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българските 
деца

Поредната отчетна конференция на СБЗ 
се проведе в деня на Коледния бал на сдру-
жението - предиобед, на 20 декември 2014 
г. в х-л „Рила”, София.

От форума стана ясно, че водещата цел 
на СБЗ през 2015 г. е да „отпадне член пър-
ви”, т.е. задължителното членство. Засега 
въпросът със зъболекарската камара оста-
ва на втори план. Другата важна задача, 

за която се приеха конкретни решения, е 
приобщаването на млади колеги към ор-
ганизацията.

Планира се още възстановяване на Сис-
темата за информация и квалификация на 
стоматолозите (СИКС), по която се изби-
раше „Зъболекар на годината”, отваряне на 
конкурса към всички колеги, а не само за 
членовете на сдружението. 

СБЗ и верига магазини dm България 
организираха през октомври безплатни про-
филактични прегледи за децата до 7-годишна 
възраст. Целта на тази кампания, наречена 
„Веселите зъбки”, бе да създаде правилни 
навици у децата за това как да се грижат за 
своята устна хигиена. 

Основната причина обаче за провеждането 
на съвместната инициатива бе, че оралното 
здраве на нашите деца е в лошо състояние. 

ОТЧЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЪБОЛЕКАРИ Уважаеми колеги и 
приятели,

УС на СБЗ Ви кани да 
отпразнуваме патронния 

си празник, да почетем 
светицата - закрилница на 

професията 
и пациентите ни 

„Света Аполония” 
и за 15-и пореден път 

да връчим приза 
„Зъболекар на годината“

на най-добрия сред нас. 7

Кога да ходим 
на зъболекар 
през 2015 г.?
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 На вниманието на
 д-р Петър Москов, 
 министър на здравеопазването на Р България

Уважаеми г-н министър,
Поздравяваме Ви за смелостта да приемете поста министър на здравеопазва-

нето в този труден за страната момент.
Ние - представителите на УС на СБЗ - доброволната организация на зъболе-

карите в България, бихме искали да обсъдим заедно с Вас актуалната инфор-
мация за тежкото състояние на организацията на зъболечението на български-
те граждани. 

Монополите в здравеопазването и НЗОК създават сериозни проблеми за здра-
вето и реалното и ефективно дентално лечение и профилактика на българите. 

От друга страна, се наблюдават негативни тенденции в следдипломното обу-
чение и специализация на зъболекарите, което се отразява на нивото на оказ-
ваната лечебна помощ и развитието на професията. 

На разговор с Вас сме готови да Ви запознаем с позицията си по отношение 
развитието на системата, както и с инициативите си за създаване на:

1. Профилактичен фонд за лечение на денталните заболявания 
2. Камара на зъболекарите и отмяна на задължителното членство
3. Факултет за следдипломно обучение и специализация, където да се реши 

проблемът за квалификацията на лекарите и зъболекарите.
4. Ново финансиране на заплатените от касата дентални заболявания при де-

цата
София	 С	уважение:	д-р	Венцислав	Стоев,
17.11.2014	г.	 председател	на	УС	на	СБЗ

„Весели зъбки” 
за българските 

деца

На специална пресконференция (21 
октомври) бяха изнесени и много дан-
ни, доказващи този факт. Според изис-
кванията на СЗО 80% от децата на 4-5 
години трябва да са без кариес - инфор-
мира д-р Венцислав Стоев, председател 
на СЗБ. У нас този процент е 28. 

- В момента българските деца са с най-
развалени зъби според европейско про-
учване. Оказа се, че над 30% от малчу-
ганите не са полагали никаква грижа за 
устата си. Липсата на ежегодни профи-
лактични прегледи и нехайност от стра-
на на родителите доста често излагат де-
цата на риск - коментира той.

- Ние предлагаме парите, които дър-
жавата заделя за зъболечение годишно, 
да се прехвърлят изцяло към хората, ко-
ито имат нужда. Това са децата и учени-
ците, цялостното им лечение, включи-
телно и профилактични прегледи - каза 
д-р Георги Цалов от УС на СБЗ. 

Според д-р Анатолий Кънев от УС на 
сдружението профилактиката е ключо-
ва та дума в здравеопазването ни и е част 
от нашето поведение като култура:

- В областта на здравеопазването ся-
каш сегашното статукво устройва всич-
ки. Думата реформа се изтърква, за-
щото, имам чувството, че никой не се 
нуждае от нея. Никой не реагира защо 
толкова малко пари от нашите данъци 
отиват за здравеопазване, за стоматоло-
гично здраве. Не реформа, профилакти-
ка е ключовата дума - тя не е думичка 
в речника, тя е част от нашето поведе-
ние като култура. Културата е начин на 
поведение. Тоталната липса на профи-
лактика ни води до това да сме на пър-
во място в Европа по смъртност. Запад-
на Европа повиши живота на хората с 
10 г. Това се дължи на профилактика-
та. Ключовата дума в здравеопазването 
е профилактика.

(Продължение от стр. 1)

Скъпи колеги и приятели,

Предстои ни предизвикателството, наречено 2015 година. Всеки от нас вече пра-
ви планове за различните сезони. Календарът се запълва не само с работни дни, но и 
с курсове, семинари, конгреси, пътувания, отпуски. Както всяка друга година.

Децата растат, ние стареем, пациентите и професията заемат все по-голяма 
част от живота ни. Времето тече все по-бързо...

Как мислите, не е ли дошъл моментът да направим нещо различно, да променим - 
макар и с малко - ежедневието. 

Може би с една добра дума повече за близките или с нов приятел, може би с нова 
техника или методика в работата, с нов персонал или ергономия и организация, но 
да бъдат наша цел, която силно желаем.

Да се стремим към промяната, защото както казва Сенека: „Да заповядваш на себе 
си е най-голямата власт” .

Така ще покажем свободата на личността и професията си. 
Желая Ви в Новата година много здраве и само позитивни промени в личния и про-

фесионалния живот!
И си представете какво ще бъде през януари 2016! 
Нека е здрава и успешна за всички зъболекари и техните пациенти Новата 2015 г.!

Д-р Венцислав Стоев

„Ако вървиш само 
по стъпките 
на другите, 
не оставяш следи”

www.abdentist.com
https://www.facebook.com/groups/abdentist/?fref=ts
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конФЕРЕнЦИЯ

(Продължение от стр. 1)

Ще се възобнови и практиката жур-
налисти и медии да бъдат награждава-
ни за публикации, отразяващи дейност-
та на сружението. 

Председателят на СБЗ д-р Венцислав 
Стоев информира присъстващите, че в 
момента се прави проучване как сдруже-
нието да се включи като неправителстве-
на организация в европейски проекти за 
финансиране на дентални кабинети. От 
думите му стана ясно, че има възмож-
ност да се кандидатства не само в Бъл-
гария, но и директно в Брюксел.

На този етап членската маса на сдру-
жението наброява 64 човека, което спо-
ред д-р Аналолий Кънев не е толкова 
притеснително: 

- Ние, макар и 64 човека, ако извърш-
ваме добри дела и не се борим толко-
ва за камара на зъболекарите, а само 
да падне „член първи” – задължител-
ното членство, нещата ще си дойдат 
на мястото. 

По негова информация вече има кури-
оз - двама колеги са платили членския си 
внос, бъркайки сдружението със зъболе-
карския съюз. 

- Колегите не искат да членуват в 
нашата организация заради страха, че 
биха им се скарали. Има някакви про-
верки на отделни колеги, което се свърз-
ва с микроразбунтуване срещу офици-
алния съюз. 

ЗАщО КОЛЕГИТЕ НЕ ИСКАТ ДА 
ЧЛЕНУвАТ в СДРУЖЕНИЕТО 

Анализът е направен сред 18 чове-
ка. Едните казват „Не ни занимавайте с 
глупости. Нека си платим лептата – 150 
лева, бълха ни ухапала. Плащаме си пло-
ския данък и това е. Иначе ще ни дойде 
проверка – от РЗИ, от данъчните”, т.е. 
това статукво ги устройва. Един друг ко-
лега от страната - с клиника, има близо 
5000 пациенти. Назначил е човек, който 
два пъти месечно оправя книжките. Ко-
легата заявява: „Аз не искам да се проме-
ня статуквото, защото това ме устройва”. 
Изводът е, че нашите идеи за промяна 
притесняват колегите – статуквото ги ус-
тройва. Колегията е доволна - каза в за-
ключение д-р Кънев.

В интерес на истината, има от какво да 
е доволна – съгласи се д-р Стефка Шала-
манова от Велинград. Има места, къде-
то дори да не работиш много-много, се 
чувстваш добре. 

СИЛАНИЗАЦИЯТА
По думите на д-р Шаламанова „сила-

низацията се прави само от отделни хора 
и по приятелска линия. Не е важно, че аз 
правя силанизация от 20 години и наис-
тина има някакъв ефект и то в район, с 
много ниска култура по отношение на 
миене на зъбите и пр”.

Събранието се обедини около тезата, 
че кампанията по силанизирането се е 
превърнала в частен проект на опреде-
лен кръг от хора, не са известни крите-
риите, по които се избира кой да я пра-
ви.

Изнесоха се факти, че има колеги, ко-
ито работят с касата и не мога да правят 
силанизация, а само определени хора. 
„Трябва да целуват ръка!” - подхвърли-
ха от аудиторията.

Споделен бе и пример - здравна книж-
ка в училище, в която е записано кой зъб 
е силанизиран, но няма подпис на роди-
тел. Постави се въпросът как се взима 
книжката и без съгласието на родителя 
по Закона за правата на децата се прави 
силанизация?

Бе оповестено, че човекът, който пред-
ставлява Министерството на здравео-
пазването и е отговорен за силаниза-
цията, е д-р Жекова. Има национален 
телефон и тези въпроси трябва да се от-
правят към нея. Събранието реши да се 
поставят конкретни питания по отноше-
ние на кампанията от името на сдруже-
нието. Както и да се публикува анкета 
във фейсбук: „Мнението ви за кампания-
та за силанизация”, чиито отговори също 
ще бъдат публикувани.

ОТНОвО БЕ КОмЕНТИРАН 
ЗЪБОЛЕКАРСКИЯТ СЪюЗ 

По думите на д-р Стоев „БЗС предста-
влява нещо като президентска републи-
ка с две камари. Камара на лордовете, 
в която е Управителният съвет, и кама-
ра на представителите, в която са кон-
гресмените. 

- Всички останали сме хора, които пла-
щат членски внос. Спрямо такава орга-
низация ние можем да имаме отношение 
само към конкретните политики, които 
ни касаят нас лично. Ние сме против за-
дължителното членство, защото плаща-
ме един данък повече и не получаваме 
нищо срещу него. Когато някога създа-
вахме този съюз, идеята беше да имаме 
общата защита и общо поведение пред 
политиците и обществото. А какво ста-
на – оплете се въжето около нашата шия. 
Едното въже е здравната каса, а друго-
то – комисията по етика по отношенвие 
на осъждане на колеги. Сигурно знаете 
как вървят едни проверки, как се дават 
сигнали до медицинския одит. 

Той предложи на предстоящата среща 
по повод деня на Св. Аполония в Пана-
гюрище, да се коментират две основни 
теми - информираното съгласие и гаран-
циите. 

- Тъй като след няколко проверки в Со-
фия при сигнали от пациенти - буквално 
за глупости - се затварят кабинети. Нека 
проведем този разговор, за да се чувства 
всеки защитен – само за наши членове. В 
БЗС ще се променят нещата, когато от-
падне задължителното членство и зъбо-
лекарският съюз стане доброволна орга-
низация както всички останали.

От аудиторията коментираха, че 

пРОБЛЕмИТЕ НА ЗЪБОЛЕКАРИТЕ 
НЕ СА в ДНЕвНИЯ РЕД НА 

ОБщЕСТвОТО
Извън конспекта сме. И ако не напра-

вим сами нещо за себе си, нищо няма да 
стане.

Трябва да бъдем коректив. Вяка неред-
ност, която откриваме в БЗС, е нужно да 
бъде огласявана, извадена на повърхност-
та. Това е политическата ни същност. Ние 
сме срещу нещата, които бъркат профе-
сията ни. Колегите ги е обхванала апатия 
- плащат си членския внос и нищо друго 
не ги интересува. 

Кабинетите на сдружението - 
бази за обучение на млади колеги

Д-р В. СтоевД-р С. ШаламановаД-р А. Кънев Д-р E. Василева
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(Продължение от стр. 3)

„Професията затъва в блатото, пред 
катастрофа сме”. „Качеството на оказ-
ваната дентална помощ спада все пове-
че”. „Имаме жесток дъмпинг на цените” 
- бяха част от изказаните мнения.

НЕОБхОДИмО Е ДА СЕ ОБЪРНЕм 
КЪм мЛАДИТЕ КОЛЕГИ 

На тях им е много трудно. Ние можем 
да бъдем атрактивни като доказани лич-
ности. И с примера си да ги привлича-
ме. 

В хода на дискусията се очерта и една 
прагматична идея. Тя поставя началото и 
изглежда като първа стъпка към създава-
нето на така желания Институт за след-
дипломно обучение. Предложено бе ка-
бинетите на членове на сдружението да 
се превърнат в бази за обучение на мла-
ди колеги. 

Безспорно е, че от сружението не зави-
си това обучение да се зачита като след-
дипломно. Това обаче може да се реши 
на национално ниво. 

Отново бе заявено, че заради задължи-
телното членство няма нормално след-
дипломно обучение, защото то дава въз-
можност само на факултетите да правят 
такава подготовка. И по този начин се сва-
ля нивото. Няма кадри, които да излизат 
от практиката и да обучават колегите. 

Д-р Стоев припомни, че „в миналото 
е имало хоноровани асистенти и доцен-
ти, които са били практикуващи”. И под-
черта, че „идеята е да върнем тази добра 
практика”. 

Младите хора желаят хубави лекции, 
нещо по-различно и такива лекции биха 
ги привлекли. 

Инициативата бе наречена „Споделен 
опит”, като ще се реализира в клиники-
те и кабинетите на членовете на сдруже-
нието. Всяка събота - по цялата страна, 
като всеки сам ще прецени какво би мо-
гъл да представи.

- Знаем колко е трудна ортодонтията. 
С всеки, който е тръгнал да я прави, мога 
да споделя 10 неща, за да не стават греш-
ки - каза в тази връзка д-р Елена Васи-
лева от Девин.

По същество това ще бъдат безплат-
ни обучителни курсове за млади колеги. 
Примерно темата: „Слагане на кофер-
дам...” Или „Работа с лицева дъга”. Пред 
участниците ще се представят различни-
те видове кофердам, ще се изтъкват пре-
димствата и недостатъците им. Или три 
лицеви дъги, които се съпоставят. Така 
примерно 10 млади колеги ще се обучат 
как да работят с лицева дъга. 

Инициативата ще се провежда съв-
местно с търговски фирми и ще се отра-
зява в „Български зъболекар”. Завърши-
лите ще получават сертификат от името 
на сдружението. По всяка вероятност 
първият курс ще бъде в Пазарджик - през 
февруари 2015 г. 

ДА СЕ КАНДИДАТСТвА 
СТОмАТОЛОГИЯ И ДА СЕ вЛИЗА 

БЕЗ пРИЕмЕН ИЗпИТ 
но да се повиши нивото на образование-
то. Нека да влизат всички, но да завърш-
ват най-качествените, бе предложено на 
срещата. 

Срещу това предложение бе изтъкнат 
аргумент, че „тогава ще започнат да си 
плащат изпитите”. 

- И сега ги плащат – бе ответният отго-
вор - има си даже ценоразписи – за бъл-
гари и за чужденци. Една от формите е 
– „ако не си си купил моите учабници, 
няма да вземеш изпита...”

„Нека да отворят още един факултет, 
ако искат, но да се повиши качество-
то на образованието. Темата за следди-
пломното обучение е комплексна тема 
– тя касае както обучението, така и вли-
зането ни в работа” - коментираха още 
участниците. 

РЕГУЛАЦИЯТА НА пРОФЕСИЯТА И 
СЪЗДАвАНЕТО НА пРАвИЛА

В Германия трябва 3 години да рабо-
тиш при някого, за да можеш после да 
започнеш самостоятелно.

Имаше период, в който много се гово-
реше за закупуване на практика, както е 
в Германия. Днес кой, от където дойде, 
отваря кабинет. Това повече не може да 
продължава - бяха категорични от сдру-
жението.

Бе посочен и пример с колега, който 
взема под наем кабинет в училище, но 
заминава за чужбина. Преотстъпва го на 
друга колежка, която е дошла незнайно 
откъде. И тя подпечатва с неговия пе-
чат. 

Само зъболекарска камара би могла 
да наложи някаква регулация. Акцентът 
обаче през 2015 г. ще бъде премахване 
на задължителното членство.

Ето защо от СБЗ подготвят 

пРАвНА ОБОСНОвКА ЗА 
пРОмЯНА в ЗАКОНА 

- Ще го предложим и обсъдим в Пана-
гюрище. След това ще го обявим и ко-
ментираме на пресконференция - ин-
формира д-р Стоев. - Ще извадим пред 
колегите аргументи с какво ни вреди за-
дължителното членство. Има ли полза 
от него. С какво то гарантира защитата 
на съсловието. И какво получаваме сре-
щу него?

пОЛИТИЦИТЕ НЯмАТ ИНТЕРЕС 
ОТ пРЕмАхвАНЕТО НА 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЧЛЕНСТвО
Онези, които съветват нашите поли-

тици, казват следното за зъболекарите: 
„Нищо не пипайте. Нека да си остане за-
дължителното членство. Така по-лесно 
се управлява”. 

- Мусолини го е казал: „Най-добре се 
управлява чрез съсловни организации” - 
припомни д-р Кънев.

ОФАНЗИвА НА пАЗАРА
Очаква се до година, две на нашия па-

зар да навлязат големи клиники като хи-
пермаркетите (фрайчайзинги). Какво ще 
ще стане тогава с „малките магазинче-
та”? Ще се заговори по друг начин. Но, 
ако сега заговорим, е по-добре. В наша-
та сфера първият фрайчайзинг ще се по-
яви до година - прогнозираха от сдру-
жението.

Събранието реши по време на Св. Апо-
лония в Панагюрище да бъде почетена па-
метта на доц. В. Истатков, по повод 5-го-
дишнината от неговата смърт.       БЗ

Кабинетите на сдружението...

В специална декла-
рация СБЗ изрази под-
крепата си за първите 
действия на здравния 
министър.

В нея се казва: „Сдру-
жението на български-
те зъболекари (СБЗ) из-

разява своята категорична подкрепа за 
д-р Петър Москов. Заставаме до него в 
борбата му за истински реформи в об-
ластта на здравеопазването. Оценяваме 
първите му стъпки в тази насока като по-
зитивни, енергични и решителни. Убеде-
ни сме, че те са в интерес на цялото обще-
ство и лекарското съсловие. 

Що се отнася до поредния случай на по-
сегателство срещу лекари, заявяваме че 
хората не могат да бъдат пребивани по-
ради каквато и да е причина. Да не гово-
рим за хора - лекари, професионалисти, 
които спасяват човешки живот. Недопус-
тимо е да се придава на този случай етни-
чески характер.

Д-р Москов назова истината. Крайно 
време е да се спре беззаконието”. 

СБЗ с подкрепа 
за здравния 

министър

конФЕРЕнЦИЯ
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Един Коледен бал в снимки

приятели, ала само такива, които с радост те срещат, с радост изпращат...

по традиция отново 
бе организирана благотворителна 

томбола

във вихъра на танца - 
д-р Борислава Златева и 
д-р Иван Антикаджиев

На купон като на купон...

Надпяване...

Четиримата досегашни председатели с новогодишни поздрави 

пРАзнИк
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БЛИЗО 3/4 ОТ ДЕЦАТА 
ДО 6 ГОДИНИ ИмАТ пО 

НЯКОЛКО КАРИЕСА, 
съобщи Българското национално ра-
дио. „1% от българските деца на въз-
раст между 5 и 6 години имат поне 4 
кариеса на временните си зъби”, цити-
ра БНР д-р Венцеслав Стоев – предсе-
дател на Сдружението на българските 
зъболекари. „Над 30 на сто от децата у 
нас не полагат никаква грижа за орал-
ната си хигиена”. 

БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА С НАй-
РАЗвАЛЕНИ ЗЪБИ в ЕвРОпА, 

отбеляза framar.bg. „Всяко трето бъл-
гарче не полага никакви грижи за уст-
ната си хигиена, а 71% от 5-6-годишни-
те деца са с поне 4 кариеса.

Неприятната статистика е от Сдру-
жението на българските зъболекари”. 
Framar посочва още, че проучвания по-
ставят нашенчетата на последните мес-
та в Европа по здрави зъби. 

”Дарик” допълва, че 

„ОТ СДРУЖЕНИЕТО пРЕДЛАГАТ 
105 мЛН. Лв., КОИТО ДЪРЖАвАТА 

ЗАДЕЛЯ ЗА ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 
ГОДИшНО, ДА БЪДАТ НАСОЧЕНИ 

ИЗЦЯЛО КЪм ДЕЦАТА, 
учениците и социално слабите, така че 
тяхното посещение при зъболекаря да 
бъде абсолютно безплатно. 

По препоръка на СЗО 80% от деца-
та на възраст между пет и шест години 

 отзВук

трябва да са без кариес. При нас обаче е 
точно обратното, коментира д-р Стоев.

Zdrave.net също подчертава, че бъл-
гарските деца имат най-развалените 
зъби в Европа. Цитира се д-р Стоев, че 
„освен България, малко пари за дентал-
но здраве отелят Румъния и Словакия. 
Д-р Стоев също така отбеляза, че има 
изискване на СЗO 10% от бюджета за 
здравеопазване да бъде за дентална по-
мощ, а в България е 4%. От zdrave.net 
допълват, че 

ЗАРАДИ ЛОшОТО ОРАЛНО 
ЗДРАвЕ НА ДЕЦАТА, ОТ СБЗ 

СЪвмЕСТНО С вЕРИГА мАГАЗИНИ 
ОРГАНИЗИРАТ БЕЗпЛАТНИ 

пРОФИЛАКТИЧНИ пРЕГЛЕДИ ЗА 
мАЛЧУГАНИТЕ ДО 10-ГОДИшНА 

вЪЗРАСТ. 
Кампанията е наречена „Веселите зъ-

бки” и има за цел да създаде правилни 
навици у децата за това как да се гри-
жат за своята устна хигиена. 

В. „Новинар”, в. „Земя”, news.bg, 
„България утре”, bgdnes.bg и аген-
ция КРОСС също не спестяват факти 
от тревожната статистика - 71% от бъл-
гарските деца на възраст между 5 и 6 
години имат поне 4 кариеса на времен-
ните си зъби, информира КРОСС, позо-
вавайки се на думите на д-р Венцислав 
Стоев. Над 30 на сто от децата у нас не 

полагат никаква грижа за оралната си 
хигиена.

Отново се припомнят препоръките на 
Световната здравна организация, като 
се уточнява, че у нас едва 29 на сто от де-
цата до 6 години са със здрави зъби. На 
12 години имат по три развалени зъба, 
а само девет процента от 18-годишни-
те са без кариес. 

вСЯКА ГОДИНА У НАС СЕ 
ИЗвАЖДАТ ОКОЛО ДЕСЕТ 

хИЛЯДИ пОСТОЯННИ ЗЪБА НА 
ДЕЦАТА 

преди да навършат пълнолетие, обясня-
ва д-р Стоев, цитиран от БНР. 

БЪЛГАРЧЕТАТА НЯмАТ НАвИЦИ ЗА 
УСТНАТА хИГИЕНА

подчертава Радио Веселина.

вИНА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА 
ЗЪБИТЕ НА ДЕЦАТА ИмАТ И 

ТЕхНИТЕ РОДИТЕЛИ, 
защото не ги водят на профилактични 
прегледи, а изчакват детето да го забо-
ли зъб, заявява в новинарската емисия 
на bTV д-р Богомил Стоев. Това е го-
ляма грешка, защото, когато го заболи 
зъб, детето прави връзка, че ходенето 
при зъболекар е болезнено и се травми-
ра. Така първият му спомен за посеще-
ние при зъболекар е болката. 

Кампанията „Веселите зъбки” 
предизвика медиен интерес 
към проблемите на детското 

дентално здраве

Според д-р Б. Стоев вина за 
състоянието на зъбите на децата 

имат и техните родители
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ОфертАтА нА хОтелА ЗА нОщУВкА е:

• единична стая 63.00 лв 
• двойна стая 103.00 лв 
• апартамент лукс 162.00 лв
Цената включва: нощувка, закуска, турис-
тически данък, застраховка, интернет, пар-
кинг. Ползване на: фитнес, закрит басейн с 
минерална вода, детски басейн с хидрома-
сажен сектор, финландска и инфрачерве-
на сауна, билкова биосауна, парна баня, ла-
кониум, джакузи, пътека на Кнайп, релакс 
зона, приключенски и контрастни душове, 
леден сектор.
Хотелът предлага възможност за обяд 
на база сет меню до 15.00 лв. на човек
Предоставя ни 10% отстъпка от допъл-
нителните СПА процедури
Цената на куверта за официалната 
вечеря е на стойност 60.00 лв.

Срок за записване и заявки: 
30 януари 2015 г.

Уважаеми колеги и приятели,
УС на СБЗ Ви кани да 

отпразнуваме патронния си 
празник, да почетем светицата - 

закрилница на професията 
и пациентите ни 

„Света Аполония” 
и за 15-и пореден път 

да връчим приза 
„Зъболекар на годината“

на най-добрия сред нас.
Празника ще проведем на 

6, 7 и 8 февруари 2015 г. 
в „каменград” хотел & СПА,

гр. Панагюрище

 чЕстИто!

 „сВЕтА АполонИЯ”

надяваме се програмата, която 
сме подготвили, да разнообрази 

ежедневието Ви, и да остави 
прекрасни спомени от нашите срещи!

ПрОГрАМА
1. Информирано съгласие - 
профилактика на съдебните 
усложнения - гл. ас. Мария Радева
2. Гаранциите в професията - 
неизбежното настояще и бъдеще 
- гл. ас. Мария Радева
3. Споделен опит - CAD/CAM в 
Пазарджик - клиниката на д-р Елза 
Рабаджийска
4. Панагюрище - символ на България 
от траките до днес 
- д-р Анатолий Кънев
5. тържествена вечер за празника 
„Св. Аполония” и избор на 
„Зъболекар на годината 2015”

Информация, допълнителни 
въпроси и уточнения можете да 

получите от 
офис-мениджъра г-жа Павлина 
Димитрова на тел. 0887 483 891
Сумите могат да бъдат преведени 

на банковата сметка на Сдружението
Сметка в лева: 

УниКредит Булбанк, 
клон „пл. Св. Неделя”

Сдружение на българските зъболекари

IBAN: BG16 UNCR 7630 1012 4841 09 
BIC: UNCRBGSF 

или платени на място при 
предварително потвърдено участие

Това написа във фейсбук страницата си д-р Ирен Влахова, когато завърши 
University of Genoa Laser Dentistry и стана Master of Science in Laser Dentistry - 

21 ноември 2014 г.

Честито, Ирен!

Мисията невъзможна е 
мисия изпълнена!
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пРоЕкт лЮБопИтно

сайтът horoskopa.com е публикувал интересна про
гноза  кога пациентите да ходят на зъболекар и кога 
не бива да го правят през следващата година. 

в публикацията се твърди, че дълго време зъбо
лекарите не могли да си обяснят как при едни хора 
резултатите от лечебната дейност били чудесни, а при 
други не. според изданието ключът бил не в генетиката 
на човека, качеството на работата, а „именно моментът, 
когато се извършвали интервенциите”. т.е. в благопри
ятни за целта дни, което било извод от наблюденията 
на практикуващите зъболекари.

иначе нашата препоръка е, ако се доверите на спи
съка, да си отбележите датите, които са благоприятни 
за посещение при зъболекар. 

Липсата на лекари и особено на зъбо-
лекари в крайграничната община Боля-
рово е един от най-големите проблеми 
за възрастните хора, които живеят в ра-
йона, съобщава радио 999. За да получат 
стоматологична помощ, хората трябва 
да пропътуват между 30 и 70 км.

Само трима са семейните лекари в 
крайграничната община, а стоматоло-
зите са двама, като и двамата работят 
само в общинския център. Единстве-
ното спасително звено в боляровско-
то здравеопазване на практика се оказ-
ва Центърът за спешна помощ, който е 
изцяло оборудван и работи денонощ-
но. Общинското ръководство се опита 
през последните 10 г. да привлече лека-
ри и стоматолози с предложения за без-
платно жилище и дърва за огрев, как-
то и финансово стимулиране. Опитите 
обаче се оказаха напразни. „Сега съ-
ществува нова идея”, каза кметът Хрис-
то Христов: „Имаме една добра идея, 
за следващата година да заложим един 
подвижен стоматологичен кабинет. Ня-
къде вече има такива. Не са много ин-
вестициите - около 18-20 000 лв. са па-
рите, които се търсят. Може би ще се 
опитаме да направим един такъв, кой-
то по определен график да посещава 
населените места”. В община Болярово 
живеят около 3000 души, като има по-
лупланински села, в които има по 10-
20 обитатели.

Идея за 
подвижен 

зъболекарски 
кабинет в 
Болярово

Може би свързвате декември предим-
но с коледните празници, традициите, 
срещите с роднини, вкусните ястия и (да 
не забравим) подаръците. „Дейли екс-
прес”, цитирани от Блиц, представят де-
сет факта за последния месец в година-
та, които може би не знаете.
 През декември в Северното полу-

кълбо часовете дневна светлина са по-
малко, отколкото през всеки друг ме-
сец.
 През декември рожден ден имат по-

вече зъболекари, отколкото през други-
те месеци на годината, сочат данни от 
изследване от 2011 г.
 Според Ричард Сондърс можем да 

се справим с „меланхолията” през де-
кември, като консумираме зеле, лук и 
печени ябълки или круши... след като 
сме яли месо.
 През декември полицията във Ве-

ликобритания тества повече шофьори 
за алкохол, отколкото през всеки друг 

Според http://www.repatagold.com - форум на златотърсачите в България „Новите 
играчи в аферата за добив на злато днес са замогнали се зъболекари и зъботехници. 
Тези, които разполагат със собствени пещи с тигли за топене и сепариране на мета-
ли за медицински цели. Те превръщат златния прах в слитъци, веригата се затваря, 
а от крайния търговски продукт голямата част остава в ръцете на замогналата се зъ-
болекарска мафия, която вече си позволява и да финансира златотърсачите”.

Новите играчи в аферата за 
добив на злато са зъболекари и 

зъботехници

През декември рожден ден 
имат повече зъболекари?

месец в годината. Това се оказва и ме-
сецът с най-много смъртни случаи на 
пътя.
 „Бог ни е дал памет, за да вижда-

ме рози през декември”. (Джеймс Матю 
Бари)
 11 млрд. паунда ще бъдат изтег-

лени от банкоматите във Великобрита-
ния през декември. Оказва се, че теглим 
най-много пари именно през последния 
месец в годината.
 През декември двойките се карат 

най-много, сочат данните от скорошно 
изследване.
 Фондовите борси са в по-добро със-

тояние през декември, отколкото през 
останалите месеци в годината.
 Британците се нараняват при пада-

ния през декември, отколкото през дру-
гите месеци.
 „Мъжете, когато ухажват, са като 

април, а след сватбата се превръщат в 
декември”. (Уилям Шекспир)

Зъболекарите и адвокатите не работят на Нова година - това установи разслед-
ване на в. „168 часа”.

На своите трудови постове обаче остават лекари, пожарникари, полицаи, техни-
ци в аварийните екипи, железничари, ватмани и въздушни диспечери.

Контрольорите от градския транспорт почиват. Повечето полицаи получават до-
пълнително по 4-5 лева на час за дежурствата им на Нова година.

Зъболекарите и адвокатите 
не работят на Нова година

Тези данни бяха изнесени на заседа-
не на областния съвет по демографски 
въпроси в Търговище. 

На него стана ясно, че натоварване-
то при зъболекарите в областта е сред-
но с по над 1800 пациенти, което е бли-
зо два пъти по-голямо спрямо това за 
страната.

На един 
зъболекар в 
Търговищко 

- 1800 
пациенти

Кога да ходим на зъболекар 
през 2015 г.?

МозАЙкА

Януари
п в с ч п с н

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Февруари
п в с ч п с н

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

Март
п в с ч п с н

30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Април
п в с ч п с н

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Май
п в с ч п с н

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Юни
п в с ч п с н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Юли
п в с ч п с н

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Август
п в с ч п с н
31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Септември
п в с ч п с н

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Октомври
п в с ч п с н

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Зачертайте в графика си неблагоприятните дни за 
работа и се отдайте на живот!

Целият материал можете да прочетете на: http://www.
horoskopa.com/blagopriatni-dni/koga-da-hodim-na-zubolekar.
html.
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п в с ч п с н
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1 2 3 4 5 6
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п в с ч п с н
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5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
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26 27 28 29 30 31

Февруари
п в с ч п с н

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

Март
п в с ч п с н
30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Април
п в с ч п с н

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Май
п в с ч п с н

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Юни
п в с ч п с н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Юли
п в с ч п с н

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Август
п в с ч п с н
31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Септември
п в с ч п с н

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Октомври
п в с ч п с н

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Ноември
п в с ч п с н
30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Декември
п в с ч п с н

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

БлАгОПрИЯТНИ 
дни да профилактика, лечение на зъби и протези

НЕБлАгОПрИЯТНИ 
дни да профилактика, лечение на зъби и протези
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пРоЕкт лЮБопИтно

сайтът horoskopa.com е публикувал интересна про
гноза  кога пациентите да ходят на зъболекар и кога 
не бива да го правят през следващата година. 

в публикацията се твърди, че дълго време зъбо
лекарите не могли да си обяснят как при едни хора 
резултатите от лечебната дейност били чудесни, а при 
други не. според изданието ключът бил не в генетиката 
на човека, качеството на работата, а „именно моментът, 
когато се извършвали интервенциите”. т.е. в благопри
ятни за целта дни, което било извод от наблюденията 
на практикуващите зъболекари.

иначе нашата препоръка е, ако се доверите на спи
съка, да си отбележите датите, които са благоприятни 
за посещение при зъболекар. 

Липсата на лекари и особено на зъбо-
лекари в крайграничната община Боля-
рово е един от най-големите проблеми 
за възрастните хора, които живеят в ра-
йона, съобщава радио 999. За да получат 
стоматологична помощ, хората трябва 
да пропътуват между 30 и 70 км.

Само трима са семейните лекари в 
крайграничната община, а стоматоло-
зите са двама, като и двамата работят 
само в общинския център. Единстве-
ното спасително звено в боляровско-
то здравеопазване на практика се оказ-
ва Центърът за спешна помощ, който е 
изцяло оборудван и работи денонощ-
но. Общинското ръководство се опита 
през последните 10 г. да привлече лека-
ри и стоматолози с предложения за без-
платно жилище и дърва за огрев, как-
то и финансово стимулиране. Опитите 
обаче се оказаха напразни. „Сега съ-
ществува нова идея”, каза кметът Хрис-
то Христов: „Имаме една добра идея, 
за следващата година да заложим един 
подвижен стоматологичен кабинет. Ня-
къде вече има такива. Не са много ин-
вестициите - около 18-20 000 лв. са па-
рите, които се търсят. Може би ще се 
опитаме да направим един такъв, кой-
то по определен график да посещава 
населените места”. В община Болярово 
живеят около 3000 души, като има по-
лупланински села, в които има по 10-
20 обитатели.

Идея за 
подвижен 

зъболекарски 
кабинет в 
Болярово

Може би свързвате декември предим-
но с коледните празници, традициите, 
срещите с роднини, вкусните ястия и (да 
не забравим) подаръците. „Дейли екс-
прес”, цитирани от Блиц, представят де-
сет факта за последния месец в година-
та, които може би не знаете.
 През декември в Северното полу-

кълбо часовете дневна светлина са по-
малко, отколкото през всеки друг ме-
сец.
 През декември рожден ден имат по-

вече зъболекари, отколкото през други-
те месеци на годината, сочат данни от 
изследване от 2011 г.
 Според Ричард Сондърс можем да 

се справим с „меланхолията” през де-
кември, като консумираме зеле, лук и 
печени ябълки или круши... след като 
сме яли месо.
 През декември полицията във Ве-

ликобритания тества повече шофьори 
за алкохол, отколкото през всеки друг 

Според http://www.repatagold.com - форум на златотърсачите в България „Новите 
играчи в аферата за добив на злато днес са замогнали се зъболекари и зъботехници. 
Тези, които разполагат със собствени пещи с тигли за топене и сепариране на мета-
ли за медицински цели. Те превръщат златния прах в слитъци, веригата се затваря, 
а от крайния търговски продукт голямата част остава в ръцете на замогналата се зъ-
болекарска мафия, която вече си позволява и да финансира златотърсачите”.

Новите играчи в аферата за 
добив на злато са зъболекари и 

зъботехници

През декември рожден ден 
имат повече зъболекари?

месец в годината. Това се оказва и ме-
сецът с най-много смъртни случаи на 
пътя.
 „Бог ни е дал памет, за да вижда-

ме рози през декември”. (Джеймс Матю 
Бари)
 11 млрд. паунда ще бъдат изтег-

лени от банкоматите във Великобрита-
ния през декември. Оказва се, че теглим 
най-много пари именно през последния 
месец в годината.
 През декември двойките се карат 

най-много, сочат данните от скорошно 
изследване.
 Фондовите борси са в по-добро със-

тояние през декември, отколкото през 
останалите месеци в годината.
 Британците се нараняват при пада-

ния през декември, отколкото през дру-
гите месеци.
 „Мъжете, когато ухажват, са като 

април, а след сватбата се превръщат в 
декември”. (Уилям Шекспир)

Зъболекарите и адвокатите не работят на Нова година - това установи разслед-
ване на в. „168 часа”.

На своите трудови постове обаче остават лекари, пожарникари, полицаи, техни-
ци в аварийните екипи, железничари, ватмани и въздушни диспечери.

Контрольорите от градския транспорт почиват. Повечето полицаи получават до-
пълнително по 4-5 лева на час за дежурствата им на Нова година.

Зъболекарите и адвокатите 
не работят на Нова година

Тези данни бяха изнесени на заседа-
не на областния съвет по демографски 
въпроси в Търговище. 

На него стана ясно, че натоварване-
то при зъболекарите в областта е сред-
но с по над 1800 пациенти, което е бли-
зо два пъти по-голямо спрямо това за 
страната.

На един 
зъболекар в 
Търговищко 

- 1800 
пациенти

Кога да ходим на зъболекар 
през 2015 г.?

МозАЙкА

Януари
п в с ч п с н

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Февруари
п в с ч п с н

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

Март
п в с ч п с н

30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Април
п в с ч п с н

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Май
п в с ч п с н

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Юни
п в с ч п с н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Юли
п в с ч п с н

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Август
п в с ч п с н
31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Септември
п в с ч п с н

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Октомври
п в с ч п с н

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Зачертайте в графика си неблагоприятните дни за 
работа и се отдайте на живот!

Целият материал можете да прочетете на: http://www.
horoskopa.com/blagopriatni-dni/koga-da-hodim-na-zubolekar.
html.

Ноември
п в с ч п с н
30 1
2 3 4 5 6 7 8
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16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
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п в с ч п с н
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28 29 30 31
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п в с ч п с н
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п в с ч п с н
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13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
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п в с ч п с н
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18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
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п в с ч п с н
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22 23 24 25 26 27 28
29 30

Юли
п в с ч п с н
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6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Август
п в с ч п с н
31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
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Септември
п в с ч п с н

1 2 3 4 5 6
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21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Октомври
п в с ч п с н

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Ноември
п в с ч п с н
30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Декември
п в с ч п с н

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

БлАгОПрИЯТНИ 
дни да профилактика, лечение на зъби и протези

НЕБлАгОПрИЯТНИ 
дни да профилактика, лечение на зъби и протези
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