
БРОЙ 44, МАЙ 2019 г., ГОДИНА XIV РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО
Вестникът на Столична Районна Колегия на БЗС

М алко по-рано от обичайното, а имено от 6 до 8 юни 2019 г., Бъл-
гарски Зъболекарски Съюз ще посрещне участниците в своя 19-
ти Научен конгрес. Променяйки досегашната традиция той не-
изменно да се провежда в гр. Бургас, домакин на събитието тази 

година ще бъде красивия черноморски курорт Поморие. 

Организационният комитет на Научния 
конгрес в лицето на своя председател 
д-р Николай Шарков, се е погрижил съ-
битието да разполага със свое обновено 
онлайн пространство с подробна инфор-
мация за научната програма. Можете да 
го откриете на адрес https://bzs.bg/events. 

За първи път за събитието е осигурен 
онлайн стрийминг на лекциите за тези 
участници, които биха желали да просле-

дят лекциите, но не могат да присъстват 
лично на събитието. 

Онлайн излъчването ще бъде дос-
тъпно на адрес wstream.eu/event/6 
за колегите, които са избрали тази 
форма на участие във форума.

В своето официално приветствие, 
председателят на Научния комитет на 

събитието проф. д-р Снежанка Топалова 
– Пиринска се обръща към колегите от 
цялата страна: „Провеждането на научен 
конгрес изисква целенасочена, продъл-
жителна и системна подготовка. Поглед-
нато ретроспективно определено може 
да се каже, че усилията на председатели-
те и секретарите на нашия съюз, както и 
на организационните и научните коми-
тети на проведените Научни конгреси 
на Български зъболекарски съюз през 
изминалите 18 години, са били насочени 
към осигуряване на атрактивни лектори 
и разнообразни тематични програми, 
представящи новите тенденции в ден-
талната медицина и даващи реални въз-
можности за осъвременяване на практи-
ческата дейност на всеки от нас.“

Програмата тази година отново включ-
ва разнообразни теми от различни об-
ласти – протетична дентална медицина, 
ендодонтия, хирургия, дентален менидж-
мънт и много други. На 7 юни сутрешни-
те лекции в Конферентната зала на Гранд 
Хотел „Поморие“ ще открие д-р Маржена 
Доминяк от Полша с темата „Дали диаг-
ностиката и лечението на гингивалните 
рецесии са все още предизвикателство?“.

Успоредно в зала „Атриум“ ще се проведе 
презентацията „Консервативно лечение 
на периапикални лезии“ от д-р Ристе Па-
найоту от Македония. Петъчният ден ще 
даде възможност на участниците да чуят 
още интригуващите теми „Периапикални 
лезии и вертикални коренови фрактури“ 
от проф. д-р Паула Перлеа от Румъния и 
„Как да управлявате денталната практика 
устойчиво в името на пациента?“, предста-
вена от Петър и Ирина Горялови.

Лекционният ден ще представи още 
панел на Асоциация Sofia Dental Meeting 
с лекцията „Нови техники с модерни ма-
териали … да направим композитните 
ресторации като в Style Italiano“ на д-р 
Аджай Жунея от Индия. Веднага след 
него своята презентация ще изнесе д-р 
Пресиян Кръстев от Варна. 

Някои от акцентите в съботната програ-
ма са лекцията на д-р Мариана Янкова за 
„Еластични материали за подплатяване 
на цели протези – теория и практика“, 
презентацията на един от създателите 
на Style Italiano Endodontics д-р Витторио 
Франко „Как да се справим с калцифи-
цираните канали“, както и „Съвременно 
протетично лечение в новата ера“ на д-р 
Угур Ергин от Турция. Интересното не 
свършва дотук: доц. д-р Илиан Христов 
ще представи пред участниците „Ролята 
на прогностичния моделаж и предвари-
телните конструкции за крайния изход 
от протетичното лечение“, а младият д-р 
Марио Палоне от Италия ще запознае 
присъстващите с „Алайнери F22: от про-
учването до клиничната практика“. 

Актуалната програма предвижда още 
лекция за „Нови аспекти на лазерното 
асистиране в протетичната дентална ме-
дицина“ на проф. д-р Юлия Каменова, пре-
зентация за „Профилактика и скринингови 
методи за диагностика на предракови със-
тояния на оралната лигавица“ на проф. д-р 
Людмила Максимовская от Русия, „Екстрак-
ция на зъби при болни с придружаващи 
заболявания“ от проф. д-р Росен Коларов, 
както и темата „Общи заболявания и орал-
но здраве“ на проф. д-р Владимир Панов. 
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Този юни Бургас ще бъде в Поморие!
19-тото издание на провеждания традиционно в Бургас  
Научен конгрес на БЗС за първи път ще се проведе на ново място

Превенция, дигитализация, нови технологии: 
честната спортсменска конкуренция на IDS 2019
От 12 до 16 март 2019 г. в Кьолн се проведе 38-мото  
издание на най-значимото изложение в денталния свят
Д-р Ива Димчева 

Т азгодишното издание на International Dental Show, което тради-
ционно се провежда в Кьолн веднъж на всеки две години, отново 
събра и разтърси денталния свят с нови интересни технологии, апа-
рати, иновативни софтуери, подобрени материали и различни въз-

можности за денталната практика. Видяното бе поредното доказателство, че 
денталната индустрия е в разцвет и дори за миг не забавя своето изумително 
и бурно развитие. В дъждовните дни от 12 до 16 март 2019 г. над 160 000 по-
сетители от 166 държави се събираха в Koelnmesse, търсещи вдъхновение, 
нови възможности, идеи и контакти. 

IDS – безспорно най-интригуващото 
дентално изложение в Европа и ед-
новременно едно от най-значимите 
събития по света, отново затвърди 

своята водеща позиция и значение в 
бранша. 
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с директора на РЗИ, този текст 
бе прецизиран. В сайта вече е за-
писано, че декларацията може да 
се подаде, ако някой желае това, 
но е достатъчно просто да стои 
в кабинета и да се представя при 
поискване от проверяващ орган. 

По темата със защитата на личните 
данни (GDPR) бе напомнено, че в резул-
тат от цялата суматоха, от която различни 
фирми се опитваха финансово да се об-
лагодетелстват, бе изработена инструк-
ция, съгласувана с проверяващия орган. 
Инструкцията е качена на сайта на СРК 
https://bzs-srk.bg/ и всеки може да се въз-
ползва безплатно от нея.

Изказана бе специална благодарност 
към адвоката на Столична Районна Ко-
легия Константин Карапетров, който за 
отчетния период е консултирал 29 коле-
ги при насрочени срещи в офиса на СРК 
без те да заплащат услугата (с 10 повече 
от 2017 г.). Адвокат Карапетров е провел 
многобройни консултации и по телефо-
на, а също така изключително подпомага 
работата на Комисията по професионал-
на етика на колегията. 

ПМОЛДМ за 2018 г.
Към темата за Продължаващо медицин-

ско обучение на лекарите по дентална 
медицина (ПМОЛДМ) бяха изнесени ре-
зултати от организираните от СРК Меж-
дународна научна среща на СРК на БЗС 
и Израелска дентална асоциация IDA 
(съвместно с Италианското ендодонтско 
общество SIE и Дружеството на доктори-
те по дентална медицина на Македония, 
9 и 10 март 2018 г, гр. Банско), както и от 
Осмия Научен конгрес на СРК (17 и 18 
ноември 2018  г., хотел „Маринела“, гр. 
София). Това бяха и първите два научни 
форума на СРК, за който бе осигурен он-
лайн стрийминг. Много колеги се въз-
ползваха от тази нова форма на участие, 
благодарение на която можаха да следят 
научните презентации от своя дом или 
практика.

В международен план, вследствие на 
подписаното споразумение между СРК 
на БЗС и Италианското ендодонтско об-
щество, 32 български зъболекари от ця-
лата страна взеха участие с преферен-
циална регистрация на Международния 
ендодонтски конгрес на SIE, който се 
проведе в Милано през ноември 2018 г.

Във връзка с разпространението на в. 
„Дентална медицина“ и проблемите с 
получаването му, д-р Ботев призова ко-
легите

да се обаждат на тел. 02/9791132 
на „Български пощи“, тъй като е 
платено за доставката на вест-
ника до всеки редовен член на СРК. 
Каталожният номер на вестник 
„Дентална медицина“ е 204.

В следващата част от изложението 
си, посветена на отчета по бюджета на 
СРК, д-р Ботев представи заложените на 
предишното събрание приходи и даде 
подробен отчет за тяхното изпълнение 
– заложени и изразходвани средства 
– приходи от членски внос и такса ре-
гистър, организиране и провеждане на 
събития, защита на правните интереси, 
подпомагане на майки и колеги със здра-
вословни проблеми, информационно 
осигуряване, сред което и издаването 
и разпространението на в. „Дентална 
медицина“, абониране на членовете на 
СРК за вестник „Дента медика“, сътруд-
ничество с национални и международни 
организации, подпомагане участието на 
членове на СРК в ежегодния Научен кон-
грес на БЗС през м. юни и други форуми, 
разходи за административна дейност, да-
нъци и такси и др.

По точка 2 бе приет отчета на Пред-
седателя на Комисията по професио-
нална етика на СРК на БЗС д-р Стефан 
Димитров. Той разгледа постъпилите 
през 2018 г. 16 жалби срещу колеги, по-
вечето по повод оплакване от проведе-
но протетично лечение, хирургична или 
имплантологична терапия. Една жалба е 
постъпила по повод ортодонтско лече-
ние и две – след проведено ендодонтско 
лечение. 

Д-р Димитров призова колегите да 
опис ват всичко подробно, като това 
важи особено за скъпоструващите лече-
ния, както и възможните алтернативи на 
пациента, а също така и винаги да се по-
пълва задължителния амбулаторен жур-
нал и изготвената и предоставена Бланка 
за информирано съгласие на пациента.

По т. 3 бе приет Отчета на председате-
ля на Контролната комисия на СРК на 
БЗС д-р Георги Габровски. Той заяви, че 
при контрола и проверката на счетовод-
ната документация на СРК не са открити 
никакви отклонения от зададените па-
раметри и от приетите на предишното 
Общо събрание решения. Той допълни, 
че разходите са извършвани с решение 
на УС и са документирани с протоколи, 
които КК е проверила. Не са констатира-
ни нарушения на устава, на бюджета и на 
дейността на Управителния съвет. Д-р Га-
бровски заключи, че финансовите сред-
ства на колегията са управлявани зако-
носъобразно и в интерес на съсловието.

В т. 4 бе представен и приет проект за 
Бюджета за 2019 г., след което д-р Вик-
тория Алексиева делегат на СРК, зададе 
въпрос, с който повдигна много важни 
проблеми и предизвика оживена диску-
сия сред колегите.

„Имам въпрос относно публич-
ността на тази информация. 
Не зная дали ви се е случвало да 
ви зададат следния въпрос: къде 
отиват и за какво се харчат па-
рите от членския внос? Ние тук 
представляваме 3000 наши коле-
ги, членове на СРК. Може ли да се 
даде ясен отговор за точното из-
разходване на тези средства, за-
щото лично аз се затруднявам да 
дам този отговор на моите коле-
ги? Възможно ли е този бюджет да 
бъде публикуван на сайта на СРК, 
за да се избегнат коментарите 
на колегите?“

Председателят на СРК д-р Бисер Ботев 
взе думата и заяви, че делегатите, които 
вземат решения от името на всички 3000 
члена са избрани по „една от възмож-
но най-демократично съществуващите 
системи за избор на ръководно тяло, а 
именно тази на БЗС“. Той напомни начина 
на избиране на делегати с право на глас, 
а именно – 

„Всеки трима зъболекари могат 
да посочат един от тях за деле-
гат на Общото събрание. При 
членска маса от 3000 души, Общо-
то събрание би могло да наброява 
точно 1000 души с право на глас. 
Реално всеки, който е поискал да 
бъде член на Общото събрание, 
е могъл да стане такъв и да има 
право на глас. Но ние днес тук сме 
много по-малко“, 

допълни още той.
Секретарят на СРК д-р Олег Гладков 

също взе позиция по въпроса: „Наистина, 
толкова малко хора решаваме пробле-
мите на цялата районна колегия. А къде 
са останалите? Задайте си и този въпрос. 

Защо от 1000 души, които мо-
гат да бъдат делегати на събра-
нието, желание да бъдат избрани 
за делегати са заявили само 170 
души? Следователно сме с 830 
души по-малко, отколкото по ус-
тав можем да бъдем при интерес 
от колегите. Ако наистина 1000 
души изявят желание да станат 
делегати, ще намерим такава 
зала, в която да проведем събра-
нието. Тогава може да се споде-
лят различни мнения, да има мно-
го запитвания. 

Но, за съжаление, колегите не проявя-
ват желание да работят“. Д-р Ботев допъл-
ни, че „вечното критикуване го е имало 
винаги и ще го има, то не е лошо, градив-
но е и е израз на демокрация“. Той изяс-
ни, че не е проблем публикуването на 
бюджета на сайта на СРК, така че всички 
да могат да го прочетат (с тази особеност, 
че Общото събрание трябва да позволи 
това), но няма уважаваща себе си инсти-
туция, занимаваща се с финанси, а СРК 
е и такава организация, която публично 
да показва своя бюджет и разчети пред 
хора, които може и да не са нейни члено-
ве. Отчет се дава пред Общото събрание 
и пак то приема новите финансови рамки 
за следващия период. Председателят на 
СРК добави, че ако някой има желание, 
винаги може да посети офиса на СРК и да 
се запознае с всички документи, стига да 
е редовен член на СРК.

Д-р Владимир Коларов също изяви 
мнение по въпроса: „Смятам, че колегите 
трябва да бъдат по-активни. Когато кри-
тикуват някого, да си зададат въпроса: а 
ние какво правим, защо не сме отишли, 
защо не сме участвали и защо не сме 

присъствали на тези неща? Когато човек 
не иска да присъства на нещо, няма пра-
во и да критикува.“

Точка „Разни“ и изготвянето на 
„Правила за добра медицинска 
практика“

По т. 5 думата взе Председателят на БЗС 
д-р Николай Шарков. Той изяви мнение, 
че мнозинството колеги от тези 3000 
членове, които не присъстват в залата, 
не се интересуват от дейността, тъй като 
в момента няма криза, работят в срав-
нително спокойна среда и предпочитат 
да гледат своите практики. „А за да бъде 
тази среда спокойна, това се дължи на 
доброволците, които работят над съ-
ществуващите проблеми. Над 800 добро-
волци в страната работят за БЗС. Благо-
дарение на тези доброволци и на хората, 
които днес се изправиха пред вас, за да 
дадат отчет, лошите неща не се случват 
и се преодоляват. А в момента пред нас 
предстои изключително тежка задача“. 
Д-р Шарков разясни, че пред БЗС стои 
проблема да изработят т.нар. „Правила 
за добра медицинска практика на ле-
карите по дентална медицина“. Изклю-
чително чувствителна тема и още една 
линия, по която българският зъболекар 
ще подлежи на санкции. Той сравни зада-
чата с това „сами да си направим примка 
и да си я окачим на шията“, но заяви, че 
единственият начин за справяне със си-
туацията е активното участие на зъболе-
карското съсловие.

Д-р Шарков завърши изказването си с 
подробности за Световния ден на орал-
ното здраве – 20 март – и българското 
участие в него, както и за най-интересно-
то от предстоящия конгрес на БЗС, който 
ще се проведе от 6 до 8 юни 2019 г. в гр. 
Поморие.

СЪСЛОВИЕ

РЕДАКЦИОННО
Скъпи колеги, 
Настоящият брой 

ще ви представи 
най-интересното 
от 38-мото изда-
ние на International 
Dental Show , което 
се проведе през ме-
сец март в Кьолн 
(стр. 4-5), както и повече за пред-
стоящия Научен конгрес на БЗС 
през юни. За първи път той ще 
се проведе не в Бургас, а в краси-
вия черноморски град Поморие. 
За тези, които предпочитат да 
проследят лекциите от която и 
да е комфортна точка на света с 
достъп до интернет, организато-
рите тази година са добавили въз-
можност за онлайн достъп чрез 
осигуряване на директен стрий-
минг през мрежата. Какво ни пред-
лага научната програма и на какви 
природни и културни богатства 
можем да се порадваме от 6 до 8 
юни в третия по големина черно-
морски град, четете на стр. 1 и 6

Всичко интересно от Общото 
събрание на Столична Районна 
Колегия, проведено в края на яну-
ари 2019 г., четете на стр. 2 и 
3. Обсъдената актуална инфор-
мация по отношение на задължи-
телните отчети към РЗИ, амал-
гамосепараторите, GDPR, както 
и предизвикалата много дискусии 
тема къде отиват парите от 
членския внос и защо само 170 де-
легати взимат решения от име-
то на 3000 члена на СРК, четете 
в материала в рубрика „Съсловие“.

В броя сме подготвили още ин-
тервю с очарователната проф. 
д-р Мириам Дриди от Франция, 
която бе гост-лектор на Пролет-
ния семинар на Българското обще-
ство по пародонтология и орална 
имплантология (БОПОИ), органи-
зиран съвместно с Българското 
общество по лингвална ортодон-
тия (БОЛО). Повече за взаимос-
вързаността между пародонтал-
ната терапия и ортодонтското 
лечение, както и за съвременните 
възможности за лечение на интра-
осални и интеррадикуларни лезии, 
четете на стр. 10.

С благодарност поместваме по-
редния интересен материал на 
българската онлайн платформа 
Oral Academy с автор д-р Стоян 
Казаков, която този път е посве-
тена на актуалната тема за ав-
толожните растежни фактори в 
областта на денталната медици-
на и приложението на L-PRF (стр. 
12–13).

И още: информация за договоре-
ните преференциални условия за 
задължителните застраховки, по-
вече за новия начин за изготвяне 
на XML фактури за НЗОК и новина 
за това колко млади майки от СРК 
бяха подпомогнати по случай раж-
дането на дете през 2018 г., чете-
те на стр. 6 и 9. 

Много колеги имат скрити твор-
чески таланти. Две от доказател-
ствата за това са философското 
есе на д-р Емил Пейчев и книгата 
на д-р Силвия Петкова за „Сват-
бите“. Четете на стр. 11. 

С радост ще научим и публикува-
ме материали за хобитата и та-
лантите и на други от вас далече 
от стоматологичната масичка! 
Не се колебайте да ни пишете на 
имейл iva.dimcheva@gmail.com.

Отново ви каним да се запишете 
за Научния конгрес на БЗС в Помо-
рие, за да открием официално ид-
ващото лято с наука и море, как-
то подобава! 

Д-р Ива Димчева

СЪСЛОВИЕ

Н а 23 февруари 2019  г. в 
Парк-хотел „Москва“ СРК 
на БЗС проведе своето Ре-
довно Общо събрание при 

следния дневен ред:

1. Отчет на Председателя на УС на СРК

 • Отчет на дейността на УС на СРК на 
БЗС за 2018 г.

 • Отчет по Бюджет 2018 г.
2. Отчет на Председателя на КПЕ на СРК
3. Отчет на Председателя на КК на СРК
4. Приемане проект за Бюджет 2019 г.
5. Разни

По точка 1 Председателят на УС на СРК 
Д-р Бисер Ботев представи своя отчет 
за изминалата година. Той направи из-
ложението си, изреждайки основните 
задачи на организацията, произтичащи 
от нейния устав и тяхното изпълнение за 
отчетния период. Споделена беше акту-
ална статистика за регистъра на органи-
зацията:

 • Общ брой редовно работещи лекари 
по дентална медицина за 2018 г. на те-
риторията на гр. София: 3114 (с 32 по-
вече от 2017 г.) 

 • Редовни членове на СРК: 2994 (с 40 по-
вече спрямо 2017 г.) 

 • Плащащи такса регистър – 120 (с 2 по-
малко спрямо 2017 г.) 

 • Неплатили за периода – 37 (с 5 по-мал-
ко спрямо 2017 г.)  
От началото на мандата са издадени 
46 удостоверения за работа в чужбина 
(с 12 повече от 2017 г.)  
Отписани по тяхна молба – 26 колеги 
(с 18 повече спрямо 2017 г.)

Д-р Ботев уточни, че СРК има свой елек-
тронен регистър и собствен сървър в 
офиса, които дават нужната сигурност на 
съхраняваната информация. 

В хода на своя отчет той засегна много 
от актуалните проблеми на съсловието – 
с РЗИ, РЗОК, задължителните застрахов-
ки, агенцията за защита на личните данни 
и много други.

По отношение на задължителните ста-
тистически отчети към РЗИ бе докладва-
но, че отчетната кампания за тази година 
вече е преминала, но е важно колегите 
да знаят, че тя съществува, че е ежегодна 
и че засяга всички лечебни заведения. 
Това задължение е заложено в ЗЛЗ и не 
е новост. Бе направено заключение, че 
големият брой подадени според изисква-
нията отчети показва повишена админи-
стративна грамотност на колегите. 

Във връзка с устните оплаквания за 
проблеми с проверяващи инспектори 
от РЗИ председателят на СРК призова 
при нередност, колегите да представят 
в писмен вид своята жалба заедно с до-
кументите от извършената проверка. За 
съжаление, при устни оплаквания няма 
механизъм, по който може да се реаги-
ра. Бе заявено, че ако след подаване на 
писмена жалба се установи, че проверя-
ващият е превишил своите правомощия, 
УС на СРК веднага ще реагира и ще вземе 
отношение по проблема.

Засегнат бе и друг наболял проблем, 
а именно „писателите“ в НЗОК – оне-
зи, които докарват своите доходи не 
чрез зъболечение, а „с химикалка“, или 

в случая – с компютърна мишка. Онези 
„лекари по дентална медицина“, които 
надписват неизвършени дейности на 
понякога никога несрещани пациенти в 
максималния обем, който е позволен по 
договор с НЗОК. Председателят на СРК 
предупреди, че 

„при сега действащия начин на 
отчитане чрез ПИС творците 
много лесно се откриват, защо-
то системата ги засича почти в 
реално време“.

Той добави, че касата вече разполага 
с досиета на пациентите за повече от 6 
години назад и лесно засича злоупотре-
бите. Като част от Арбитражната комисия 
на НЗОК, на д-р Олег Гладков, д-р Румен 
Илиев и д-р Стефан Димитров се налага 
да се сблъскват с казуси на колеги, кои-
то отчитат работа за суми над 7000-8000 
лева всеки месец и които нагло недоумя-
ват защо касата не им ги изплаща и защо 
в частност СРК не ги защитава. 

В заключение по темата, д-р Ботев спо-
дели, че контролът за превишени дей-
ности е за добро, тъй като тези „писате-
ли“ крадат от общия бюджет за дентални 
дейности, крадат и косвено от всички 
свои колеги, лепвайки етикет „мошени-
ци“ на цялото съсловие. А то, в по-голя-
мата си част, продължава да мълчи и да 
ги търпи. 

Договорености във връзка със 
задължителните застраховки

По отношение на задължителното за-
страховане, д-р Ботев изброи важните 
постижения на законодателно ниво, съ-
ществена роля за които има и СРК. Това 
е промяната на минималните нива на за-
страховане от 500 000 лв. на 30 000 лв., 
валидността на застраховката на терито-
рията на цялата страна и възможността 
за застраховане както от лечебното заве-
дение, така и лично или от трети страни.

Бе отчетено още, че СРК е договорила 
преференциални условия със застра-
ховател за своите членове (повече за 
постигнатите преференции относно за-
дължителното застраховане четете в ма-
териала на стр. 9).

Д-р Ботев припомни напрегнатата ситу-
ация с промените в Наредбата за био-
логичните отпадъци на Изпълнител-
ната агенция по околна среда (ИАОК) 
и Регионалната инспекция по околна-
та среда и водите (РИОСВ), разиграла 
се през изминалата година. Към днешна 
дата проблемът изглежда канализиран, а 
денталните практики в своята по-голяма 
част предават необходимите отчети. 

Нещо, с което не всеки е запознат, бе 
опасността, че след приемането на пре-
ходни и заключителни разпоредби на 
само един закон, следваше промяна в 12 
други закона. Наред със закриването на 
стари и разкриването на нови институ-
ции се предвиждаше и задължителна 
пререгистрация на всички лечебни за-
ведения. Проблемът бе не само, че това 
щеше да доведе до нуждата от много дру-
ги допълнителни административни те-
жести, но най-вече това, че много от сега 
действащите лечебни заведения изобщо 
нямаше да могат да бъдат пререгистрира-
ни според новите изисквания (вход за ин-

валиди, тоалетна за инвалиди, минимална 
квадратура, две паркоместа и т.н.).

Благодарение на Български Зъбо-
лекарски Съюз, Български Лекарски 
Съюз и други организации, благо-
дарение на много лични контак-
ти и лобиране, 90% от исканите 
законови промени отпаднаха. За 
съжаление, около 10% от тях ще 
останат. 

Амалгамата и нейното 
безопасно отделяне – 
 тема табу?

Амалгамосепараторите – новата бол-
на тема сред колегите. В отчета бе до-
кладвано развитието и по този актуален 
проблем, пред който са изправени ден-
талните практики. В ретроспекция, от 
01.01.2019  г. всички дентални практики 
следва да са оборудвани с амалгамосе-
паратор за безопасно отделяне на амал-
гамените отпадъци. След организиране 
на среща с Главния здравен инспектор 
относно този проблем, за практиките, 
които не използват амалгама, бе догово-
рена възможност за подписване на де-
кларация, че лечебното заведение не 
слага, не сваля и не екстрахира зъби с 
дентална амалгама. 

В допълнение, дадена бе възможност 
с вътрешна заповед на лечебните заве-
дения, които работят с амалгама, да се 
определи само една машина, на която да 
се извършват дейности, свързани с този 
материал, като само тази машина да бъде 
оборудвана с амалгамсепаратор. 

Уточнено бе, че това не е дълготрайно 
решение, поради което активно се рабо-
ти по доставката на амалгамосепаратори 
на разумни цени. Председателят на СРК 
напомни, че 

това са изисквания на държава-
та и, респективно, на Европей-
ския съюз, а не изисквания на Бъл-
гарски зъболекарски съюз.

(УС на СРК продължава да търси въз-
можности за добри предложения на 
амалгамосепарираща апаратура за свои-
те членове – бел. ред).

В заключение на темата с амалгамата, 
д-р Ботев даде пример как зъболекарите 
сами са усложнили ситуацията:

Вследствие на слух, че деклара-
цията за неизползване на амал-
гамата трябва да се завери в РЗИ 
(а всъщност е достатъчно тя 
просто да стои в кабинета и да 
бъде представяна при проверка), 
от институцията са били пове-
че от объркани какво да правят 
с такива декларации, тъй като 
самите те не са изисквали тях-
ната заверка. Все пак са започна-
ли да ги приемат и входират, но 
накрая проблемът с желаещите 
да ги подадат станал толкова 
голям, че РЗИ написала на своя 
сайт, че декларацията може да се 
изпраща и по имейл. След разгово-
ри с главния здравен инспектор и 
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С 2327 фирми-изложители от 64 страни 
от цял свят и този път IDS отбеляза ръст 
на предлагането. Увеличението на броя 
на посетителите в сравнение с IDS 2017 
бе с 3,2%, а разгърнатата площ тази годи-
на бе 170 000 m².

Една от силните страни на събитието 
бе изразена с фразата „Честната спорт-
сменска конкуренция на IDS“. Едни до 
други, денталните производители по-
казваха най-добрите си достижения и 
иновации, но също така заявяваха и 
стремежа си за бъдещи подобрения с 
цел постигане на успех в условията на 
директно конкуриране. 

„Всеки, който иска да бъде успешен 
в денталната индустрия, трябва да се 
изправи лице в лице и да се сравни с 
конкуренцията тук на IDS“ каза в свое 
изявление президентът и изпълните-
лен директор на изложбения център 
Koelnmesse Анд Джералд Боуз.

Фокусът на IDS 2019 бе поставен 
върху продуктите и системите 
за подобряване на дигиталните 
протоколи на работа и адитив-
ните възстановителни подходи, 
новите формули на продукти за 
профилактика и подобрените 
обтуровъчни материали, инова-
тивните интраорални скенери, 
подобрения дизайн на импланти-

те, а също така и върху гъвкави-
те процеси за оптимизация на 
протоколите в зъботехническа-
та лаборатория.

Работни протоколи  
и материали –  
внимателно планирани  
от производителите,  
за да стигнат до крайния 
потребител

През последните няколко години све-
товната дентална индустрия бе инжекти-
рана с немалко импулси на технологич-
ния прогрес, които отвориха безкрайни 
възможности за разработки, оптимиза-
ция на работните процеси и въвеждане 
на нови работни протоколи. Примери 
за това са новите апарати за образна 
диагностика, CAD/CAM системите и все 
по-добрите 3D принтери. Именно IDS бе 
сцената, на която бяха представяни по-
следните разработки и където посетите-
лите можаха да усетят в каква посока се 
работи и ще се работи през следващите 
години.

Последните технологични разработки 
подобряват възможностите за нови ефек-
тивни форми на сътрудничество между 
денталната клиника и лабораторията, а 
също така и за привлекателни възмож-
ности за развитие на техните екипи. 

мен използва т.нар. “Smart Chromatic 
Technology” („умна технология на цве-
та“) и сферични пълнители. Резултатът е 
улеснение: един цвят в една шприца. 

Нови матрични системи за 
дисталните участъци и за 
естетичната зона 

Нови идеи и улеснения бяха показани 
и при матричните системи за фронтални 
и дистални зъби. За фронталните въз-
становявания бе представена матрица, 
която дава възможност за възстановява-
не на интерпроксималните ръбове и 
цервикалната зона само в една стъпка. 
Тя е лесно приложима и при изолация 
с кофердам или ретракционна корда и 
улеснява процедури по извършване на 
директен бондинг, както и затварянето 
на диастеми.

По отношение на постериорните въз-
становявания друг производител запоз-
на посетителите с метална матрица, 
която самостоятелно и много лесно се 
адаптира към остатъчните зъбни тъкани, 
давайки възможност за качествени ди-
ректни възстановявания при 4 липс-
ващи повърхности. 

Отново в света на композитите, по вре-
ме на IDS бе акцентирано и върху течлив 
„инжектируем“ композит, който е иде-
ален за прилагане по стените на кавите-
тите, елиминирайки наличните подмо-
ли. Характерното за него, е че запазва 
стабилно формата, в която е поставен, 
което го прави удобен при работа върху 
всички класове кавитети. Благодарение 
на неговата устойчивост и естетични ка-

чества, с него е възможно постепенното 
изграждане на цялата анатомия на зъба. 

Вниманието бе повишено и към сек-
тора за хигиена и безопасност. Сред 
многобройните представени продукти 
интерес предизвикаха първите ръка-
вици, притежаващи антимикробни 
свойства. Ефектът им е срещу Грам-по-
зитивни бактерии, сред които метици-
лин-резистентния Staphylococcus aureus 
и различни резистентни ентерококи. 
Сред останалите мерки това се оказва 
важен фактор за превенцията на вътре-
болнични инфекции.

Интраоралните скенери:  
все още в подем

В днешно време денталните лекари мо-
гат да разчитат на различни дигитални 
инструменти, за да подпомогнат диагно-
зата си и лечебното си планиране. В тази 
връзка значимостта на интраоралните 
скенери също нараства, тъй като те ста-
ват все по-точни. Зъбните повърхности 
се запазват директно в избраната резо-
люция, което води до подобрена точност 
на 3D-модела.

Друга диагностична технология, която 
ще бъде използвана все по-често в бъде-
ще, е CBCT. Няколко от световните лиде-
ри в сферата на образната диагностика 
използваха възможността да представят 
пред посетителите на IDS най-добрите 
си апарати и системи за конично-лъчева 
компютърна томография. 

В сферата на имплантологията раз-
лични компании представиха напълно 
коничен имплант, имплант с отворена 

протетична конекторна част (с възмож-
на конична връзка или „платформа“ само 
върху един имплант), както и специални 
оздравителни винтове от PEEK (полие-
теркетон). При последните бе показано 
оформянето им без нарушаване на био-
логичното запечатване чрез сканиране с 
интраорален скенер.

По време на IDS бяха поставени нови 
стандарти по отношение на скоростта и 
улеснената работа при 3D принтиране-
то. Голямо развитие бе отбелязано в съ-
пътстващия софтуер, който днес вече е с 
огромни възможности за индивидуални 
настройки. 

И още, IDS ни срещна с:
 • първата интегрирана система за изми-

ване, дезинфекция и стерлилизация, 
която извършва целия процес само за 
15 минути; 

 • първият апарат, правещ възможна сте-
рилизацията за 7 минути с помощта на 
плазма;

 • нови подобрени машинни канални 
разширители със син цвят на никел-ти-
таниевата сплав с многокрактно пови-
шена резистентност и възможност за 
предварително извиване при сложна 
анатомия; 

 • изцяло дигитални протоколи за изра-
ботване на прозрачни алайнери;

 • 3D принтиране на липсващи костни 
фрагменти за целите на лицево-че-
люстната хирургия, базирано на CBCT 
скан;

 • улеснения за целите на денталната фо-
тография; 

 • нови системи за отстраняване на сепа-
рирани ендодонтски инструменти;

 • улеснени апарати за активиране на 
иригационните разтвори;

 • многобройни предложения за подо-
брена ергономия на зъболекарското 
столче;

 • нови устройства за обективна за детек-
ция на статични и динамични оклузал-
ни контакти; 

 • модернизирани интраорални камери 
с много висока резолюция и допълни-
телни диагностични модули;

 • системи за процесиране на екстрахи-
рани зъби до костозаместващ матери-
ал само за 30 минути,

и много други. 
Като част от една толкова бързо разви-

ваща се сфера като денталната медицина 
е трудно да останем безразлични пред 
целия изумителен технологичен напре-
дък, който ни поднася световната индус-
трия. Предлагаща на всеки по нещо, тя 
неизбежно променя нашата ежедневна 
практика и самите нас, карайки ни да 
обърнем поглед напред към онова, кое-
то тепърва предстои.

Следващото 39-то издание на 
International Dental Show ще се про-
веде от 9 до 13 март 2021 г.

* Ако желаете да научите повече относно 
някои от описаните в статията продук-
ти и оборудване, можете да се свържете 

с отговорния редактор на в. „Дентална 
медицина“ Д-р Ива Димчева на адрес 

iva.dimcheva@gmail.com.

Превенция, дигитализация, нови технологии:  
честната спортсменска конкуренция на IDS 2019

Таблица 1. Статистическо сравнение на резултатите от IDS 2017 и IDS 2019.

IDS 2017 IDS 2019

Изложбена площ 163 000 m2 170 000 m2

Фирми-изложители 2305 2327

Брой страни, от които са изложителите 60 64

Дял изложители от чужбина 72% 73%

Брой посетители 155 000 160 000

Брой страни, от които са посетителите 156 166

Дял посетители от чужбина 60% 62%

Продължава от стр. 1

Обтуровъчните материали: 
нещо добро винаги  
може да стане по-добро

Въпреки че интересът на публиката е 
изместен към дигиталните технологии, 
съществуват сектори на денталната 
индустрия с класически материали и 
методи, които към днешна дата вече са 
се наложили като успешни и надеждни. 
Сред тях, разбира се, са обтуровъчни-
те материали. Нововъведенията в тази 
сфера правят съвременните материали 
още по-безопасни и по-удобни за при-
ложение. 

Пример за това бяха показаните сме-
сени нанокомпозитни смоли, например 
тези, които съдържат циркониев оксид, 
силициев диоксид или хидроксиапатит. 
Те могат да бъдат използвани за запълва-
не на малки по размер дефекти и за въз-
становяване на емайловата тъкан.

По време на IDS бе представен ново-
създаден материал, който обединява 
леснотата на работа с глас-йономерните 
цименти и издържливостта на класиче-
ските композити, като в същото време 
предоставя добра естетика на финал-
ните възстановявания. Това се дължи 
на т.нар. ASAR технология (Advanced 
Self-Adhesive Restoratives или „съвре-
менни самоадхезивни възстановителни 
материали“). Той позволява обтуриране-
то да се извърши без изпълняването на 
адхезивен протокол и само в един слой. 
За тази цел е необходимо единствено 
аплицирането на материала от капсулата 
в кавитета, оформянето му с помощта на 
инструмент и последващото му фотопо-
лимеризиране.

Представен бе и първият термовис-
козен композит, който съчетава пре-
димствата на течливите композити и на 
моделируемите маси. Благодарение на 
„термовиксозната технология“ първо-
начално материалът се превръща в теч-
лив, а само след секунди, в моделируем 
композит. Първоначалният вискозитет 
позволява оптимално евакуиране на 
включения въздух дори и в трудни за ви-
зуален контрол зони.

По време на IDS бе представена нова 
фотополимеризираща лампа, адапти-
раща работата си според конкретните 
нужди – уредът разпознава въвеждането 
му в устата на пациента. Чрез вибрация 
тя може да уведоми клинициста за раз-
лични грешки като отдалечаване, при 
което автоматично с 10% се увеличава 
оставащото време за полимеризация. 
Ако позицията се промени прекалено 
много, уредът може и автономно да се 
изключи, след което процесът може да 
бъде повторен коректно. Лампата раз-
полага и с функция за предполимери-
зираща програма, която се използва за 
втвърдяване и почистване на излишния 
цимент при светлинно- и двойнополиме-
ризиращи цименти. 

Друга фирма-изложител представи 
нов вид композит с различна цветова 
концепция. Той е предназначен за при-
ложение само в един цвят и има разно-
видности на всички цветове от А1 до D4. 
Различното при този фотополимер е, че 
за първи път цветовете не са постигнати 
чрез добавяне на пигменти, а чрез се-
лективно подбрани структурни цветове, 
комбинирани с подходящото отразяване 
на цвета на съседните зъби. Този фено-
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СРК подкрепи 31 зъболекарки, станали майки през 2018 г.
Инициативата се проведе за девета поредна година

В началото на 2019 г. Столична Районна Колегия изпрати традицион-
ната си подкрепа към зъболекарките, част от редовните членове на 
организацията, които през изминалата година са станали майки. 

За 2018 г. заявление бяха подали 31 ко-
леги, като фондът отпусна общо 19 200 
лева за изпълнение на тази дейност. И 
тази година сред новородените бебета 
има една двойка близнаци. 

Месец януари протичаше на фона на 
сериозни вирусни инфекции и настин-
ки, поради което за трети път средствата 
бяха изпратени на колегите директно по 
банков път. На фона на изминалите годи-
ни, през януари 2018 г. броят зъболекар-
ки, включени в инициативата, бе най-ви-
сок – 49 майки, родили през 2017 г. Във 

времето назад, тази цифра бе по-ниска, 
съответно, 44 майки, родили през 2016 г. 
и 37 – през 2015 г. 

Средствата, от които се осигурява еже-
годната инициатива, са заделени като от-
делно перо в бюджета на СРК, наречено 
„Фонд за подпомагане на майки“. Не ни 
остава друго, освен да пожелаем на мла-
дите майки здрави, щастливи, умни и до-
бри дечица, достатъчно сън за всички и 
още много бебета, проплакали за първи 
път в семействата на младите ни колеги!

УС на СРК

„Има две трайни 
завещания,  

които можем да дадем  
на децата си. 

 Едното са корени.  
Другото са криле.“  

Ходинг Картър младши.

Промененото място на провеждане на 
лекциите ще даде повод участниците да се 
насладят и да опознаят по-добре спокой-
ствието на гр. Поморие, да се полюбуват 
на красивата природа на тесния и скалист 
полуостров и да се разходят до Помо-
рийското езеро. Посетителите на града 
не трябва да пропуснат да се насладят на 
продукцията на местното лозарство и ви-
нарство, да се възползват от свойствата 
на уникалните за страната лечебна кал и 
поморийска луга, както и от единствената 
у нас солена минерална вода, често из-
ползвана при спа процедури. 

Дълга история, дива природа и уни-
кални дадености – основан под името 
Анхиало през V век преди Христа, град 
Поморие днес не разчита само на ста-
рата си слава. Редица активности на по-
луострова напоследък разнообразяват 
местните жители и привличат туристи от 
близо и далеч. През месец април 2019 г. 

в града бе организиран първият маратон 
„Поморие–Рън“ с трасе около 10,25 км, 
като 5 км от тях бяха бягане по пясък, а 
останалите – по черния път на дигата 
на Поморийското езеро до Черно море. 
Друга любопитна инициатива ще се про-
веде няколко дни след Научния конгрес 
на БЗС. От 14 до 16 юни 2019  г. градът 
ще бъде домакин на десетото издание 
на фестивала „Хоро край поморийския 
бряг”. То отново ще премине под знака на 
неуморното веселие и ще бъде без със-
тезателен характер. Клубове от различни 
части на страната ще играят едновре-
менно хорà от Тракийска, Добруджанска, 
Северняшка, Шопска и Пиринска област. 

Общинската управа полага усилия да 
направи града по-привлекателен как-
то за туристите, така и за местното на-
селение. Градът е одобрен за участие в 
инициативата WiFi4EU, благодарение на 
която ще бъде предоставен достъп до 

Продължава от стр. 1 Този юни Бургас ще бъде в Поморие!

висококачествен интернет на местните 
жители за период от минимум 3 години. 
Поморие може да се похвали още с нова 
мултисензорна стая за деца със специ-
ални образователни потребности, която 
бе открита в училище „Иван Вазов“. Тя бе 
създадена като част от проект „И ние сме 
тук“, успешно реализиран от Ротари клуб 
– Поморие със съдействие на Община 
Поморие. 

По отношение на природните даденос-
ти на местността, ако планирате участие 
в 19-тия Научен конгрес на БЗС, не про-
пускайте да посетите „Музея на солта“ 
– единствен по рода си в България, той 
дава възможност да се видят любопитни 
устройства и методи за преработване на 
сол от древността до наши дни. 

Поморие навярно е най-познат със 
своето балнеолечение. Уникалната ле-
чебна кал от Поморийското езеро има 
доказано антисептично и болкоуспокоя-
ващо действие и засилващ метаболизма 
ефект. Голям е интересът на туристите 
към лечебните кални вани, а също и към 
поморийската луга – краен продукт от 
солодобива в Поморийските солници, 
притежаващ многократно по-голяма 
концентрация на всички полезни еле-
менти от морската и езерната вода. 

Гостите на Поморие могат да видят още 
манастира „Св. Георги“, тракийската ку-
полна гробница, разположена в покрай-
нините на града, архитектурния резерват 
„Стари поморийски къщи“, както и паме-
тникът на Пейо Яворов и кръстените на 
него Яворови скали – едно от любимите 

места, на които поетът е творял в пери-
ода 1899-1900 година. Къщата, в която 
Яворов е живял през годината, в която 
е работел като телеграфист в пощата 
на Анхиало, е запазена и до днес. В нея 
има музейна изложба, представяща лич-
ни вещи на поета. С признателност към 
Яворов всяка година през месец август 
в Поморие се провеждат Яворовите дни, 
посветени на поезията. 

Както всяка година и през 2019 г. 
СРК на БЗС подкрепя участието 
на своите членове в Научния кон-
грес на БЗС, като поема 50 лева от 
стойността на таксата учас-
тие за събитието. 

Регистрацията за 19-тия Научен кон-
грес на БЗС в гр. Поморие се извършва в 
офиса съответната районна колегия. За 
работещите в София-град това е офисът 
СРК на адрес гр. София 1000, пл. Райко 
Даскалов 1Б. Таксата участие за ранно 
записване до 31.05 е 110 лв., а след тази 
дата – 140 лева. Участието в официалната 
Гала вечеря е с куверт от 60 лева, запазен 
до 22 май 2019 г., а желаещите да получат 
онлайн достъп за директния стрийминг 
ще могат да се включат в събитието чрез 
своите лаптопи или таблети срещу такса 
регистрация от 50 лева. За допълнител-
на информация можете да се обадите на 
тел. 02/988 25 25 или да се свържете по 
имейл на адрес ssbsofiagrad@abv.bg. 

АРХИВ

Устав на БЗС от 1933 г.

В настоящия брой имаме удоволствието да ви запознаем с Устава на 
БЗС от 1933 г. Случайно открит и закупен, за нас бе изключително 
любопитно да се запознаем с неговото съдържание. Интересните 
факти, които откриваме в него, са датата на създаването на БЗС, 

съобразяването със Закона за здравето, задължителното членство за прак-
тикуване на професията, устройството на съюза, не различаващо се същест-
вено от сегашното, но отличаващо се основно с двукамерен Управителен 
съвет. Кратко и ясно, с морал и чувство на достойнство и дълг към професи-
ята зъболекар, откриваме тези факти, разгръщайки пожълтелите страници. 

Прочетеното ни накара да се почув-
стваме горди, но също така и да се зами-
слим, достатъчно добри ли сме, работим 

ли усърдно и всеотдайно за добрува-
нето и просперитета на нашата профе-
сионална организация? Поместваме 

пълното съдържание на Устава от 1933 
г., надявайки се всички вие, които ще 
прочетете този интересен документ, да 
усетите онова чувство за съпричастност 
и взаимопомощ, накарало преди 114 
години нашите предшественици да се 
обединят и да създадат Българския зъ-
болекарски съюз. И нека не си задаваме 
въпроса „Какво ни даде съюзът на нас?“, 
а да го обърнем и да се запитаме „Какво 
даваме ние на съюза?“. Какво правим и 
правим ли достатъчно, единствено пла-
щайки членския си внос. И в тези без-
пътни времена, в които е по-лесно да ру-

шиш, отколкото да създаваш и градиш, 
нека ние, лекарите по дентална меди-
цина, бъдем за пример за обществото. 
Да бъдем по-отговорни, по-заинтересо-
вани, по-инициативни, да съхраним и 
опазим авторитета и единството на БЗС, 
да възпитаме и да предадем с личния си 
пример това чувство към младите коле-
ги, идващи след нас.

УС на СРК
Оригиналът на документа бе открит 

и закупен от д-р Ивайло Методиев, след 
което бе дарен на СРК на БЗС – бел. ред.
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У важаеми колеги, Наредбата за задължителното застраховане на 
лицата, упражняващи медицинска професия, е публикувана в Дър-
жавен вестник, бр. 80 от 28.09.2018 г. Можете да изтеглите нейния 
текст от сайта на СРК https://bzs-srk.bg/.

Съгласно законите на страната, наред-
бата е в сила от датата на своето публи-
куване и е валидна както за всички лица, 
изпълняващи медицинска дейност, така 
и за застрахователните дружества, които 
я осъществяват.

Всеки зъболекар може да напра-
ви своята застраховка при всеки 
застраховател и при всякакви ус-
ловия, стига да са удовлетворени 
изискванията на посочената на-
редба.

Съгласно нея, чрез  ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР 
ООД, СРК на БЗС договори за своите 
членове преференциални условия за 
сключване на застраховка “Професио-
нална отговорност” в  ЗК ”ЛЕВ ИНС”АД 
за 2019 година, а именно:

1. При минимално изискуем задължите-
лен лимит от 30 000 лв. за едно събитие и 
60 000 лв. в агрегат, за срока на застрахов-
ката – цена 29,07 лв. (без самоучастие).

2. При доброволен лимит от 50 000 лв. 
за едно събитие и 100 000 лв. в агрегат за 
срока на застраховката – цена 44,98 лв. 
(без самоучастие).

3. При желание за по-висок лимит 
– оферта при индивидуално запитва-
не към ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР чрез имейл 
на dentist@generalbroker.eu.

Начини на застраховане
В тази връзка, желаещите да сключат за-

страховка при тези условия, могат да на-
правят това по един от следните начини:

1) Лично на място в един от двата 
офиса в гр. София:

• ЗК ”ЛЕВ ИНС” АД – корпоративен цен-
тър, гр. София, бул. Цар Борис III 136 В. 
Изготвянето на полицата и плащането на 
място отнема приблизително 40 мин.

• “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” – централен офис, 
гр. София, Лозенец, ул. Якубица 7Б. Изгот-
вянето на полицата и плащането на мяс-
то отнема приблизително 30-40 минути.

2) Дистанционно (препоръчително)
Попълнената бланка „Предложение-де-

кларация“ се изпраща до ЗК”ЛЕВ ИНС” АД 
на адрес dentist@generalbroker.eu.

Бланката „Предложение-де-
кларация“, а също и упътване 
за нейното попълване, можете 
да изтеглите от сайта на СРК  
bzs-srk.bg.

Получаване на готовата полица 
Ако сте изпратили попълнената блан-

ка по електронен път, имате следните 
възможности за получаване на готовата 
полица:

Последни новини около задължителните застраховки

О т началото на годината преминахме към нов начин на изработва-
не на фактури към месечния отчет за извършени дентални дей-
ности към НЗОК, а именно към генерирането на електронни XML 
фактури. 

Реално „новите“ XML фактури бяха първоначално заложения начин за съз-
даването на финансов документ към отчета на НЗОК. Създаването и подпис-
ването на PDF фактури, на което бяхме свидетели през последните години, 
бяха част от един прекалено дълго продължаващ преходен период към съ-
щинското функциониране на системата. 

„Бяхме свикнали по стария на-
чин, сега е по-трудно и обърква-
що“.

Истината е, че новият начин на работа е 
значително по-лесен и отнема по-малко 
време. И макар че всяка промяна изиск-
ва смяна на навиците и адаптация към 
новите изисквания, към момента е нуж-
но единствено подаването на електро-
нен XML отчет (но не и на спецификация) 
в портала на ПИС, след което денталният 
лекар изчаква няколко дни за получава-
не на месечно известие. Чрез неговото 
зареждане в използвания софтуерен 
продукт за НЗОК се генерира XML фак-
тура, която директно се качва и се под-
писва онлайн раздел "Онлайн отчети" на 
сайта на ПИС. Не се преминава през PDF 
документи, които да бъдат впоследствие 
подписани, извършва се единствено 
идентифициране и подписване с елек-
тронен подпис директно в сайта на ПИС. 

И въпреки, че процесът по отчитане не 
може да бъде завършен „на един дъх“, а е 
нужно изчакване на месечното известие 
и втора сесия в сайта на ПИС за качване 

на XML фактурата, 

колегите не е необходимо посто-
янно да проверяват в системата 
дали вече имат качено месечно 
известие. Нито пък да се страху-
ват, че биха изпуснали двудневния 
срок от за качване на е-фактура-
та. Достатъчно е да се абонират 
да получават имейл известие вед-
нага, щом месечното известие 
е на разположение в техния ПИС 
портал.

Така биха могли максимално бързо да 
довършат отчетната си работа към НЗОК 
за текущия месец без притеснения, че 
ще пропуснат качването на месечното 
известие и срока за изпращане на елек-
тронната фактура. Без PDF файлове и без 
тяхното подписване. 

Можете да се абонирате за получаване 
на различни известия по имейл от сек-
ция „Профил“ в личния ви портал в ПИС, 
раздел „Абонаменти за нотификации“.

Новите фактури към НЗОК –  
няма място за паника!

1) Лично 
Да посетите офиса на “ДЖЕНЕРАЛ БРО-

КЕР“ – централен офис на адрес гр. Со-
фия, Лозенец, ул. Якубица 7 Б, след като 
служител на “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР“ се 
свърже с вас, за да потвърди, че полица-
та е готова. 

2) Дистанционно
Да получите полицата на избран от вас 

адрес. Ако изберете тази опция, моля, на-
пишете удобния за вас адрес в имейла, с 
който изпращате попълнената бланка. И 
тук служител от “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР“ ще 
се свърже с Вас, когато полицата е гото-
ва. При заявка за получаване на полица-
та до ваш адрес, куриерските разходи са 
за ваша сметка.

Можете да заявите като адрес за по-

лучаване и офиса на СРК на БЗС (гр. Со-
фия 1000, пл. Райко Даскалов 1Б). В този 
случай е задължително заплащането да 
бъде извършено по банков път. Служител 
на “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР“ ще ви уведоми, 
когато полицата ви е доставена в офиса 
на СРК на БЗС, за да я подпишете и полу-
чите там.

Освен задължителната   застрахов-
ка  “Професионална отговорност”,  всич-
ки редовни членове на СРК на БЗС 
могат да сключат и  “Имуществена за-
страховка”  при специални условия. По-
вече информация за тях, както и всички 
подробности относно заявяването на за-
страховка „Професионална отговорност“ 
на преференциални цени за членове на 
СРК, търсете на https://bzs-srk.bg.

АРХИВ
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 СРК на БЗС online  ORBBIdentaLsoft 
за управление 
на денталната практика
от зъболекари за зъболекари 

Използвате ли софтуер за работа с пациенти? На страницата на СРК можете 
да откриете информация за ORBIdentaLsoft на СРК – програма за работа в ден-
талния кабинет. Софтуерът е създаден през 2008 г. и дава възможност за воде-
не на пациентски картони, избор на манипулации, работа със НЗОК, проверка 
на здравноосигурителен статус, водене на бележки и други. 

На адрес https://bzs-srk.bg/orbbidentalsoft можете да откриете и заявите по-
следната версия 1.1.2.52, която се активира след заплащане на годишна такса 
от 36 лева. На същия адрес ще откриете и безплатна демо версия на програ-
мата. Продуктът се обновява редовно и дава възможност за бърза връзка с 
поддържащите програмисти.

 СРК на БЗС online  ORBBIdentaLsoft 
за управление 
на денталната практика

Следете за новини  
от СРК в Интернет: 

На уебсайта на колегията: https://bzs-srk.bg

Във : СРК на БЗС 

Бъдете информирани за всички важни административни промени, но-
вини, събития на СРК, професионални обяви, преференциални договор-
ни условия за организация на работния процес, софтуер за управление 
на денталната практика, пълен онлайн архив на в. „Дентална медицина“, 
упътвания и насоки за електронно отчитане и много други.

В следващите редове ще ви запознаем с още един скрит писателски 
талант сред зъболекарското съсловие на СРК. Д-р Силвия Петкова, 
специалист пародонтолог от гр. София, от няколко години има ин-
терес към емоцията, свързана с планирането и организирането на 

сватбения ден. И докато преди няколко години бе налице тенденция младите 
да се въздържат от сключване на брак и да живеят на семейни начала без 
подпис, днес сме свидетели на завръщане към традицията младите момиче-
та да облекат красива бяла рокля и заедно със своя избраник да поставят 
началото на общия си път в живота.

“Един прекрасен ден - сватбено вдъхно-
вение” е проект, създаден през 2013 год. 
Той цели да вдъхнови бъдещите булки да 
изживеят живот, изпълнен с много лю-
бов – любов и уважение към семейство-
то и близките, към българските традиции 
и, повече от всичко, да ги въодушеви да 
поставят едно значимо и хармонично на-
чало на техния брак.

 Проектът започва със създаването на 
сватбен блог, който цели да помогне на 
бъдещите младоженци да се ориентират 
в света на сватбите. През годините бло-
гът се развива с постепенното добавяне 
на над 700 публикации. 1prekrasenden.
com се превръща в медия, която обеди-
нява сватбени подизпълнители и бъде-
щи младоженци с общи ценности и визия 

за любовта и сватбеното тържество.

След големия интерес към блога излиза 
и книгата “Един прекрасен ден – СВАТБИ”. 
Книгата подготвя младоженците за пла-
нирането на сватбата и им дава съвети 
как да направят организацията плавно и 
стъпка по стъпка, без излишен стрес.

През 2018 год. към сватбения блог се 
открива и онлайн магазин, където се раз-
ширява разнообразието от предлагани 
сватбени продукти. В него се предлагат 
само аксесоари, изработени от наши 
български автори. Целта на младата д-р 
Петкова е да покаже, че е напълно въз-
можно бъдещите младоженци да поче-
тат дълбоките български корени, като се 
спрат на български продукти за Големия 
си сватбен ден.

Д-р Силвия Петкова: ЗА СВАТБИТЕ!

Явлението интелигентност
Д-р Емил Пейчев

Идентификацията с мислите, 
идеите и проблемите във всич-
ки психологични школи се оп-
ределя като вредна, най-вече 

за това, че замъглява същността на яв-
ленията и ни прави надменни. Получава 
се така нареченото „фалшиво его“, което 
ни кара да живеем така, сякаш светът се 
върти около нас. Това именно е трагеди-
ята на „полуинтелигентния“, който бора-
ви с явленията, а пропуска същността. 

Интелигентност в биологичния смисъл 
е способността за приспособяване и 
оцеляване в необичайни ситуации. В ду-
ховен аспект означава вътрешно излъч-
ване на индивида. 

Десетилетия наред нашата интели-
генция, пък и всички останали, бяха 

третирани на биологично ниво и всяка 
индивидуална изява на духовност се по-
рицаваше и наказваше. Така се стигна 
до създаването на полуинтелигенция с 
„гарантиран произход“. Оттук насетне 
терминът „интелигентност“ ще се отнася 
само за селекционираните полуинтели-
генти без вътрешен мир.

Ако се огледаме наоколо, интелигенти-
те са много, а като прибавим малко бру-
талност и вероломство, виждаме, че „ин-
телигентен“ не е комплимент. Талантът 
рядко се комбинира с биологичната ин-
телигентност. За надарения ерудицията е 
необходимият минимум, за да живее це-
ленасочено, превръщайки същността в 
занимание и социално поведение. Така и 
не му се налага да се приспособява, още 
повече, че сам създава стойности и сам е 

изпълнител на идеите си. Тази цялостна 
личност живее в бъдещето и, без да го 
желае, играе ролята на трагичен герой, 
чиято гордост му диктува да се отдръпне 
от шествието на полуинтелигентите и ди-
летантите. Последните две категории иг-
раят най-често ролята на герои на деня. 
За тях най-вкусният плод е търсенето на 
истината и справедливостта. Голямата 
колективна истина и справедливост са 
голяма демагогия в устата на егоисти, 
които нямат дори интелектуалната съ-
вест на предците ни. 

Единственият им критерий е да 
се наложат на всяка цена, сваляй-
ки цената на успеха. 

Чрез интелигентни ходове и преднаме-

рена щедрост те успяват да превърнат 
света в пазар и единственото, което не 
могат да си купят, е здрава, хубава гене-
тика и ерудиция. Лесно решават пробле-
ма си, като отричат генетиката и инди-
видуалното излъчване. Така истинските 
стойности на нравствеността остават в 
миналото и традицията се прекъсва. Из-
тласкването на стойностите в миналото 
за една нация е обричане на гибел, защо-
то възраждането на „отживели, рицар-
ски“ добродетели в най-добрия случай 
е комично. Пред нас се разкрива алтер-
нативата да бъдем комични или космо-
полити.

Все още като през пустиня се чува гла-
сът на цялостните личности, които ни 
учат, че светът е святост, а всичко остана-
ло са явления. 

ПАРОДОНТОЛОГИЯ

Н а 23 март 2019 г. хотел „Арте“ в гр. Велинград събра ортодонти и 
пародонтолози в рамките на Пролетния семинар на Българското 
Общество по Пародонтология и Орална Имплантология (БОПОИ). 
Срещите между колеги от двете различни дентални специалности 

не са прецедент. Това се дължи на логичната свързаност и взаимозависимост 
на ортодонтията и пародонталната терапия при правилното интердисципли-
нарно съставяне на лечебния план на пациента.

Гост-лектор на събитието бе проф. д-р Мириам Дриди от Франция. Нейният 
лекционен ден бе озаглавен „Лечение на интраосални и интеррадикуларни 
лезии. Да запазим зъбите!“. Харизматична, мила, с изключителен професио-
нализъм и талант за поднасяне на информацията, тя запозна участниците в 
семинара със съвременните възможности за лечение на разнообразни кост-
ни лезии. Разговаряхме с нея за приложението на различни техники и мате-
риали в пародонтологията, за свързаността на ортодонтското и пародонтал-
ното лечение, както и за рисковите пациенти в клиничната практика.

Проф. Дриди, според вас кой фактор, 
съществен за хирургичната фаза на па-
родонталното лечение, най-често оста-
ва недооценяван при диагностиката и 
планирането на оперативните интер-
венции?

Няма да посоча само един фактор, и 
именно там е капанът. Трябва да анализи-
раме всеки фактор във връзка с остана-
лите. Ако е налична тежка костна загуба, 
но зъбът е неподвижен, това ще рече, че 
остатъчната кост е солидна. Ако е налич-
на много костна тъкан, но зъбът се движи 
много, ясно е, че там има друг проблем. 
Трябва винаги да анализираме отделни-
те диагностични фактори в тяхната съв-
купност, защото всички те са важни и са 
свързани помежду си. Клопката е имен-
но ако не успеем да оценим достатъчно 
приноса на даден фактор като част от 
общата клинична ситуация. Това често се 
получава, когато анализираме и се фоку-
сираме само върху едно нещо. 

Например наличието на една значител-
на дълбочина на джоба сама по себе си 
нищо не означава. Трябва да се запитаме 
тази дълбочина на джоба асоциирана ли 
е с остеолиза, свързана ли е с тежко въз-
паление, при пациент пушач ли я среща-
ме и така нататък. Това вече започва са 
ни говори нещо повече. Към тази инфор-
мация прибавяме всички други клинич-
ни съображения и търсим тяхната връз-
ка. Ето защо аз говоря за диагностично 

размишление, за диагностични доводи, а 
не просто за диагноза.

На кой етап трябва да се включи орто-
донтското лечение при пародонтално 
компрометирани пациенти?

Когато има пародонтален проблем е не-
обходимо първо той да се лекува. Всички 
изследвания показват това. 

Ако се предприеме ортодонт-
ско лечение върху несаниран па-
родонт и ако по време на пре-
местването на зъбите не се 
извършва редовна поддържаща 
пародонтална терапия, орто-
донтското лечение може да нане-
се огромни щети. 

Кога точно е правилния момент? Това е 
въпрос, на който все още няма сигурен 
научен отговор. Някои изследвания по-
казват, че ортодонтското лечение може 
да се намеси много бързо след овладя-
ване на пародонталния проблем, а други 
твърдят, че трябва да се изчака да минат 
няколко месеца. 

Лично аз изпращам пациентите си за 
ортодонтско лечение когато съм се уве-
рила, че инфекцията е овладяна. 

Каква е прогнозата при лечение на II и 
III клас интеррадикуларни лезии с раз-
лична вертикална компонента?

Успехът изисква обстойно  
диагностично размишление
Интервю с проф. д-р Мириам Дриди
Д-р Ива Димчева

Проф. д-р Софи-
Мириам ДРИДИ се 
дипломира като 
лекар по дентал-
на медицина през 
1988  г. Получава 
университетска 
диплома по паро-
донтология през 

1992 г. Допълнително завършва Дерма-
тология и венерология на оралната ли-
гавица през 2004 г. Ръководи Клиничния 
отдел към специалност Пародонто-
логия в университета Париж 5. Проф. 
Дриди има няколко десетки публикации 
във френски и международни журнали 
и е автор на три книги – „Патологич-
ната гингива“ (2013), „Колекция орална 
мукоза“ (2013) и „Интрарадикуларни и 
интраосални лезии“ (2017).

Всички ние сме обединени от това, че сме се отдали на изпълнението на една и съща 
професия. Разбира се, всеки е вглъбен в своите по-тесни специализирани интереси, но по 
начало всички ние сме лекари по дентална медицина, зъболекари или постарому – сто-
матолози. Слава Богу, животът не се изчерпва с работата – нищо, че някои от нас рабо-
тят, за да живеят добре, а мнозина наистина живеят, за да работят. На фона на това, 
немалка част от зъболекарите имат своите скрити, или не толкова скрити, таланти, 
странични интереси и хобита – някои от нас са писатели, други полупрофесионални 
спортисти, а трети – музиканти. След като преди няколко броя публикувахме мате-
риал с интервю за успехите във фехтовката на международно ниво на студента по ден-
тална медицина Панчо Пасков, в този брой отделяме място за страничните занимания 
и „втората същност“ на други двама наши колеги. В следващите редове даваме думата 
на д-р Емил Пейчев и неговите философски размишления в есеистичен стил за „явление-
то интелигентност“. В другия материал на същата страница пък поместваме текст 
за д-р Силвия Петкова и нейната книга, посветена на „Сватбите“. С голямо удоволствие 
ви оставяме в компанията на тяхното “Друго Аз” и приканваме всеки, който би желал 
да сподели повече за своите интереси извън професионалното, или пък за тези на свой 
близък колега, да се свърже с нас на имейл iva.dimcheva@gmail.com.

„На пръв поглед безнадеждният случай може да стане успешен при поставяне на точна 
диагноза, извършване на обстоен анализ на повлияващите фактори и изграждане на 
правилна лечебна стратегия.“ – проф. М. Дриди

Снимков материал от лекцията на д-р Мириам Дриди за интраосални и интеррадику-
ларни лезии

При III клас интеррадикуларни лезии 
не може да се направи много. Или под-
държаме и стабилизираме ситуацията, 
или например при къс ствол на зъба, 
подхождаме със резективни техники. А 
понякога екстракцията е единственото 
решение. Зависи от контекста на случая. 
Когато имаме клас II, който персистира 
след края на етиологичната фаза на ле-
чението, тогава може да се прибегне до 
различни регенеративни техники, които 
дават много добри резултати. 

Ако пациентът не пуши, почиства зъби-
те си добре и има добра поддържаща те-
рапия, прогнозата е много добра. 

Споменахте тютюнопушенето: освен 
влошеното кръвоснабдяване, какви 
други проблеми има при пациентите 
пушачи?

Пациентът пушач е с повишен риск от 
инфекция – както към пародонтит, така 
и към кариозни лезии. Това е още паци-
ент с влошен оздравителен процес. Сле-
дователно, на всеки един лечебен етап 
ние сме саботирани от това, че работим 
с рисков пациент. Отдавна е доказано, че 
тютюнопушенето е изключително вред-
но за пародонта. Това се отнася както за 
гингивата, така и за алвеоларната кост. 

Нещо повече, при пушачите се 
развива преимуществено паро-
донтопатогенна микрофлора.

Причината защо микрофлората се про-
меня в посока пародонтопатогенна се 
корени в това, че рН при пушачите става 
по-кисело. Пародонтопатогените обо-
жават киселинната среда. При пушачите 
има понижено слюноотделяне и съот-
ветно затруднено самопочистване. Деск-
вамацията също се нарушава при нама-
лено слюноотделяне. Вследствие на това 
пародонтопатогените лесно се фиксират 
по абсолютно всички повърхности. Упо-
требата на тютюн променя химиотаксиса 
и влошава функцията на имунните клет-
ки. 

С други думи, при пушачи е налице сре-
да, която, от една страна е благоприятна 
за растежа на пародонтални патогени, а 
от друга потиска нормалните функции на 
клетъчния имунитет.

В кои ситуации има място системната 
антибиотична терапия?

Никога не се прави рутинно приложе-
ние на антибиотици, а единствено когато 
го налага конкретната клинична ситуа-
ция. Днес подходът ни към антибиотич-
ното лечение е в случаи, при които бак-
териите са навлезли в тъканите, т.е. при 
формите на тежък пародонтит. Пример 
за приложение на системен антибиотик 
е при тежък пародонтит на хора с добро 
общо здраве, както и при тежък пародон-
тит на пациенти с проблеми на имунната 
система. 

Използвате ли локални антибиотични 
чипове?

Не, нямам наблюдения в приложението 
им. 

Оценявате ли положително ролята на 
PRF-агрегатите и в кои ситуации?

Аз имам много добро мнение за при-
ложението на PRF. Все още обаче липс-
ват достатъчно изследвания по темата. 
Аз много обичам да използвам PRF като 
биологична мембрана. Досегашните про-

учвания показват, че има благоприятен 
ефект от този подход, но все още липсват 
солидни научни доказателства.

При липса на положителен резултат от 
лечението използвате ли микробиоло-
гични изследвания и кога?

Бих използвала микробиологично из-
следване в етапа на реоценка. Тогава, ко-
гато наистина имам лош отговор. Когато 
смятам, че съм си свършила работата до-
бре, а резултатът не отговаря на очаква-
нията ми, съществуват две възможности: 
или не съм успяла да деконтаминирам 
пародонта достатъчно добре, или паци-
ентът ми има общ здравословен проблем 
– и не знам отговора. В такава ситуация 
е полезно да знам микробиологичното 
разпределение, за да съм наясно в каква 
посока да се насоча. 

Ако не открия силно патогенни микро-
организми, много вероятно е пациентът 
ми да има общ здравословен проблем. 

Ако открия силни пародонтопатогени 
и особено ентеробактерии или кандида, 
това ще означава, че или не съм напра-
вила почистването достатъчно добре, 
или пациентът има проблем с имунитета. 

Ето защо микробиологичното разпре-
деление е полезно, но само като допъл-
нително изследване. Само по себе си не 
би ни казало нищо. Добавено към кон-
кретната клинична ситуация обаче, то 
може да ни даде ценна информация. 

Бихте ли споделили повече относно 
приложенията на Emdogain?

Emdogain се прилага, когато дефектът 
не е циркумферентен, много широк или 
много дълбок. Дефектът трябва да е три-
стенен или най-малко с две стени. Може 
да се приложи успешно при II клас интер-
радикуларни лезии, но с неголяма верти-
кална компонента, в противен случай би 
било трудно да се задържи. 

Какви комбинации от асоцииране на 
различни техники намирате за подхо-
дящи при обширни костни дефекти?

Смесената техника зависи от клинич-
ния случай. При тежки случаи предпо-
читам използването на костозаместител 
с мембрана за стабилизиране на съси-
река, който е смесен с костозаместител. 
Така избягваме неговото отпадане. Този 
подход зависи обаче и от дебелината 
на гингивата. Ето защо винаги трябва 
да оценяваме всички фактори в тяхната 
съвкупност още от диагностичния етап. 

Много благодаря за този разговор!
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се поставя тромбоцитна маса с или без 
комбинация с Emdogain. [28] [29] [30] [31] [32] [33] 

[34] [35] [36] [37] [38]. Резултатите показват, че има 
значително подобрение в дълбочината 
на пародонталния джоб, както и печалба 
на аташман. Подобни положителни ре-
зултати също са налице при лечение на 
фуркационни лезии клас II [39] [40] [41]. Събра-
ните клинични проучвания показват, че 
използването на PRF самостоятелно или 

в комбинация с други биоматериали като 
костни присадки води до статистически 
по-добри резултати в сравнение при па-
циентите само с дебрайдмънт или само с 
костни материали.

L-PRF при регенерация  
на меките тъкани  
около дентални импланти

Различни публикации показват, че из-
ползването на PRF в областта на дентал-
ната имплантология води до подобрява-
не на остеоинтеграцията и ускоряване на 
оздравителния процес на меките тъкани 
около тях. В тази връзка PRF може да 
бъде определен като евтин биоматери-
ал, който е в състояние да инициира ус-
корено оздравяване. Въпреки зачестява-
щите подобни практики на приложение, 
липсват достатъчен брой контролирани 
клинични проучвания и дългосрочни 
проследявания.[8]

L-PRF при направляваната 
костна регенерация

PRF се използва в направялваната кост-
на регенерация, като подобрява васкула-
ризацията на присадката и ускорява ме-
котъканното оздравяване. На практика 
продуктите, които могат да се получат с 
него, са фибринови бариерни мембрани 
и комбинация между костна присадка и 

тромбоцитен агрегат. Самата комбина-
ция носи името „лепкава кост“ (“sticky 
bone”), защото PRF слепва частиците и ги 
адхерира една към друга. [41]

Други приложения на L-PRF
Тъй като PRF съдържа автогенни рас-

тежни фактори, той е подходящ за лече-
ние на трудно зарастващи рани (напри-
мер при диабетици). Използва се при 
подпомагане на лечението на медика-
метозно индуцираната остеонекроза на 
челюстите. В областта на дерматологията 
се използва и за мезотерапия.

Заключение
Получаването на L-PRF в денталната 

практика е лесен, бърз и евтин процес. 
Той обаче води до загуба на клинично 
време и дискомфорт при пациентите 
(взимането на кръв). Има широко прило-
жение, а вече в някои сфери и научни до-
казателства за ефективността му. В други 
те липсват. Ето защо на него не трябва да 
се гледа като на панацея. Въпреки това 
е важно да познаваме съществуването 
му и неговия положителен ефект върху 
оралните тъкани. 

Библиография.
Пълният списък с използваната библи-

ография е на разположение в редакцията 
при поискване.

О тносно разпоредбите на Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изисква-
нията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на 
територията на лечебните и здравните заведения и Наредбата за 
изменение и допълнение в сила от 01.01.2019 г., отнасяща се до 

дейностите с отпадъци от дентална амалгама, ви предоставяме информация, 
касаеща работата на лекарите по дентална медицина в страната.

1. Съгласно чл. 12 ал. 6, лечебните за-
ведения, в които се използва дентална 
амалгама, премахват се пломби от ден-
тална амалгама или се премахват зъби, 
съдържащи такива пломби, се оборудват 
с амалгамни сепаратори с цел задържа-
не и събиране на частиците амалгама, 
включително и тези, които се съдържат в 
използваната вода.

2. Съгласно чл. 12 ал. 8, отпадъците от 
дентална амалгама и другите отпадъци, 
съдържащи живак, се събират разделно 
от другите видове отпадъци в съдове, 
изработени от материал, който не взаи-
модейства с живака. Отпадъците, съдър-
жащи течен живак, се съхраняват в за-
творени херметични съдове/контейнери 
при наличието на сяра.

3. Лекарите по дентална медицина, в 
чиито практики не се работи с амалгама, 
не се свалят амалгамени обтурации и не 
се екстрахират зъби с амалгамени обту-
рации, попълват нарочна Декларация с 
всички атрибути, заложени в нея. Попъл-
нената Декларация се връчва на служи-
телите от РЗИ, извършващи контрол по 
спазване на всички нормативни актове, 
при проверка в съответната практика.

При промяна на тези обстоя-
телства лекаря по дентална ме-
дицина е длъжен да информира 
органите на РЗИ в 14-дневен срок.

Лечебните заведения с наличието на 
повече от 1 дентален юнит, които работят 
с дентална амалгама, могат да определят 
с вътрешна заповед мястото, оборудва-
но с амалгам сепаратор, в което ще се 
извършват манипулациите, свързани с 
амалгамата като материал.

В интернет страницата на РЗИ-София, 
раздел Новини, можете да намерите 
официална информация относно Декла-
рацията.

Бланка на самата декларация 
можете да намерите на интер-
нет адреса на Столична Районна 
Колегия на Български Зъболекар-
ски Съюз.

4. Лекарите по дентална медицина, 
които работят с дентална амалгама, 
свалят амалгамени обтурации и екстра-
хират зъби с амалгамени обтурации е 
необходимо да отговарят на следните 
изисквания:

 •  Да притежават монтиран амалгамен 
сепаратор, осигуряващ ниво на за-
държане най-малко 95% от частиците 
амалгама.

 •  Да притежават специализиран съд, в 
който да събират отпадъците от амал-
гамните капсули, амалгамена скраб, 
екстрахирани зъби с амалгамени об-
турации и отпадъците от филтрите на 

Нормативни изисквания  
към лекарите по дентална медицина 
относно работата с отпадъци  
от дентална амалгама
Георги Джойков, Управител на „Да Транс“ ООД

Д-р Стоян Казаков завършва Факул-
тета по дентална медицина през 
2012 г. В периода от 2013 до 2016 г. спе-
циализира Орална хирургия в същия 
факултет. От 2016 г. е асистент към 
Катедра по Орална и лицево-челюст-
на хирургия на ФДМ-София. В начало-
то на 2017  г. придобива специалност 
Орална хирургия. Понастоящем той 
е студент в специалност медицина. 
Член е на Международната организа-
ция по имплантология (ITI). Награден 
е с грамота от Президента на Репу-
блика България г-н Росен Плевнелиев. 
Има сертификати от редица научни 
конгреси и специализирани курсове. 
Интересите и разработките му са в 
областта на медикаментозно-инду-
цираната остеонекроза на челюсти-
те, пациентите на антикоагулнатна 
и антиагрегантна терапия, лечение-
то на болкови синдроми и дисфункции, 
имплантологията, костната регене-
рация и пародонталната хирургия.

Фиг. 5 Поставени PRF мембрани при хирур-
гично лечение на медикаментозно-индуци-
рана остеонекроза на челюстите.

инсталациите за пречистване на отпа-
дъчната вода.

 •  Да имат сключен договор с фирма, 
притежаваща разрешително съгласно 
Закона за управление на отпадъците 
за дейности с отпадъци от амалгама.

 •  Да имат заверен от РИОСВ работен 
лист за отпадъци с код 18 01 10 * - амал-
гамни отпадъци от зъболечението, съ-
гласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за 
класификация на отпадъците.

Столична Районна Колегия на Българ-
ски Зъболекарски Съюз е дългосрочен 

партньор с фирма „Да Транс“ ООД. От 
01.04.2019 г. фирмата предлага договори 
за извозване на отпадъци от амалгама и 
предлага специализирани контейнери 
за събиране на такива отпадъци с марка 
METASIS GmbH Австрия, които отговарят 
на всички нормативни изисквания. Фир-
ма Да Транс ООД приема пълни амалгам-
ни сепаратори от всички възможни про-
изводители и същевременно предлага 
помощ при изготвянето на необходимия 
работен лист за заверка в РИОСВ. 

Информация може да намерите на адрес 
www.datrans.bg или на тел. 02 850 13 19.

В последните години все повече нараства използването на автолож-
ните тромбоцитни маси, богати на растежни фактори. Приложение-
то им е все по-широко и се препоръчва от много колеги, както и от 
различни фирми, предлагащи системи за добиването им. Имаме ли 

обаче доказателства за тяхната ефективност? Настоящата статия разглежда 
използването на една от лесно добиваните тромбоцитни маси в клиничната 
практика (L-PRF) и индикациите за нейното приложение. 

Получаване на L-PRF  
и предимства  
на опростения протокол

Един от първите тромбоцитни агрегати 
е PRP (Platelet Rich Plasma или обогатена 
на тромбоцити плазма). Получаването му 
обаче е свързано с добавяне на телеш-
ки антикоагуланти, калциев дихлорид и 
дълго време на центрофугиране, което 
е крайно неефективно за ежедневието 
на клиничната практика. Методологията 
за добиване на L-PRF се различава съ-
ществено от тази за получаване на PRP. 
При нея не се използват продукти от 
животински произход, а получаването 

на агрегатите става без добавянето на ка-
квито и да било консерванти. Принципът 
за получаването им е скоростта (обороти 
за минута), гравитационното утаяване по 
време на центрофугирането и материа-
лът, от който са изградени епруветките. 
Крайният продукт представлява фибри-
нова мрежа, между която хомогенно са 
разпределени тромбоцити и левкоцити, 
носещи растежни фактори.[1] [2] [3]

Растежни фактори на L-PRF.
PRF притежава множество автогенни 

растежни фактори: PDGF-AA (Platelet-
delivered growth factor AA), PDGF-AB 
(Platelet-delivered growth factor AB), 
PDGF-BB (Platelet-delivered growth factor 
BB), TGFB1 (Transforming growth factor 
beta 1), VEGF (Vascular endothelial growth 
factor), EGF (Epidermal growth factor), IGF 
(Insulin-like growth factor), BMP-2 (Bone 
morphogenic protein 2) и други.[1]

Къде най-често  
се използват те?

Едни от най-важните приложения на L-
PRF са:

 • L-PRF при оздравителен процес на ек-
стракционна рана със запазване на 
алвеолата;

 • L-PRF при аугментация на синусния под 
(синус лифт);

 • L-PRF за покриване на кореновата по-
върхност на зъбите;

 • L-PRF при регенерация на пародонтал-
ните тъкани;

 • L-PRF при регенерация на меките тъка-
ни около дентални импланти;

 • L-PRF при направлявана костна регене-
рация.

L-PRF при оздравителен  
процес на екстракционната 
рана със запазване  
на алвеолата

Едно от най-честите приложения на L-
PRF е при запазване на алвеолата след 
екстракция на зъб.[1] [2] [3] [4] Основното 
предимство на тромбоцитния агрегат е, 
че представлява естествена фибринова 
матрица, която може да бъде използва-
на вместо костна присадка и/или бари-
ерна мембрана. Тъй като L-PRF е изцяло 
автогенен продукт, той не предизвиква 
реакция тип „чуждо тяло“ и ускорява ес-
тественото оздравяване на раната без да 
води до имунен отговор. Не е задължи-
телно да се покрива с мекотъканно лам-
бо и може да бъде стабилизирано с по-
мощта на Х-образен шев. След 3 месеца 
фибриновата матрица се трансформира 
в кост, която е годна за имплантиране[5]. 
Рандомизирано проучване показва, че 
L-PRF намалява костната резорбция и 
инициира образуването на кост[5]. Проуч-
вания показват, че поради наличието на 
левкоцити в агрегата, поставянето му в 
екстракционни рани при премахване на 
трети молари намалява почти десет пъти 
риска от развиването на постоперативно 
възпаление и остеомиелит в сравнение 
с контролните групи[3]. Разбира се, L-PRF 

Използване на автоложни растежни  
фактори в областта на денталната медицина.  
Приложение на L-PRF (Leukocytes-Platelet Rich Fibrin)
Д-р Стоян Казаков 

ORAL ACADEMY УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Фиг. 1. Т.нар. „Лепкава кост“ (“sticky bone”)

Фиг. 2. Изваждане на PRF от епруветка-
та преди разделянето му от еритро-
цитната маса

Фиг. 3. Пресовани PRF мембрани в раз-
лични размери

Фиг. 4. Непресовани PRF кондензати

не е панацея. Изследвания показват, че 
поставянето на L-PRF при запазване на 
алвеолата има предимство пред другите 
методи по време на третия месец. След 
шестия месец не се установява разлика в 
качеството на костта в зоната на извър-
шената екстракция между тези, които са 
запазени с помощта на L-PRF и тези, при 
които това е постигнато с други методи.[5]

L-PRF при аугментация  
на синусния под  
(синус лифт)

Освен за запазване на екстракционната 
рана, L-PRF може да се използва при пов-
дигане на максиларния синус. По време 
на операцията може да се използва по 
няколко начина – като присадка, като ма-
териал за третиране на перфорации на 
Шнайдеровата мембрана и като матери-
ал за затваряне на латералния прозорец 
по време на аугментация на синусния 
под. Въпреки че в успехът при използва-
нето на тромбоцитните маси при горе-
споменатите процедури е изключително 
висок[6] [7] [8], съответните изводи са напра-
вени върху малък брой контролирани 
проучвания. Други публикации сочат, че 
L-PRF може да бъде комбиниран с костен 
материал, което съкращава времето на 
оздравителния процес.[9] [10] [11] [12]. 

L-PRF за покриване  
на кореновата повърхност  
на зъбите

През последните години стана попу-
лярно използването на PRF за покриване 
на коренови рецесии, тъй като тромбо-
цитните маси показват по-голям потен-
циал при регенерацията на меките тъка-
ни. Поради тази причина се провеждат 
много клинични проучвания в сферата 
на използването на PRF за покриването 
на мукогингивални дефекти. Има десет-
ки рандомизирани проучвания, в които 
PRF се използва за покриване на дефекти 
клас 1 и клас 2 по Милър.[13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 

[20] [21] [22] [23] [24] [25]. PRF може да се използва 
вместо съединително-тъканна присад-
ка при лечение на рецесии клас 1 и 2 с 
дебел биотип. При тези случаи има дока-
зателства, че агрегатите подобряват вас-
куларизацията и оздравителния процес. 
Има две проучвания, които подкрепят 
използването на PRF при повлияване на 
болката [19] [20] и ускоряване на оздрави-
телния процес в донорното място при 
вземане съединително-тъканна присад-
ка. [26]. Стабилността на кератинизираната 
лигавица е по-голяма при използването 
на PRF в сравнение със съединително-
тъканна присадка. [27]. Ето защо има по-
ложителен ефект комбинирането на съ-
единителна тъкан с PRF. Предимството в 
случаите, когато се използва само тром-
боцитна маса, е че това избягва допълни-
телната втора хирургична рана, най-чес-
то на небцето.

L-PRF при регенрация на 
пародонталните тъкани

Друга сфера, в която започва все по-
широко да се използва L-PRF, е при паро-
донталната регенерация на интраосални 
и интеррадикуларни лезии. Получава-
нето на PRF е безопасно, лесно и иконо-
мически изгодно. Съществуват много 
рандомизирани проучвания, които след 
почистване на пародонталните единици 
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В настоящата си публикация във Facebook платформата Style Italiano 
Endodontics един от създателите на групата д-р Филипо Кардинали 
представя предизвикателството да се обработи сложната коренова 
анатомия на медиалните канали на втори долен десен молар. Той 

извършва функционален достъп, след което изпълнява инструментирането 
на каналите с помощта на системата 2Shape. 

Д-р Кардинали подчертава, че изработ-
ването на правилен функционален дос-
тъп е от критична важност за правилното 
и достатъчно инструментиране на ана-
томично сложни коренови канали като 
медиалните канали в настоящия случай.

На пациента, дошъл за лечение, е поста-

Лечение на сложна коренова  
анатомия в медиалния корен на зъб 47:  
от планирането до изпълнението
Д-р Филипо Кардинали

Пулпит на 47 - Step Down техника
ОТ ПЛАНИРАНЕТО...

Пулпит на 47 - Step Down техника
...ДО ИЗПЪЛНЕНИЕТО

вена диагнозата „Остър симптоматичен 
пулпит“. Това става месец след фиксира-
нето на корона от литиев дисиликат. 

За преодоляване на анатомичните пре-
дизвикателства на конкретната ситуация 
са използвани термично третирани рота-
ционни пили, които намаляват риска от 
създаване на via falsa или прагове в ме-
диалния корен. 

На зададен въпрос колко време е отне-
ло на д-р Кардинали за обработване на 
медиалните канали на 47, той отговаря, 
че цялата терапия – от оформянето на 
достъп до полирането – му е отнела око-
ло 1 час и 15 минути, а специфично ра-
ботата по медиалните канали му е отнела 
около 20-25 минути. 

Последващата обтурация на медиал-
ните канали тук той изпълнява с биоке-
рамичен силър и единичен гутаперков 
конус. За запълване на дисталния канал 
е използвано вертикално компактиране.


