риотипни модели на поведение. 
Най-често са срещани класиче-
ския аутизъм (синдром на Кanner, 
т.н. ранен детски аутизъм), синд-
рома на Asperger (по-лека форма 
на аутизъм), атипичния детски 
аутизъм, неспецифициран по друг 
начин, използван да опише група-
та от децата, които не се вписват 
в останалите видове аутизъм. По-
рядко срещани са синдрома на Rett 
и детското дезинтегриращо раз-
стройство (най-тежката форма на 
аутизъм).

Липсва точна статистика за чес-
тотата на аутизма. Последните 
данни показват, че в света едно на 
166 деца е с аутизъм. В България 
16 000 деца са с тази диагноза.

Цел: Целта на проучването е да 
се анализират хранителните нави-
ци на деца с аутизъм и да се оце-
ни риска от развитие на кариес и 
наличие на сензорна дисфункция 
при тях.. 

Материал и методи: Изслед-
ването обхваща 30 деца с аутизъм 
на възраст от 5 до 12 години. Бяха 
оценявани хранителните навици ва 
децата след анализ на хранителния 
им дневник, отразяващ режима им 
на хранене за 7 дни - количества-
та на протективните за оралното 
здраве храни и вида на приеманата 

храна, като междинно похапване. 
Корекциите на хранителните нави-
ци при изследваните деца се про-
ведоха за период от една година. 

Резултати: При по-голямата 
част от децата бяха установени не-
здравословни хранителни навици, 
които са важен рисков фактор за 
развитие на зъбен кариес при тях. 
(Диаграма №1)

Резултатите показват, че децата 
приемат много малки количества 
мляко и млечни продукти (сирене), 
които осигуряват средно 0,43 гра-
ма калций на ден. Това е напълно 
недостатъчно количество за осигу-

ряване на минерализацията на зъ-
бите, които все още не са пробили 
и недостатъчно, за да реализира 
локална защита на пробилите. В 
края на програмата се увеличава 
достоверно количеството на този 
минерал (t=4,07, p<0.001), прием-
ан от млякото (t=4,0, p<0.001) и 
млечните продукти (сирене) (t=4,5, 
p<0.001), но то е все още недоста-
тъчно, сравнено с физиологични-
те норми, което е тревожен факт 
и показател за трудностите, които 
съпътстват промените в упоритите 
хранителни предпочитания на тези 
деца. (Диаграма №2)

Приеманите количества на пло-
довете и зеленчуците също са по-
малко от необходимото. Този факт 
е обезпокоителен, тъй като тази 
хранителна група от хранителната 
пирамида е богата на всички вита-
мини от група B, на всички водно-
разтворими витамини в това число 
и на витамин C, като зеленчуците 

са по-богати на водно-разтворими 
витамини, а плодовете са незаме-
ним продукт, богат, както на ви-
тамини и минерали, така и на ор-
ганични киселини. При децата от 
предучилищна възраст това трябва 
да бъде по 300 грама, а за учениче-
ска възраст потребността е от 400 
грама зеленчуци и плодове. 

В края на едногодишният пери-
од се отчита промяна в предпочи-
танията на децата към плодовете 
(t=5,1, p<0.001), които достоверно 
се увеличават, което се дължи на 
прилаганите подходящи стратегии 
за промени в хранителния им ре-
жим. Консумираните количества 
на зеленчуците (t=1,6, р>0.05), 
месото (t=1,7, р>0.05), и рибата 
(t=1,3, р>0.05), са недостатъчни и 
до края на програмата не се про-
менят достоверно. Това говори за 
необходимостта да се работи по-
стоянно с много търпение в посока 
за промяна на хранителния режим 
на тези деца (стъпка по стъпка). 
(Диаграма №3)

Повлияването на въглехидратно-
то хранене задължително се реали-
зира при всички изследвани деца, 
като особено внимание се отделя 
на половината от тях са с висок 
риск по отношениена този рисков 
фактор. (Диаграма №4)

За по-подробно изясняване на 
изключително важния въпрос за 
въглехидратното хранене, като 
един от рисковите фактори за раз-
витието на зъбния кариес беше 
анализиран седмичния прием на 
въглехидрати при изследваните 
деца, представен на Диаграма № 4.

Резултатите показват, че в еже-
дневното им хранене присъстват 
много рискови храни от типа junk 
foods – шоколад, бонбони, сни-
кърс, сладкиши във формата на 
различни фигурки, близалки, сла-
долед, картофен чипс, снакс и др. 

Съдържанието на твърде много 
захар в тях предизвиква голяма за-
гриженост, тъй като риска от кари-
ес ще бъде висок. 

Установява се и една много тре-
вожна тенденция за честа консу-

мация на безалкохолни газирани 
напитки при повечето от децата. 
Поради високото съдържание на 
захар в тях, това създава сериозен 
риск от развитие на кариес и затова 
е необходима превенция. (Диагра-
ма №5)

Отчетените високи стойности 
на индекса DMFТ (над 4) е логи-
чен резултат от установения чест 
прием на захарни храни и напитки, 
които за дълъг период от време ще 
увеличат киселинната продукция 
от микроорганизмите в зъбната 
плака, които са и един от водещите 
етиологични фактори за развитие-
то на кариес.

Утежняващ фактор е и лошата 

орална хигиена, кратката продъл-
жителност при изпълнението на 
орално-хигиенните процедури, 
както и ниския социален статус 
при една част от децата. 

Липсата на професионална гри-

жа и консултация за вредата от 
любимите лакомства, липсата на 
познания относно важността на 
оралното здраве могат да станат 
причина за развитие на кариес при 
тези деца. 

Тревожен е фактът, че много от 
децата предпочитат единствено и 
само храни, съдържащи въглехи-
драти и това изправя техните роди-
тели пред сериозни изпитания.

В зависимост от получените ре-

зултати, децата с аутизъм бяха раз-
делени на две групи в зависимост 
от хранителните си предпочита-
ния: 

1. група - Деца, които са с „ти-
пично хранене“ – 13 деца (43,3%) 
и консумират разнообразни храни 
от различни групи по отношение 
на консистенцията и типа им, по-
казват интерес, демонстрират же-
лание да докосват и опитват нови 
храни, които им се сервират. Роди-
телите споделят, че приемането на 
храна, която е била отказвана пре-
ди това, става предпочитана, ако се 
даде на детето малка играчка, като 
награда или то получи вербална 
похвала. 

ХРАНИТЕЛНА ДИСФУНКЦИЯ 
И РИСК ОТ РАЗВИТИЕ НА КАРИЕС 

ПРИ ДЕЦА С АУТИЗЪМ
За първи път по време на Научния конгрес на БЗС бяха отличени 2 постера и 1 орална презентация. 

Публикуваме отличените и на страниците на вестника.

Фиг. № 1

Диаграма №1 

Диаграма №2

Диаграма №3

Диаграма №4

Диаграма №5

Фиг. №2
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При децата с аутизъм може да 

бъдат засегнати различни сензор-
ни системи и да се установят на-
рушения при обработката на сен-
зорните възприятия, т.н. сензорна 
дисфункция. (Фиг. №2) (Диаграма 
№ 6, 7)

Диаграмите № 6 и № 7 са много 
показателни за това как се обра-
ботва сензорната информация при 
едно здраво дете и дете аутист със 
сензорна дисфункция.

Сензорни фактори като миризма, 
текстура, цвят и температура до-
принасят за хранителната избира-
телност (сензорна чувствителност) 
към храните при децата с аутизъм. 
В нашето проучване тези деца бяха 
обособени в отделна група.

2. група – Деца, които са 
със „сензорно-интегративна 
дисфункция“ (СИД) - 17 деца 
(56,7%). При тях беше отчетена 
липса на разнообразие в избора на 
храна и повтарящи се предпочита-
ния по отношение на консистенци-
ята й. Установено беше, че децата 
имат предпочитания към опреде-
лена текстура:

Хрупкави храни - сухи зърне-
ни храни, бисквити, овесени ядки, 
корнфлейкс, солети, чипс, кубети, 
пелети, пуканки, снакс, ябълки, 
чушки, моркови, броколи, цареви-
ца, карфиол. 

Меки храни - пържени картофи, 
сандвичи, сирене, пица, панирани 
пилешки хапки, картофено пюре, 
макарони, кисело мляко, кремове, 
детски пюрирани храни, кремчета 
от нишесте и кисели. 

Обяснението на психолозите е, 
че те са хипосензитивни и търсят 
такава консистенция, която им 
носи приятни сензорни усещания. 

При четири деца беше отчетено, 
че предпочитат само една марка 
десертно кисело мляко. Едно от 
децата не смесва храни с различна 
консистенция – мляко с ориз, но 
ако те се сервират поотделно, то ги 
консумира с желание. Всяка храна 
от менюто на друго дете трябваше 
да е обилно залята с кетчуп. А ми-
ризмата на печено пиле и пържено 
провокира бурна реакция на гаде-
не и позиви за повръщане при две 
деца.

Наблюдаваните от нас пове-
денчески проблеми при сецата 
със СИД са следните:

- При 6 деца - нежелание и страх 
да опитват нова храна. Те стават 
тревожни, когато видят нова храна 
в чинията си или на масата, а три 
от децата получават гадене, когато 
опитват нови храни. 

- Всички деца имат строго опре-
делени ритуали, които трябва да се 
спазват - настояват за една и съща 
чиния, чаша и прибори за хранене. 

- Едно дете започва да се хра-
ни единствено в присъствието на 
определен член от семейството 
(бащата), към който е силно при-
вързано и в присъствието, на който 
се чувства в безопасност и става 
много спокойно. 

- Родителите на три от децата 
споделят, че ядат много бързо, а 
четири изключително бавно. 

- Едно дете има проблем с дъв-
ченето и поглъща хапките несдъв-
кани, в резултат на това следват 
стомашни болки и изкуствено пре-
дизвикване на vomitus, за да се  об-
лекчи състоянието му. 

На Фигури № 3 и № 4  са пред-
ставени най-предпочитаните хра-
ни и цветове от децата, обхванати 
в проучването.

Фиг. № 3 Най-предпочитани 
храни и цветове при изследваните 
деца с аутизъм

Фиг. № 4 Предпочитани храни 
при изследваните деца с аутизъм

Напълно е възможно консумаци-
ята на храните, които са вредни за 
зъбното здраве на децата да бъде 
уравновесена до такава степен, че 
желанията им да бъдат удовлетво-

рявани без това да уврежда техни-
те зъби. Поощряването за добре 
изпълнена инструкция при децата 
с аутизъм трябва да става с пода-
ръци, похвали и други привилегии, 
а не с нещо сладко.

Успешни стратегии, които бяха 
приложени за преодоляване на 
вредните навици са индивидуално 
обучение на децата, ходене с мама 
и татко на пазар и избор на храни, 
полезни за зъбното здраве, „Прави 
като мен“. Получените резултати 
при избора на храна от децата са 
добри, като много важно е здрав-
ното обучение.

При въвеждане на нова храна 
при децата със СИД беше използ-
вана стратегията „Първо и След 
това“

Фиг. № 5 „Първо и След това“

Фиг. № 6 „Първо и След това“

Първо се въвежда новата храна 
в много малко количество и след 
това се дава предпочитаната, като 
постепенно се увеличава количе-
ството на новата храна и след това 
се дава отново предпочитаната до 

възприемане на новата храна от 
детето. 

Фиг. № 7 Награди при въвеж-

дане на нова храна
Фиг. № 8 Резултат след прила-

гането на стратегията „Първо и 
След това“

Стратегията „Първо и След 
това“ се прилага и при обучение-

то на децата в орална хигиена. Те 
трябва да се обучават търпеливо и 
да знаят, че след хранене се изми-
ват зъбите с четка и паста. 

Фиг. № 9 „Първо и След това“ и 
орална хигиена. Фиг. № 10 Резул-
тат от прилагането на „Първо и 
След това“  при дете с аутизъм

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Половината от изследваните 
деца са с висок риск от развитие 
на кариес по отношение риско-
вия фактор въглехидратно хране-
не. Необходимо е да се променят 
хранителните им навици, като се 
проведе мотивация и обучение за 
здравословно хранене на децата и 
родителите им. Установените не-
здравословни хранителни навици 
са важен рисков фактор за орал-
ното здраве на децата с аутизъм и 

трябва да бъдат ограничавани при 
задължителен контрол на диетата. 

Сложните и комплексни пробле-
ми при сензорната дисфункция при 
част от изследваните деца трябва 
да се решават с помощта на интер-
дисциплинарен подход. При силно 
избирателни модели на хранене, 
намесите биха могли да бъдат раз-
работени с диетолог, поведенчески 
психолог и дентален лекар, за да 
може детето с аутизъм да има пъл-
ноценен хранителен режим.

Ключови думи: аутизъм, кариес 
риск, хранене, сензорна чувстви-
телност.

Адрес за кореспонденция:
Доц. д-р Лилия Дойчинова

Катедра по детска
дентална медицина

Факултет по дентална
медицина – София

e-mail: ldoitchinova@abv.bg

Диаграма №6, 7

Фиг. №3,4

Фиг. № 8

Фиг. № 7

Фиг. № 9

Фиг. №10
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Какво очакват от своя зъболекар 
пациентите, страдащи от 
дентинова чувствителност
ПРОФ. HANS-GÜNTER SCHALLER

КаК дентиновата 
свръхчувствителност се 
отразява на ежедневието ви?

От известно време имам ня-
колко свръхчувствителни зъба 
в горната и в долната челюст. 
В момента зъбите ми реаги-
рат много болезнено на студе-
ни храни и въздух въпреки про-
веденото лечение и употреба-
та на продукти за дентална хи-
гиена, предназначени да намалят 
чувствителността, като не 
забравям факта, че остарявам. 
Задните ми зъби са особено про-
блемни. Проблемът почти си-
гурно се дължи на неадекватни-
те ми оралнохигиенни навици 
през последните десетилетия, 
започнали още от младостта 
ми. Това обаче не е повлияло 
особено на оралната ми хигиена 
и малко или много съм се прими-
рил с чувствителните ми зъби. 
Новите открития в научните 
публикации сочат, че дентино-
вата свръхчувствителност е 
най-силно изразена между 20- и 
40-годишна възраст, като бав-
но намалява с възрастта пора-
ди физиологичните защитни 
механизми на пулпо-дентиновия 
комплекс. За съжаление не съм в 
състояние да потвърдя тези до-
клади, тъй като собствените 
ми проблеми стабилно се вло-
шават, като биват афектира-
ни все повече зъби, а интензив-
ността на болката се увеличава 
с всяка следваща година.

КаК променихте начина си на 
живот в резултат на дентино-
вата свръхчувствителност?

Макар че зъбите ми са много 
болезнени понякога, реално не 
съм правил особени компроми-
си с оралнохигиенните ми нави-
ци или начина ми на хранене. Да, 
студените храни и напитки ми 
причиняват болка, но обикно-
вено мога да им се наслаждавам 
независимо от това. Ежеднев-
ната ми орална хигиена не пред-
ставлява проблем за мен. Из-
ползвам хладка вода, тъй като 
студената може да бъде изклю-
чително неприятна. Разбира се, 
от много години използвам спе-
циална паста за чувствителни 
зъби. Това, което мога да кажа 
за начина ми на хранене, е, че 
все още консумирам охладени 
напитки и ям много студени 

храни без ограничения. Мога да 
толерирам симптомите, кои-
то възникват в резултат на 
това. И дори да забелязвам сту-
дения въздух през зимата, това 
не ограничава начина ми на жи-
вот.

Бихте ли посетили дентален 
професионалист?

По отношение на дентална-
та профилактика и лечение най-
големият проблем са чувстви-
телните ми зъби и това обик-
новено е основното ми притес-
нение при всяко дентално посе-
щение. Не мога да отида за про-
фесионално почистване на зъб-
ния камък например, тъй като 
намирам процедурата за мно-
го болезнена и стресираща. Ос-
вен това зъбите ми реагират 
много болезнено на въздушния 
спрей, когато бъде насочен към 

съседните зъби, контралате-
ралните зъби и срещуположна-
та челюст. Не всичко може да 
бъде блокирано с локална упой-
ка, в противен случай всичките 
ми задни зъби в двете челюсти 
трябва да бъдат обезболени!

уведомявате ли зъБолеКарите 
за проБлемите с 
чувствителните ви зъБи?

Тъй като по време на профи-
лактика и дентално лечение из-
питвам много болка поради 
чувствителните ми зъби, ре-
довно уведомявам зъболекаря, 
преди да започне съответна-
та процедура. В зависимост от 
това, какво е планирано, моля 
за локален анестетик. Лични-
ят ми зъболекар и дентален хи-
гиенист, както и денталните 
асистенти знаят за моя про-
блем и правят всичко по сили-

те си, за да направят лечение-
то възможно най-приятно и 
безболезнено. 

КаКво очаКвате от денталните 
професионалисти?

Преди всичко очаквам зъбо-
лекарят и неговият екип да за-
помнят, че имам чувствител-
ни зъби. Те трябва да избягват 
причиняването на дразнение по 
време на лечението и употреба-
та на инструменти като въз-
душни спрейове, слюносмукате-
ли и сонди, освен ако не е абсо-
лютно наложително. Не мога 
да понеса някои от процеду-
рите без локална упойка, зато-
ва очаквам екипът да се съобра-
зи с това мое изискване. Все-
ки път когато отида на зъбо-
лекар, питам дали няма начин 
да се изолират чувствителни-
те ми зъби. От много години 
насам професионалното прило-
жение на продукти за домашна 
употреба е част от всяко посе-
щение както като основна при-
чина за моята визита, така и в 
края на сесията. Това обикно-
вено облекчава симптомите и 
значително подобрява качест-
вото ми на живот. За съжале-
ние обаче ефектите не траят 
особено дълго и процедурата 
трябва да се повтаря и в след-
ващи посещения, въпреки че си 
помагам в домашни условия с 
комбинация от специални про-
дукти – паста и вода за уста. 
Наистина ми се иска в бъдеще 
да бъде намерено трайно реше-
ние на проблема чрез научни из-
следвания и разработването на 
нови стратегии и продукти.

Professor Hans-Günter Schaller 
Директор на Отдел по 
ресторативна дентална медицина 
Институт по дентална медицина
Halle (Saale) University, 
Германия

ПРОБЛЕМЪТ С ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА ЗЪБИТЕ ВСЕ ОЩЕ НЕ Е РАЗРЕШЕН…

казват, че имат поне един паци-
ент на ден, който страда от ден-
тинова свръхчувствителност.1

съобщават за проблеми, свър-
зани с дентиновата свръхчувстви-
телност.2

определят свръхчувствителността като 
основната причина за болката, свър-
зана с посещенията им при зъболекар.2

ЗЪБОЛЕКАРИ ВЪЗРАСТНИ ОТ ВЪЗРАСТНИТЕ9/10 3/5 29%

1. Colgate Dentist survey, UK, 2013, 2. Colgate Consumer survey, UK, 2013 

A D V E R T O R I A L
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Като истински мениджъри, 
които ценят краткостта и 
яснотата на посланията, 

представяме същността на конкур-
са на Асоциацията на денталните 
мениджъри в България (АДМБ)

● Направена бе „снимка“ на раз-
витието на денталната мрежа у 
нас – инвестициите са сериозни, 
практиките са оборудвани със съ-
временна апаратура, променена е 
лечебната среда, осигурен е ком-

форт за пациента.
● Инвестициите са разумни – 

откриват се съвременни дентални 
клиники дори и в малки населени 
места, но се привличат пациенти и 
от регионите.

● През тези 20 и повече години 
на преход българският зъболекар 
не се „лута в пустинята“ – целе-
насочено разви собствената си 
дейност по европейски стандар-
ти. Допринесе и за развитието на 

малкия бизнес у нас. С помощта 
на кредити или свои средства той 
инвестира, закупувайки собствени 
помещения за кабинет/клиника, 
оборудване, инвестира и в обуче-
нието на екипа си. Това израстване 
бе постепенно и по естествен път.

● В повечето случаи денталните 
кабинети и клиники се управляват 
от зъболекари, единици са с назна-
чени офис мениджъри. Забелязва 
се обаче и обратна тенденция – да 

се наемат хора извън денталната 
сфера, които да менажират. Има 
и случаи, когато в семейства на 
зъболекари единият от тях поема 
управлението или ако единият е 
зъболекар, другият се ангажира с 
менажирането.

● Съществуват практики, които 
осъзнават необходимостта от кон-
султиране по въпросите, свързани 
с управлението и комуникацията, 
както и маркетинга. Разбрали са, 

че не трябва да се работи повече на 
принципа проба – грешка. За съжа-
ление обаче у нас професионални 
консултанти в областта на дентал-
ния мениджмънт няма. Като цяло 
услугата консултиране не е така 
популярна в България. 

● Критериите за оценка на кан-
дидатите в конкурса се усъвър-
шенстват. Към тях, за по-голяма 
обективност, ще бъде въведена и 
точкова система на оценяване. Раз-
говорът с участника, вникване в 
подробностите, живата атмосфера 
в практиката са истинско мерило 
при оценката й. Конкурсът въведе 
и нов тип оценка – тази на некли-
ничните детайли в една практика. 

● Той откри нови личности с не-
вероятен потенциал. Независимо 
от досегашните победители, дори 
малкият, но спретнат и добре уп-
равляван кабинет, е в състояние да 
се бори за най-голямата награда 
в конкуренция с луксозната и ма-
щабна клиника. Защото първосте-
пенен показател в оценката не е 
луксът, а интелектът и потенциал-
ът на личността, която ръководи и 
организира практиката. 

● Конкурсът поддържа интереса 
към темата за денталния менидж-
мънт у на. Тя има 10-годишно при-
съствие, но не е наложена трайно. 

● Церемонията по награждава-
нето през годините се превърна в 
обединяващ празник за съслови-
ето. Участие в надпреварата вече 
вземат и зъботехническите лабо-
ратории. Конкурсът е подкрепян 
от Българския зъболекарски съюз.

КОНКУРС НА АСОЦИАЦИЯТА  
НА ДЕНТАЛНИТЕ МЕНИДЖЪРИ В 

БЪЛГАРИЯ „АДМИРА“
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ПАРАКОФДАЛ
 ОПАКОВКИ ОТ 10 И 20 ТАБЛЕТКИ

Без рецепта!

Лекарствен продукт за възрастни и подрастващи над 14 г.
Лечението с Паракофдал не трябва да продължава повече от 3 последователни дни.
Преди употреба прочетете листовката!

Когато болката те

измъчва...

УНИФАРМ АД, София 1797, ул. “Тр. Станоев” № 3; 
тел.: 02/ 970 03 23, 02/ 970 03 28, факс: 02/ 971 26 83; e-mail: info@unipharm.bg
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Теоретичен курс организиран от д-р Иван Горялов

-  индикации за ортодонтско лечение при интер-
дисциплинарни случаи: пародонт, естетика и функция;
-  ортодонтска интрузия, бавна и бърза екструзия;
-  клинични случаи и протетични процедури;
-  план на лечение: протоколи;
-  определяне на правилното време за пародонтална 
  терапия, ортодонтско лечение и протетично 
  възстановяване; 
-  ортодонтски Set-up, протетичен Wax-up и Mock-up;
-  протетични процедури при фасети чрез минимално 
  инвазивен подход; 
-  определяне на подходящото време за 
  поставяне на импланти;
-  подход при липсващи зъби;
-  обсъждане на клинични случаи;
- особени клинични случаи.

 

Лектори: 
 - Председател на д-р Роберто Перасо

“Алекзандър” клуб Италия
 д-р Моника Имелио

ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ ОРТОДОНТИЯТА И ПРОТЕЗИРАНЕТО
ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ СЛУЧАИ

Дата:   10 декември 2016 г. от 9 ч.

Цена:  720 лв. с ДДС до 18.11.16 г.
            820 лв. с ДДС след 18.11.16 г.

Място:  гр. София, Капитал Форт

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

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

Място на провеждане: 
Гранд хотел Пловдив

За записване е необходимо да се 
обадите на телефон 0889 41 04 42

Повече информация за курсовете на  - раздел Курсовеwww.usmivki.com

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

За запазване на място трябва
да преведете капаро от 500 лв.
за съответното ниво.

Пакетна цена на 5-те нива,
заплатени до 31.01.2017 г. 

- 10% отстъпка

до 31.05.17 г. - 2750 лв.

след  31.05.17 г. - 2950 лв.

до 02.08.17 г. - 2750 лв.

след  02.08.17 г. - 2950 лв.

7, 8 и 9
юни

9, 10 и 11
август

3
 ниво  

4
ниво  

Ортодонтски анализ, диагноза
и план на лечение

2
ниво  

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

23-24
март 

Лечение на клас 2 дълбока захапка
при подрастващ пациент

Екстракционна лечение

5
ниво  

18, 19 и 20
октомври

Лечение на клас 3 отворена захапка
при подрастващ пациент

до 11.10.17 г. - 2750 лв.

след  11.10.17 г. - 2950 лв.

до 15.02.17 г. - 1980 лв.

след  15.02.17 г. - 2180 лв.

23-24
февруари 

1
ниво  

Директно и индиректно залепяне на 
брекети и пръстени, лигиране на дъги

* Цените са с ДДС * Капацитет: Ниво 1 и 2 - 15 човека
                       Ниво 3, 4 и 5 - 10 човека

ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА “АЛЕКЗАНДЪР” ЗА 2017 Г., 
организирани от д-р Иван Горялов
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www.detax.de Ettlingen/Germany

 Мулти концепционална система материали за двойно смесваща техника, 
коректурни и монофазни отпечатъци, база&моно, сега също и 5:1.

 Избираем вискозитет и време на втвърдяване.

 Перфектна течливост - тиксотропно ажустиране с 
великолепни характеристики на течливост.

 Висока хидрофилност, най-висока способност за омокряне, 
непосредствено след смесването, с контактен ъгъл < 10“.

 Термочувствителни настройващи характеристики за 
сигурно време на работа.

 SnapSet моментален ефект.

 Отлична якост на разкъсване и максимална разтегливост.













Detaseal® 
 ЗА ПОВЕЧЕ УДОВОЛСТВИЕ ПРИ СНЕМАНЕ НА ОТПЕЧАТЪКА

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА 
ХИДРОФИЛНОСТ

Официален 
представител:

Дентеко ООД 
ул.Марин Дринов №22
1504 София
тел. 02 9443400 

www.denteco-bg.com
denteco@abv.bg

...

..
ТЯЛО:
високa костна кондензация
отлична интеграция
лесно поставяне
хидрофилна “NANO” - активна 
повърхност
първична висока стабилност - 
подходящи за имедиантно 
натоварване

...
АПИКАЛНА ЧАСТ
самонавиващи се
самонарезни
подходящи за всички видове 
костна плътност (D1 - D4)

Даваме под наем хирургичен кит 
инструменти за поставяне на 
имплантите Bio-Effect.

За всички желаещи провеждаме 
курсове на малки групи до 4 души в 
денталната клиника на Д-р Евгений 
Миронов - гр. София, ж.к. “Павлово”.

..
ВЪТРЕШЕН ХЕКСАГОН
универсална платформа за 
всички диаметри
перфектна връзка имплант - 
абатмънт

.

.

.

.НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНИ 
130 лева - имплант + 
прав абатмънт
140 лева - имплант + 
ангулиран абатмънт

.КОРОНАРНА ЧАСТ

Произведени са от титаниева сплав, клас V с оригинална 
наноактивна повърхност и супер хидрофилни характеристики. 

ДОЖИВОТНА
ГАРАНЦИЯ

НАНОАКТИВНА
ПОВЪРХНОСТ

СВЕТОВНО
ДОСТЪПНИ

БЪРЗА
ПОРЪЧКА

грапава повърхност в горната част

* Цените важат и при закупуване 
   на 1 брой имплант с абатмънт!

02 / 951 66 14
(359) 888 769 130

София,
бул. “Македония 22”

www.dentacom.com
o�ce@dentacom.com
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В разгара на лятото зелени-
те поляни на Исландия и 
Гренландия посрещнаха 

български зъболекари. Тишината 
на севера се наруши от гласове-
те на сестри д-р Читалови, д-р Д. 
Кунева, д-р А. Славкова, д-р Д. 
Бояджиева, д-р Пламен Бързашки 
и д-р Богдан Димитров. Не си от-
говорихме само на въпроса, дали 
бихме издържали за по-дълго при 
толкова ред и спокойствие.

Исландия е с големината на Бъл-
гария. Страната е изключително 
красива през лятото. В Исландия 
се поддържа много висок стандарт 
на живот. Тя има три основни пера 
в икономиката си: 1. Производство 
на алуминий. 2.Туризъм – годишно 

СЕДЕМ ЗЪБОЛЕКАРИ 
ПОКОРИХА ИСЛАНДИЯ  

И ГРЕНЛАНДИЯ
ИСЛАНДИЯ е една от най-слабо населените страни в света, има 

население от около 320 000 души, а преди Втората световна война 
населението и е било само 50 хиляди.

ВМЕСТО фамилни имена в Исландия има само бащини. Към име-
то на бащата се добавя частицата „сон“ (син) или „дотир“ (ако е дъ-
щеря), например Silia Palmarsdottir, тоест Силия е дъщеря на Палмарс.

И ПОНЕЖЕ в Рейкявик всички се познават помежду си, вратите 
на къщите тук често не се заключват, ключовете за колите са в тях, а 
деца в колички се оставят без надзор на входа на кафенета, барове или 
магазини.

В РЕЙКЯВИК е нормално да отидете до най-близкия магазин за 
хранителни стоки по пижама.

ЖИТЕЛИТЕ НА Рейкявик винаги плащат за покупките с банкови 
карти, дори ако са кафе или в бар. Кеш се ползва рядко.

В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ в Исландия през зимата не е толкова сту-
дено, колкото сме свикнали да мислим, температурата рядко пада под 
6 градуса.

А ПРЕЗ ЗИМАТА в Исландия е тъмно, на 21 декември, най-крат-
кият ден на годината, става светло в 10.30 ч., а слънцето залязва рано 
– в 16.00 ч.

БЛОНДИНКИТЕ В ИСЛАНДИЯ са в пъти повече, отколкото 
брюнетките, така че местните жителки обичат да боядисват косата си 
в по-тъмни нюанси.

ИСЛАНДЦИТЕ са много толерантни, редовно се провеждат гей-
паради, позволени са хомосексуалните бракове, а процентът на бисек-
суалните в страната е много висок.

НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ специалности в Исландия са художник, 
музикант и дизайнер. Всеки втори барман или сервитьорът се опитва 
да получи образование по творческа специалност.

В ИСЛАНДИЯ НЯМА ресторанти на Макдоналдс, като послед-
ният е затворен през 2008 г., по време на кризата.

ЕЗИКЪТ НА ИСЛАНДИЯ не се е променил през последните 
1000 години, така че в него има букви, които липсват в английския, 
а жителите на страната без никакви проблеми могат да четат старите 
викингски саги в оригинал.

МЕСТНИТЕ ХОРА като цяло са любители на четенето, днес, спо-
ред някои съобщения, исландците се най-четящата нация в света.

ИСЛАНДИЯ НЯМА въоръжени сили, тяхната функция до извест-
на степен изпълнява бреговата охрана.

ПОЛИЦИЯТА в Исландия няма оръжие.

ФАКТ ЛИСТ

я посрещат 1,5-2 милиона туристи 
от цял свят. 3. Риболов с най-висо-
ка експортна цена.

Зъболекарят, където и да отиде, 
си остава зъболекар. Д-р Богдан 
Димитров ме изпревари и извади 
млечен зъб на Иво Андонов, син 
на д-р Д. Кунева, който бе част от 
групата. Вместо упойка беше при-
ложен букет от емоции по глетче-

ри, водопади, вулкани…
Направихме по един преход в 

Исландия и Гренландия с раници 
на гръб, като всеки преход бе по 
около 25 км., но гледките на глет-
черите си заслужаваха усилието. 
А, когато с кораба наближихме 
езика на един южен ледник в Грен-
ландия, емоционално си обеща-
хме, да се върнем и през тъмния 

сезон за още повече емоции.
Девизът на групата бе: ,,Добре 

работим, добре пътуваме, добре 
се веселим!“. Всяка минута беше 
купон, да не говорим за рождения 
ми ден. Когато Богдан запя,, На 
многая лета“ присъстващите чуж-
денците онемяха. Гласът на Родопа 
планина огласи исландските глет-
чери.

Гренландия е бяла и ледена, но 
със зелени южни брегове. Дания 
я субсидира и едва ли ще позволи 
друг да сложи ръка върху богатите 
природни залежи. Колкото ледът 
се отдръпва, толкова по-близо ста-
ват те. 

Инуитите, местното население, 
живеят по свои правила, далече 
от бързината и лудостта на наша-
та цивилизация. Може би е трудно 
през тъмната зима, но те са щаст-
ливи по своему. Спокойствието на 
севера е несравнимо, но не е зара-
зително.

До нови срещи на български зъ-
болекари по пътищата на света!

д-р Нева Читалова
Снимки: д-р Нева Читалова,

д-р Пламен Бързашки
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ПРОДАВА

Продавам стоматологична маши-
на ЮС 7М МЕДИЯ год. на производ-
ство1996г. В добро състояние цена -по 
договаряне тел.0898496648

Продавам пиезо скалер PYON 2 PB-2 
E LED кит за вграждане на W&H, произ-
веден 2012г. Цена по договаряне, факту-
ра. Тел 0887746231 Д-р Т. Хорозова 

Продавам ОРТОПАНТОМОГРАФ 
с приставка за ЦЕФАЛОМЕТРИЯ - 
Rotograph Plus  - Villa Sistem Medical в от-
лично състояние за работа - модел 2005 г. 
с включен безплатен монтаж. Цена 4900 
лв , тел : 0888 680 657

Продавам стоматологичен кабинет с 
всички необходими регистрации, оборуд-
ване и материали, ЛЮЛИН, бул. „Добри-
нова скала“ No 42, каб 48, ет. 1 б /Грийн 
център/ тел за връзка: 0887 464256 Хр. 
Буцев

Продава малко използвана машина 
ЮС5М в отлично състояние за 500 лева. 
За информация GSM 0898716708

ПРОДАВАМ Настолен рентген 
ENDOS с чисто нов сензор, 70 kV, 50 Hz. 
Цена: 4 300 лв. Телефон за връзка: 0887 
318 302.

Д-р Пенева от София продава спеш-
но: 1. Стоматологичен стол от Китай- 
1500 лева; 2. Рентгенов апарат- по дого-
варяне; 3. Стоматологични инструменти; 
За контакт: GSM: 0878 800 841 

ПРОДАВАМ Портативен дентален 
рентген GENORAY PORT - XII, 60 kV. 
Цена: 5 300 лв. Телефон за връзка: 0887 
318 302.

Продава зъболекарски кабинет /прак-
тика/ в гр.Бургас, к-с „Лазур“, заедно с 
оборудването, което е почти ново. Ка-
бинетът работи от 1999г. Състои се от 
работно помещение, чакалня, санитарен 
възел, стая за почивка /общо43 кв.м/. 
Цена 45 900 Euro. Цена без оборудване: 
41900 Euro. GSM&0887779353

Продавам дентален юнит Медиа 7 на-
пълно окомплектован с много резервни 
части, цена по договаряне, София, тел. 
0895349940

Продавам работещ зъболекарски ка-
бинет в гр. Силистра, в жилищен блок 
със самостоятелен външен вход. Прак-
тиката съществува от 1994 г. Кабинетът 
е оборудван с всичко необходимо за ра-
бота. Цена с консумативите и инструмен-
тариума - 30 000 евро. Тел: 0888 947 116, 
Д-р Чолакова

Продава се необорудван стоматоло-
гичен кабинет в град Ловеч в самостоя-
телна сграда (25 кв. метра), състояща се 
от кабинет, чакалня и санитарен възел. 
Практиката съществува от 18 години. 
Цена 22 500 евро. Продават се и борче-
та, каналопълнители, нервекстрактори и 
ръкохватка вода-въздух. Тел. за контакти: 
0887 52 26 80

Продавам употребяван стоматологи-
чен комплект ZC9300 - стоматологичен 
стол, юнит с периферия, включваща: 
турбина NSK-Ti-max с бърз куплунг и с 
вградена светлина, ел. четков микромо-
тор СМ 30-2, ел. безчетков микромотор с 
вградена светлина, обикновена турбина, 
ръкохватка въздух-вода; негативоскоп, 
стойка за монитор и ТV, маслен компре-
сор JUN-AIR, автоклав, два броя фотопо-
лимерни лампи, метални шкафове, стол 
за стоматолога, дребен инструментари-
ум. Цена по договаряне. Тел:0898202029, 
Златоград

Продавам стоматологична машина 
Медия-ЮС-5, заедно с микромотор и със 
сух стерилизатор. Напълно рециклирана 
с претапициран стол за пациента. Цена 
по договаряне. Тел: 0878383920

Продавам работещ зъболекарски ка-
бинет в гр. Ямбол - в центъра на града, 
подходящ е за работа и живеене, тъй като 
се намира в жилищен блок и апартамента 
е 70 квадр.метра. Практиката съществува 
от 1994 год. Кабинета е оборудван с всич-
ко необходимо (ултразвук, фотополи-
мерна лампа, амалгамобъркачка) вклю-
чително и с дребен инструментариум и 
консумативи,както го изисква добрата 
дентална практика. Може да се започне 
работа веднага. Цената за апартамента с 
денталната практика, с всичко гореспо-
менато е 32000 Евро тел.0895683896

Продава се! Мобилен стоматоло-
гичен кабинет с чисто нова машина и 
компресор, интраорална камера, ултраз-
вук, турбина, два наконечника, монитор, 
фотополимерна лампа,аспирация, стол 
за стоматолога и за сестрата, много шка-
фове, резервоари за чиста и мръсна вода, 
мивка с топла и студена вода. Регистри-

рана е като специализиран автомобил 
линейка тип зъболекарски кабинет. Ли-
нейката е обслужена с климатик и в зад-
ният сектор, има и отопление .Тел. 0885 
444 564

Продавам Зъболекарски стол Юнит 
7, сух стерилизатор, амалгамобъркачка, 1 
комплект инструменти, шкафове, бюро, 
картонетка, касов апарат 0885544373

Продавам ново зъботехническо 
оборудване. Район Благоевград, тел. 
0896121330

Продавам стоматологичен кабинет 
във Варна в новопостроена луксозна 
кооперация. Мястото е комуникативно, 
на голям булевард до спирка на град-
ски транспорт и светофар. Кабинетът се 
състои от 3 помещения-стая за почивка 
с оборудван кухненски бокс, кабинетна 
част и чакалня. Баня с тоалетна, изпъл-
нени с луксозен испански фаянс. Пар-
тер, самостоятелен вход. 35 500 евро. 
0888/877 501

ДАВА ПОД НАЕМ

Давам под наем оборудван дента-
лен кабинет в гр.София-кв. Манастир-
ски ливади За контакт-д-р Ангело-
ва-0888815944

Давам под наем оборудван дентален 
кабинет в центъра на София. За контакт 
- 0877922665.

Отдавам под наем офис - узако-
нен зъболекарски кабинет в София, 
ул.Костенски водопад, на автобусна 
спирка, с голямо лице, на 1ви офисен 
етаж, 37кв.м.чиста площ, две стаи, ко-
ридор и санитарен възел, тец, окабелен. 
Цена 220 евро. 0888950375 Иванова

Дава се смяна под наем, бул.Бълга-
рия, София, за контакти тел. 0898521111 

Предлагам работна смяна в нов добре 
оборудван стоматологичен кабинет Гр. 
Бургас ж. к. Меден Рудник бл. 383 тел. 
0898496648 Д-р Маджаров

Давам под наем смяна в напълно обо-
рудван зъболекарски кабинет гр. София 
бул. „Христо и Евлоги Георгиеви“ 153 
срещу Военна академия. Д-р Делчовски 
0888 710 187; 02 843 09 45

Давам смяна под наем в напълно об-
заведен и оборудван кабинет в град Бур-
гас. За контакти: 0898618623 

Давам под наем стоматологичен ка-
бинет в гр. Пловдив, бул. „Източен“; 
тел.0877 43 60 11

Давам под наем на смени, напълно 
оборудван и обзаведен зъболекарски ка-
бинет в центъра на гр. Варна, в съседство 
със зъботехническа лаборатория. Намира 
се в непосредствена близост до РЗОК и 
Факултета по дентална медицина. Кому-
никативно и удобно за паркиране. Цена 
на смяна 190 лева, тел: 0888266100 д-р 
Стефанов

Дава се смяна под наем, кабинетът 
се намира на бул. „България“, София, 
250лв, за контакти тел. 0898521111

Давам под наем разработен стома-
тологичен кабинет в гр. Пловдив, ЖК. 
Тракия, бл. 191 (до новата община). За 
контакти 0898735656.

Давам под наем смяна в стоматолого-
ичен кабинет в гр. София, в близост до 
Руски паметник. За контакти: 0887 839 
263 д-р Първановска

Давам под наем дентален кабинет с 
две работни места в гр. София, жк Лю-
лин - Силвър Център. Кабинета се дава 
без оборудване. Обзаведена чакалня, 
шкафове и климатик.Тел. 0889 564 552, 
д-р Александър Вълев

Давам смяна под наем в работещ ка-
бинет в град Бургас. Кабинетът е напъл-
но обзаведен и оборудван.За контакти: 
0898618623 д-р Дойчева

Давам оборудван Зъболекарски ка-
бинет под наем в Плевен-наем 200лева-
0885544373

ТЪРСИ

Търся лекарпо дентална медицина за 
работа в стоматологичен кабинет в Со-
фия тел 0876000344 Д-р Григорова

Търся лекари по дентална медицина 
за работа в стоматологична клиника във 
Франция. Владеенето на говорим френ-
ски средно и по-високо ниво е задъл-
жително. Подробна информация на тел 
0876000444 Д-р Григорова.

ДАРЯВА

Подарявам изправна зъболекар-
ска машина ЮС-7М. за информация: 
0888853168 Д-р Величкова.

СЪОБЩЕНИЕ

Договорът между БЗС и Балнеологичен цен-
тър „Камена”, гр. Велинград, за преференциално 
ползване на комплекса от редовни членове на БЗС 
и техните семейства е подновен, благодарение на 
работата на КРЧ, за срок от една година. За да на-
правите резервация и да ползвате преференциите, 
е необходимо да носите членска карта на БЗС и 
удостоверение за актуално членство. 

За повече информация се обръщайте към район-
ните колегии на БЗС. 

За резервации в Балнеологичен център „Ка-
мена”: 0879 505 022, 0890 440 120, (0359) 5-85-38, 
както и kamenablc@abv.bg; www.kamena.bg.

Уважаеми колеги,
Редакционната колегия на в. „Дентамедика“ се 
обръща към вас, нашите читатели, с молба за 
конкретни предложения и идеи относно темите, 
които ви вълнуват и представляват интерес, с цел 
оптимизиране на представяните научни статии.

Молим ви да отправяте препоръките си, като по-
сочите:

1. Предпочитана специалност;
2. Точно формулирани въпроси, които бихте ис-
кали да бъдат включени в следващите издания в 
рубриката „Теория и практика“.

Желанието на всички членове на ред. колегията 
е да имаме пряка връзка с вас и по този начин да 
бъдем полезни с интересна, актуална и клинично 
насочена информация на най-високо съвременно 
ниво.
Можете да отправяте вашите предложе-
ния на email-а на доц. д-р Николета Маркова 
nikimarkova@yahoo.com или на посочените в 
редакционното каре на вестника контакти.

Редакционната колегия на в. „Дентамедика“

Уважаеми колеги,
Организационният комитет на Конгреса „Sofia 

Dental Мeeting”, съвместно с Асоциацията на френ-
ско-говорещите дентални медици в България органи-
зират за първи път френска научна сесия в рамките на 
форума. Сесията ще бъде официално открита от зам.-
директора на Френския институт в България – проф. 
Жан-Жак Сегара на 6.10.2016г. от 9.00 часа – зала „А” 
на хотел „Принцес”. Приветствие ще поднесе и ръко-
водителят на френската делегация проф. Жан-Франсоа 
Ласер – Председател на Френското общество по есте-
тична дентална медицина, зам.-ректор на Медицин-
ския университет в Бордо.

Френската школа ще бъде представена от изтъкнати 
и световно признати специалисти от Факултетите по 
Дентална медицина в Париж, Бордо, Марсилия, Кан.

С огромно удоволствие отправяме покана към всич-
ки Вас за участие в значимия научен форум „Sofia 
Dental Meeting” с подготвена богата палитра от из-
ключително интересни теми, включени в програмата, 
както и най-новите тенденции в световната дентална 
наука и клинична практика.

Очакваме Ви!
Доц. д-р Николета Маркова

Преседател на Асоциацията на френско-гово-
рещите дентални медици в България

СЪОБЩЕНИЕ НА УС НА РК 
НА БЗС ГР. БУРГАС

Уважаеми колеги,
Съгласно чл.7 ал.2 от Устава на РК на БЗС 

гр.Бургас и по решение на УС от 07.09.2016 год. 
се свиква Общо събрание за избор на делегати, съ-
проводен с лекционен курс по програмата на СДО, 
което ще се състои на 29. 10. 2016 год. /събота/ от 
8.30 ч. в зала „Флора” в Морска градина гр.Бургас, 
при следния дневен ред: 

1. 8.30 ч- 9.00 ч Регистрация
2. 9.00 ч- 9.30 ч Общо събрание 
 за избор на делегати
3. 9.30 ч- 11.00ч „Да изборваме ли или не 
 кариозната лезия-клинични 
 подходи”
Лектор: доц. д-р Наталия Гатева-Грънчарова
4.11.00 ч- 12.30 ч  „Керамични фрактури.
 Директни и индиректни 
 методи за поправка”
Лектор: д-р Спартак Янакиев
Задължително носете електронните си членски 

карти!!!

Председател на УС на РК гр.Бургас
Д-р Богдан Димитров

УС НА РК НА БЗС - 
ГР. ВРАЦА

ЧЕСТИТИ юбилеите на  Д-Р ИВО ПЕТРОВ и 
Д-Р ЗОРАН  ЙОВАНОВСКИ като им желае здраве, 

жизненост и много положителни  емоции!

СЪОБЩЕНИЕ
На вниманието на випуск 1981 год. на Стомато-

логичния факултет – Пловдив.
По случай 35 години от завършването ни се орга-

низира среща на випуска в Пловдив през октомври 
2016 г. по време на изложбата „Медикус, Денто, 
Галерия“ /19.09 – 22.09/. Куверт за участие – 50лв.

Желаещите колеги моля да преведат на следната 
банкова сметка:

ОББ гр. Гълъбово
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG24 UBBS 8002 1040 3085 30
Динко Матев

За повече информация се обръщайте към Д-р 
Динко Матев на GSM 0885 58 83 20

e-mail: dinko_matev@hotmail.com или Д-р Юра 
Пандушева – GSM 0888 76 23 65

e-majl: jura.pandusheva@gmail.com

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС-Благоевград честити 80 годиш-

ният юбилей на д-р Любен Вълков , като му поже-
лава крепко здраве, много любов, смях и безброй 
щастливи мигове.

УС на РК на БЗС-Благоевград
Д-р Петранка Белчева

РК НА БЗС -  
ГР. ПАЗАРДЖИК

Честити кръглата годишнина на Д-р Георги Сла-
вков, и юбилеите на  на Д-р Красимира Сариева  
Д-р Мария Родева, Д-р Иван Бамбов, като им по-
желава крепко здраве, много късмет и много лични 
и професионални успехи.

УС на РК на БЗС – гр.Пазарджик
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АКЦЕНТИАКТУАЛНО
МУЛТИ-

ФУНКЦИОНАЛЕН 
УЛТРАЗВУКОВ 

АПАРАТ 
В България вече е наличен пър-

вият мултифункционален ултраз-
вуков апарат за провеждане на спе-
циализирани прегледи в областта 
на акушерството и гинекологията. 
Апаратът осигурява високоефек-
тивен работен процес, както и де-
тайлни и изчерпателни прегледи 
във всички модалности на женско-
то здраве, свързани с гинекологи-
чен статус, състояние на млечните 
жлези, образувания в гърдите и 
щитовидната жлеза, наблюдение 
на бременността (фетална мор-
фология) и особено на развитието 
на феталната сърдечна и нервна 
системи. В България ехографът е 
инсталиран в медицински център 
„Фемина“. Апаратът е уникален 
за България и до момента светов-
ният гигант Samsung е доставил 
единствен екземпляр в клиниката в 
София. Апаратът Samsung WS80A 
Elite направи световния си дебют 
тази година и е без аналог в облас-
тта на акушерството и гинекологи-
ята. Това е единственият ултразву-
ков апарат в страната, който освен 
че може да се използва за акушеро-
гинекологични цели, с него може 
да се провежда и високоспециа-
лизираният преглед еластография. 
Това е ултразвуков метод, който 
чрез установяване твърдостта на 
тъканни лезии в женската гърда и 
в щитовидната жлеза, може да раз-
граничи доброкачествени от зло-
качествени образувания. Апаратът 
е оборудван с десетки софтуерни 
технологии от последно поколе-
ние, предоставяйки възможност 
както за бърза и ефективна диаг-
ностика на различни заболявания 
и образувания при жените, така и 
за детайлна оценка дори и на най-
малките анатомични структури 
на плода по време на бременност. 
Ултразвуковият апарат разполага с 
уникален софтуер за диагностика 
на основните параметри на цен-
тралната нервна система на плода 
по време на бременност. Предос-
тавя бързи и автоматични измерва-
ния на най-важните параметри за 
развитието на феталния мозък, оп-
ределени като стандарт от ISUOG. 
Затова тази година правителство-
то на Бразилия закупи няколко 
от тези премиум клас апарати за 
преналателен скрининг на вируса 
Зика. Благодарение на технология-
та 5D Heart + Color апаратът прави 
бърз и обстоен преглед на бебешко 
сърце, спазвайки критериите, оп-
ределени от Международната асо-
циация по ултразвук в акушерство-
то и гинекологията (ISUOG). 

ПРЪСТОВА 
АВТЕНТИ-

ФИКАЦИЯ И ОЩЕ 
НЕЩО

Физиологичното треперене на 
ръцете и изпотяването на пръсти-
те са двата основни проблема, с 
които се сблъскват лечебните за-
ведения при тестването на новата 
система за пръстова автентифика-
ция. В тези случаи времето за ре-
гистрация на пациентите е двойно 
по-дълго, призна подуправителят 
на Националната здравноосигури-
телна каса (НЗОК) Иванка Кръсте-
ва. „При хората с медицински 
проблеми, които не позволяват 
оставяне на пръстов отпечатък, ще 
се използва регистрация с ЕГН, а 
болниците не трябва да си позво-
ляват да регистрират болни в без-
съзнание, защото биха извършили 
престъпление“, уточни подупра-
вителят на НЗОК. До момента 
повече от 70 лечебни заведения в 
страната са закупили устройства 
за пръстова автентификация, доба-

ви и заместник-министър Шарков. 
Цената на една бройка е 286 лв., 
като само най-малките болници ще 
могат да се справят с минимален 
брой. Системата за пръстова автен-
тификация ще са тества още един 
месец и от 1 октомври задължи-
телно ще бъде въведена във всички 
лечебни заведения в страната. 

НЗОК 
В ПРЕРАЗХОД

На заседание на надзорния съвет 
на НЗОК е била обсъдена промя-
на на „индикативните параметри 
на болниците“ у нас във връзка с 
разходите и дейностите им за юли. 
Намеренията на касата са да се из-
ключи всяка възможност за запла-
щане на надлимитна дейност, коя-
то лечебниците правят предимно 
от спешни случаи и разкриване на 
нови дейности. Целта е средства-
та да се пренасочват за лекарства. 
НЗОК е в преразход на предвиде-
ното за медикаменти с 30%, а в съ-
щото време дължи на лечебниците 
над 60 млн. лв. Дължи и 150 млн. 
на чуждестранни здравни фондо-
ве. В същото време дълговете на 
болниците към всякакви достав-
чици на лекарства и услуги над-
хвърлиха половин милиард лева. 
Това принуждава ръководствата 
да режат от възнагражденията на 
служители, което води пък до на-
пускане на персонал. Надлимитна 
дейност имат предимно здравни 
заведения с най-високо ниво на 
компетентност, които не връщат 
тежки случаи и приемат пациенти 
по спешност.

УСТНА 
ХИГИЕНА И РАК 
НА ДЕБЕЛОТО 

ЧЕРВО
Лошата устна хигиена изглежда 

е един от факторите, които благо-
приятстват възникването на рак на 
дебелото черво. Медици от САЩ и 
Израел доказали, че фузобактери-
ите, които живеят в устата, могат 
да провокират развитието на този 
злокачествен тумор, съобщава 
„Нюз медикъл“. Според авторите 
това е първата научна публикация, 
която доказва връзка между бакте-
риите в устата и развитието на ту-
мори. Досега се акцентираше пре-
димно върху връзката с начина на 
хранене и гените. Учените откри-
ли, че фузобактериите се закрепват 
към туморни клетки в дебелото 
черво. Там се размножават, като по 
този начин ускоряват развитието 
на болестта. Фузобактериите пред-
почитат туморните клетки като 
домакини, защото протеинът Fap2, 
разположен по повърхността на 
микробите, разпознава въглехид-
рата Gal-GalNAc по раковите клет-
ки. Учените потвърдили изводите 
си с експерименти върху мишки и 
анализ на тъкани от хора с рак на 
дебелото черво. Фузобактериите 
обитават горните дихателни пъти-
ща на човека, където влизат в със-
тава на нормалната микрофлора. 
Понякога обаче те се размножават 
прекомерно и това се случва, кога-
то човек се разболее от ангина или 
херпесен стоматит, или по някаква 
друга причина имунната защита 
спадне значимо.

НАЗАЛЕН 
ДЕНТАЛЕН 

АНАСТЕТИК
Компанията St. Renatus LLC е 

получила разрешение от Амери-
канската агенция за контрол на 
храните и лекарствата (FDA) за 
Kovanaze – назален дентален ана-
стетик, съобщава dentistrytoday.
com. Според компанията произ-
водител, това е първият продукт, 

който дава възможност за прилага-
не на дентална анестезия чрез на-
зален спрей без помощта на игла. 
„Повече от 100 години денталната 
индустрия предлагаше упойки, 
които се поставят с инжекция“, 
казва Стив Мерик, изпълнителен 
директор на компанията. „Сега, 
благодарение на усилията на на-
шия отдаден екип, ние изобрети-
хме революционен метод за по-
ставяне на пулпна анестезия без 
използването на игла“. Предназ-
начен за използване като местна 
упойка в стоматологията, Kovanaze 
се поставя в носната кухина, за да 
се постигне пулпна анестезия за 
възстановително лечение. Той е 
показан за локална анестезия при 
извършване на възстановителни 
процедури за зъби при възрастни и 
деца с тегло над 40 кг. Kovanaze съ-
държа tetracaine HC1, Nester лока-
лен анестетик и oxymetazoline HC1 
вазоконстриктор. Предназначен е 
само за назална употреба. Упой-
ката се предлага в предварително 
напълнен спрей за еднократна упо-
треба в доза от 0,2 mL.

ШЕСТ 
МИЛИАРДА 
ЗА ЗДРАВЕ

Тенденцията за висока смърт-
ност у нас в резултат на сърдечно-
съдови проблеми продължава да е 
в сила и през цялата 2015-а, става 
ясно от статистика на НСИ. Близо 
100 хил. българи са починали от 
болести, свързани със злокачестве-
ни образувания (18 020), болести 
на органите на кръвообращението 
(72 028), на белите дробове (4045) 
и на храносмилателната система 
(3856). За сравнение общата смърт-
ност сред населението е била 110 
117. По този показател се наблюда-
ва увеличение спрямо предходни 
години: 104 345 души през 2013-а 
и 108 952 през 2014-а. България е 
на първо място в Европа по броя 
на починали от болести на органи-
те на кръвообращението. По данни 
на Министерството на здравеопаз-
ването у нас на всеки трима души 
двама умират от сърдечно-съдови 
проблеми (миокарден инфаркт, 
мозъчен инсулт, сърдечна недоста-
тъчност). Водещо е значението на 
атеросклерозата като основна при-
чина за тяхната поява, развитие и 
настъпващи усложнения. На дру-
гия полюс в черната класация през 
изминалата година са случаите на 
смърт при бременност, раждане 
и послеродов период – 4, болести 
на ухото – 2, на костно-мускулна-
та система и съединителната тъ-
кан – 42 случая. Данните показват 
още, че смъртността сред мъжете 
традиционно се запазва по-висока 
от тази при жените – съответно 
57 040 спрямо 53 077. На годишна 
база разходите за здраве в страната 
ни възлизат на над 6 млрд. лева, от 
които половината са за сметка на 
пациентите.

ЗДРАВЕ И ВОДА
Дори да пиете достатъчно коли-

чество вода през деня, има 4 ос-
новни момента, когато трябва да 
консумирате по една чаша. Ведна-
га след ставане от сън. Така ще по-
могнете на тялото си да се изчисти 
от токсините, натрупани през но-
щта. Водата „събужда“ и вътреш-
ните органи за работа през новия 
ден. Половин час преди хранене. 
Храносмилателната ви система ще 
работи по-добре. Водата носи усе-
щане за ситост, което ще ви накара 
да ядете по-малко. По този начин 
ще се погрижите и за добрата си 
форма. Преди да вземете душ или 
вана. Така ще регулират кръвното 
налягане. Тя помага и за хидрати-
ране на кожата. Преди лягане. Ще 
предотвратите получаването на ин-
султ или инфаркт, които атакуват 
човек в малките часове на нощта.

ЗАЩИТА СРЕЩУ 
ХАКЕРИ

Хакерите стават все по-изобрета-
телни, а знаем колко неприятно би 
било ако някой ни наблюдава през 
уебкамерата. Затова MMD, воде-
щата технологична компания и ли-
цензен партньор на Philips Monitors, 
пуска първия дисплей с уебкамера, 
която се показва, когато е нужна, а 
през останалото време е скрита в 
рамката на дисплея. Новият 27-ин-
чов дисплей 272B7QPTKEB, който 
трябва да се появи през август, ком-
бинира тази допълнителна сигур-
ност с отлична производителност 
на екрана: кристално чисти изобра-
жения с Quad HD резолюция, из-
ключително широки зрителни ъгли, 
благодарение на използването на 
IPS панел, USB 3.0 за бърз транс-
фер на данни, както и PowerSensor 
за екологична продуктивност. Още 
нови модели с изскачаща уебкаме-
ра ще бъдат представени по-късно 
през тази година. Гамата ще включ-
ва модели с диагонал 24 инча и 
UHD резолюция.

ЕСТЕСТВЕН 
АНТИБИОТИК

Германски учени откриха изне-
надващ факт за човешката микро-
биология: в носовете на около 9% 
от човечеството живее антибио-
тична молекула, която успешно 
неутрализира една от най-агресив-
ните и нелечими бактерии - мети-
цилин-резистентния стафилокок 
(МРС), съобщава ДПА. Учените от 
Университета в Тюбинген се натък-
нали на откритието докато правили 
общи проучвания на микрофлора-
та на човешкия нос. Новият вид 
антибиотик е наречен лугдунин 
(lugdunin) и е открит при малка 
част от изследваните хора, но все 
пак наличието му е категорично 
потвърдено. 

Още по-голяма изненада било 
откритието, че човешкият антиби-
отик действа срещу метицилин-ре-
зистентни стафилококи - бактерии, 
които почти не могат да бъдат уни-
щожени с антибиотиците на пазара 
в момента. МРС причинява инфек-
ция с гнойни абсцеси по кожата, 
която ако се допусне в кръвта може 
да разяде и костите. Най-често се 
прихваща в болниците, уточняват 
от Тюбингенския университет. За-
сега молекулата лугдунин е изпроб-
вана само върху мишки, заразени с 
агресивните стафилококи. Оказало 
се, че тя действа и в дълбочина, а 
не само на повърхността на раните, 
което дава надежда за ново ефек-
тивно лекарство, каквото досега не 
е разработено срещу тези зарази. 

716 БЪЛГАРИ 
ВЕЧЕ ИМАТ 

7-ЦИФРЕНИ СУМИ 
В СМЕТКИТЕ СИ
Милионерите у нас поставиха 

нов рекорд. Депозитите със суми 
над 1 млн. лв. вече са 716, обяви-
ха от БНБ. Това е рекорден брой за 
времето след затварянето на КТБ. 
След като на 20 юни 2014 г. банка-
та бе поставена под особен надзор, 
милионерите започнаха да разде-
лят парите си между няколко бан-
ки, тъй като гарантираните в един 
трезор влогове са до 196 хил. лв. 
Така от 732 милионерски депози-
та към средата на 2014 г. броят им 
падна до 587 година по-късно. От 
средата на миналата година обаче 
тенденцията се обърна и богатите 
отново започнаха да трупат пари в 
банките и да окрупняват влоговете 
си. Само за 12 месеца депозитите 
със суми над 1 млн. лв. се увели-
чиха с рекордните 129 броя, или с 
22%. Така приблизително на всеки 
три дни се е появявал по един нов 
милионерски депозит. 

БЕЗ ПЪРВОТО 
ПРИСАДЕНО ЛИЦЕ

Почина първата жена, пре-
търпяла операция за при-
саждане на лице. Причина 
за смъртта ѝ е дългогодишно 
заболяване, предадоха светов-
ните медии, цитирани от bTV. 
Съобщението за кончината на 
49-годишната Изабел Диноар е 
направено от университетска-
та болница във френския град 
Амиен, в която ѝ беше приса-
дено лицето и която следеше 
нейното здравословно състоя-
ние след операцията. Жената 
е починала още през април 
тази година, но семейството ѝ 
е предпочело това да се запази 
в тайна. На 27 ноември 2005 г. 
Изабел Диноар претърпя опе-
рация за присаждане на долна 
част на лицето. Операцията 
беше първа по рода си и в нея 
участваха десетки хирурзи и 
медицински сестри. До интер-
венцията се стигна след като 
през май същата година же-
ната беше ухапана жестоко от 
лабрадора си.

НЕ СЕ ЦАКАМЕ С 
ТОПЛА БИРА

Бирата е полезна за бъбре-
ците, но само когато е топла и 
не в голямо количество. Един-
ствено когато е топла, тя може 
да разшири пикочопровода и 
да въздейства благоприятно 
при определени бъбречни про-
блеми. Студеното пиво, какво-
то повечето от нас го предпо-
читат, всъщност има обратния 
ефект и причинява спазми в 
бъбреците. Това обясни един от 
най-добрите нефролози в Бъл-
гария, който ръководи Клини-
ката по нефрология в Алек-
сандровската болница, проф. 
Борис Богов. Той изтъкна, че 
немалка роля за бъбречните 
заболявания играе стресът, 
тъй като води до повишаване 
на кръвното налягане, което 
пък от своя страна уврежда 
бъбреците. Според медика в 
последните 15 години именно 
заради повишения стрес има 
промяна в тежестта на бъбреч-
ните заболявания и в начина, 
по който те протичат. 

АЧАРОЛИ Е РАЯТ НА 
СТОЛЕТНИЦИТЕ

Учени обявиха, че поне час-
тично са разкрили причината 
за необичайния брой столет-
ници, живеещи в село в Южна 
Италия – ниското ниво на спе-
цифичен хормон, влияещ вър-
ху кръвообращението. Итали-
ански и американски експерти 
проучваха през последните 
шест месеца дълголетието на 
жителите на Ачароли, където 
всеки десети е над стогодишен, 
или по-точно 81 от общо 700 
жители. Учените смятат, че 
разковничето може да се крие 
в ниските нива на адреноме-
дулин – хормон, който разши-
рява кръвоносните съдове. 
Според тях ограниченото му 
количество действа като мо-
щен защитен фактор, като по-
мага за оптимално развитие на 
кръвообращението в капиля-
рите. Тези кръвоносни съдове 
показват склонност към деге-
нерация при възрастните хора, 
но при столетниците в Ачаро-
ли те били като на 20–30-го-
дишните. Учените установили 
още, че почти всеки ден те кон-
сумирали розмарин, за който 
се знае, че подобрява работата 
на мозъка. И ежедневно прак-
тикували някаква физическа 
дейност. А при разговорите 
разкрили и друго – изглежда 
сексуалната активност на въз-
растните била доста висока. 


