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ЗЪБОЛЕКАРИ ЗАПРОМЯНА

Скъпи	 приятели!
Моето послание към Вас е провокирано от
човешките взаимоотношения и емоциите,
които ни съпътстват ежедневно. Нека
започнем 2017 г. с позитивизъм и да я
изпратим удовлетворени от добре
свършената работа. Нека отворим сърцата си
за доброто и да създаваме мостове помежду
си, а не да ги рушим. Да бъдем по-толерантни,
по-милосърдни и състрадателни. Така ще
бъдем по-здрави, по-щастливи и усмихнати.

ОБРЪЩЕНИЕ	НА	Д-Р	ЙОРДАНОВА

Брой 1 (18) , февруари 2017

Да си спомним за хрис тиянските ценности и да не позволяваме на гнева да
ни ръководи. Ще завърша с думите на нашия извес тен писател Николай Хайтов:
“Обичай хората въпреки техните грехове и се опитай да откриеш в тях
неповторимото, красивото, човечното, чудесното . Ако не го о ткриеш , измисли
го.“

На мен се пада честта и голямата отговорност да бъда редактор на първи
брой на електронния вес тник за 2017 г. Това е годината, в която о тбелязваме 20-
годишнина от основаването на Сдружението на Българските Зъбол екари . Един
юбилей , под знака на който ще преминат всички събития, зал егнали в
програмата на УС на СБЗ. Искам да изкажа моята благодарност към колегите,
които подготвиха материалите, за да се изпълни със съдържание електронният
вес тник, на инж. Виктор Христов, с чиято помощ се реализира този проект, както
и на нашите спонсори и рекламодатели за подкрепата и приятелството.
На страниците на броя ще намерите информация за проведената на 17.12.2016 г.
конференция на Сдружението, както и предстоящите задачи пред УС на СБЗ за
2017 г. В духа на представянето на съсловните организации на вашето внимание
ще бъде Ендодонтското общество.

Акцентът на броя ще бъде чес тването на Света Аполония и представянето на
новия носител на наградата Зъболекар на годината. Ще бъде засегната и темата
за Зъболекарска Камара – възродена идея като основна цел пред УС на СБЗ през
настоящата година. В тези мразовити дни нека си спомним и за прекрасно то
слънчево утро на Албена –Джулай Морнинг предстои!

Този брой е наситен с много информация и анализи на проведените и
предстоящи събития, но ако имате нови идеи и коментари, не се колебайте да
ни пишете на e-mail: abdentist@abv.bg

С	уважение:	
д-р	Л.	Йорданова
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Уважаеми	колеги,
На 17.XII.2016 г. се проведе отчетната конференция на Сдружение на

българските зъболекари. Искам да споделя радостта си, защото
независимо от обвиненията за „единачество в професията“, видях колеги,
готови за работа в отбор. Да, така е, всеки се справя сам и в тези изборни
времена за България колегията живее с чувство на забравеност от
държавата. Всяка политическа партия говори за реформи в
здравеопазването, в образованието, бих добавил и в културата, но те
вечно остават на заден план. Горкото зъболечение, него никой даже не го
и споменава. Понякога се чудя, дали нашите държавници ходят на
зъболекар и дали изобщо знаят колко те самите са гласували като бюджет.
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Зъболекарите отдавна сме
свикнали, а и можем сами да се
справяме, но е важно да имаме
гражданска и професионална
позиция. Смятам, че не е нормално
да се обвинява, а да не се
поглежда в собствения двор.
Всеки от нас има тежки задачи в
практиката си: да е лечител,
мениджър, ръководител на голям
или малък екип, да води
счетоводство, ремонти и какво ли
не. Време е обаче да помислим и
за статуса на съсловната ни
организация.

Защо и нас някой трябва да ни „оправя”, а ние да се нагаждаме според
политическата и икономическа обстановка? На отчетната конференция на
СБЗ колегите споделиха , че тази година официалният и забележителен
/явно и любим/ съюз няма да прави и застраховка за професионален риск.
В същото време, ако до март месец не сме си платили задължителното
членство, таксата се удвоява. Уважаеми колеги, и за това ли е виновна
поредната управляваща партия и временното или постоянно
правителство?

СБЗ в лицето на доц. Истатков, д-р Иван Антикаджиев, д-р Цалов, д-р
Стоев и много други е положило още преди 20 години основите на
частната практика в България. Колегията има физиономия пред
обществото, статут и не на последно място – прилично финансово
състояние. Голямата част от младите колеги казват: „Ама, на Запад…“
Добре, нека да се организираме като тях. Нека въведем стандарти в
зъболекарската и в зъботехническата дейност , както и към самите
кабинети, клиники и лаборатории.

(продължава	 на	стр.	3)

Д-р	Кънев	

Председател	 на	СБЗ



(продължава от стр. 2)

Кой да решава тези проблеми?

Припомням данните от миналия брой, че в България има регистрирани 7513 дентални лекари –
от тях 6746 имат договор с НЗОК /данни от юни 2016 г./. Бюджетът на НЗОК за стоматология е 123
млн. лева, което прави по 17 лв. на човек за година. Работещите с касата явно са доволни, щом не
оспорват, а на другите не им пука. Затова в началото на изложението, споделих радостта си, че
членовете на СБЗ мислят и реагират по тези проблеми. На конференцията се чуха много мнения. Да
се работи заедно с другите доброволни сдружения , да се внесе петиция до Народното събрание за
създаване на Зъболекарска камара , да се организира курс по правоспособност за работа с рентген и
много други. Затова колегите още един път ви канят на мероприятията , организирани от СБЗ, за да
се чуе вашият свободен глас. И като хора, добре познаващи проблемите на системата, да помислим
как да ги решим.

От дискусиите стана ясно, че политическата обстановка не е подходяща /нямаме даже
действащо Народно събрание/ за вкарване на искане за Камара. Ясно и точно колегите потвърдиха
настояването да отпадне задължителното членство в един-единствен съюз. Нима нямаме дипломи
за висше образование, нима не сме регистрирани в РЗИ, нима община , статистика и рентгенов
контрол и всички други изисквания на държавата не са налице?

д-р	Златева д-р	Йорданова д-р	Узунов	 д-р	Ашиков

Членство – да, но избрано от самите нас по интереси, които ни вълнуват. Нашето сдружение е
най-голямата доброволна съсловна организация в страната и членовете и симпатизантите й все
повече се увеличават. Мотото на споменатата конференция бе: „Малко на брой, но силни на идеи”.
Искам да ви уверя, че Управителният съвет в лицето на д-р Златева, д-р Йорданова, д-р Узунов ид-
р Ашиков е твърдо решен да работи за идеите, които споделяте и бихте искали да се случат в
зъболекарската професия. Ние не сме политическа партия , но смятаме, че да бъдеш зъболекар е
призвание и това, което правим за самите себе си и за пациентите си, е достойно и няма причина да
се крием и да не реагираме, когато е засегната професията и безхаберието, свързано с нея. Казано
е: „Преклонената главица, остра сабя не сече, но и хомот не влече“. Не ви ли е обидно, колеги, че и
в нашата гилдия за тези 26 години родихме номенклатура /от лат. – споменатите по име/. А тя
отдавна не е водаческата каста от индивидуалисти в Римската империя, а тихо и нахално
вегетираща прослойка, бъркаща в джоба и нервите както на нас самите, които упражняваме
професията си, така и на пациентите ни. Окопаването ни поединично в кабинетите не е решение,
колеги.

Заедно	можем	повече!

ОТ	РЕДАКЦИЯТА
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КОЛЕДЕН	БАЛ	НА	СБЗ

Старото правило, че този, който умее добре да работи, умее и добре да се весели, намери поредно
потвърждение на 17 декември 2016г в столичния Парк Хотел „Москва”. Искрящ фойерверк от грейнали
в усмивки лица на зъболекари от цялата страна, членове на Сдружението и техните семейства ,
симпатизанти и представители на различни дентални и други фирми – партньори на организацията ,
превърнаха традиционния коледен бал в истински и незабравим празник.

Диригенти на доброто настроение бяха д-р Анатоли Кънев и д-р Борислава Златева, които като
щедри домакини даряваха присъстващите с последователни коктейли от поздравления , покани за
танци и участие в благотворителна томбола.

На мултимедиен екран се редуваха логата на различни фирми, с които Сдружението осъществява
съвместна дейност.

Трудно е да се определи кое повече повдигна градуса на настроението. Дали това бяха младите
оперни певци Емил Павлов и Дайана Иванова, които омагьосаха присъстващите и ги затрудниха да
изразят възторга си пред изпитанието да ръкопляскат с чаши, вдигнати в наздравица. Или това бяха
очарователните изпълнители на латино-танци от клуб Паланте, които така увлякоха публиката в
шеметния вихър на своето изпълнение, че мнозина наскачаха и завъртяха тела под звуците на огнените
ритми.

През цялата вечер, продължила до ранни зори, музиката, под умелото водене на диджея Христо
Станков, преливаше от носталгични стари хитове до съвременни рок-балади, като многократно
присъстваше и химна на Сдружението „The Best” на Тина Търнър.

Разбира се дойде и Дядо Коледа, в чийто образ за сетен път се въплъти „опитният” д-р Ивайло
Симеонов , който раздаде наградите от томболата , приходите, от която (с единодушно решение) бяха
заделени за дом за незрящи хора от гр. София.

Обичайно е да се посреща Коледа с добро настроение и очи, изпълнени с очаквания за
бъдещето.

На Коледния бал на Сдружението имаше и нещо повече. Това е чудото от споделената радост и
гордост да бъдеш сред истински колеги и приятели.

С	уважение:	

д-р Иван Велинов



СВЕТА	АПОЛОНИЯ
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Знаем, че преди 2000 години започва едно ново летоброение след раждането на Христос и
възниква нова религия - християнството. То е преминало през периоди на възход и на упадък.

В ранните години на Римската империя , християните все още не са
били подлагани на преследвания. Едва по времето на Нерон, живял
от 37 до 68 г., срещу тях започва първото жестоко гонение. Примерът
на императора в преследването на християните е бил последван и в
пределите на завладените от римляните територии по цялото
Средиземноморие и за това съществуват множество описания за
репресии навсякъде, където се е разпространявала новата религия.

По това време в Александрия живяла една девойка на име
Аполония , дъщеря на известен магистрат , която приела
християнството, убедена в добродетелите, които неговите апостоли
проповядвали.

Историята на нейния живот и трагичната й съдба са били най-напред разказани от съвременника
на тези събития Dionis ius , епископ на Александрия , а по-късно описани от Eusebius , гръцки писател и
духовник. Когато на местната римска власт в Египет станало известно, че Аполония се е покръстила,
тя била призована да се върне към утвърдената в империята езическа вяра и заплашена, че в
противен случай ще бъде подложена на мъчения и изгорена на клада. Без да се двоуми ни най-
малко, Аполония отказала да изостави праведната вяра и в очакване на смъртта коленичила и
отправила своите молитви към Всевишния. Тогава започнали изтезанията , а накрая тази мъченица
за християнската вяра е била изгорена на кладата. На произведение от 1467 г., съхранявано в
Националната библиотека в Париж, са показани изтезанията, на които е била подложена Аполония.
През вековете много художници от различни страни са се вдъхновявали от себеотрицанието и
саможертвата на тази девойка. Италиански художник е нарисувал Аполония, привързана на стълба
на изтезанията с двама палачи от двете й страни, готови с клещи в ръце да я измъчват по най-
жесток начин, като вадят и избиват зъбите й. Заради мъките, понесени от нея в името на своята
вяра, тя е изобразявана с ореол на светица. Още през 249 г. тя е била канонизирана от църквата
като Света Аполония Египетска, известна още и като Александрийската Великомъченица, с което
нейното име се нарежда сред многобройните християни, пожертвалиживота си в името на Христа.
Иконографията към култа на Александрийската Великомъченица , разпространена предимно в
европейските страни, е била обект на изследвания от страна на многобройни изкуствоведи, на
историци на медицината и на зъболекари.

Образът на Св. Аполония е представен - обикновено с клещив ръка - в множество произведения
на изкуството (картини, фрески, стъклопис, скулптури) от различни епохи. Това е дало възможност
на историците на зъболекарството да изследват вида иформите на клещите и на дру ги инструменти
за вадене на зъби, използвани в различни страни и в различни периоди от време.
Рисувана е по различен начин - с ореол, с едно великолепно изражение на смиреност и вяра в
смисъла на своята саможертва, в други произведения - излъчваща непоколебимост и твърдост.
Наред с произведенията на прочути автори много често се намират и творби на неизвестни
художници, творци от народа, които по свой начин са виждали и с различни изразни средства са
пресъздавали образа на Аполония. Можем да отбележим, че в Съюза на германските стоматолози в
Кьолн се съхранява дървена статуетка от Бавария , изработена в изящен бароков стил през XI век. В
тази творба , както и в редица други произведения , Св. Аполония е представена в дрехи, които
съответстват на облеклата в тази част на Европа далеч след епохата , в която тя е живяла. Това би
могло да се тълкува като желание на много народи да направят Аполония своя светица.
Скандинавското стоматологично дружество пък е украсило своя печат с нейния лик. Само в Рим има
12 църкви с реликви на светицата, а в храма “Св. Августин” на нея е посветен един от олтарите.
Провъзгласена за светица , тя се почита от зъболекарите като тяхна покровителка заради
неописуемите мъки, които е понесла при ваденето на зъбите й. Покровителка е обаче и на всички,
които страдат от зъбни болки и поради това зъболекарите се стремят извършваните от тях
интервенции да бъдат безболезнени.

Денят,	в	който	се	чества	паметта	на	светицата	–
09	февруари	е	избран	 за	патронен	 празник	 на	Сдружението.



На 11.02.2017 г. в гр. Хисаря се проведе конференция на Сдружение на българските зъболекари
(СБЗ) с основен акцент избор на зъболекар за 2016 г. Имам удоволствието да Ви съобщя , че с тази
чест бе удостоена д-р Наталия Топузлиева от гр. София. За осемнадесети път СБЗ определя тази
номинация в чест на Международния ден на зъболекарите - Св. Аполония. С разрешение на Св.
Синод светицата е патрон на нашия съюз. Изработена е каноническа икона, съобразена с начините
на изписване по православните правила. Иконата се връчва и на двамата подгласници,
номинирани от Общото събрание, а те са д-р Юрий Василев от гр. Тутракан и д-р ЕвгениМиронов от
гр. София. Д-р Топузлиева сподели, че за нея е голяма чест да получи номинация на 20-годишнината
от създаване на сдружението. Тя е дългогодишен и активен член, чудесен стоматолог и прекрасен
човек. Изборът се провежда чрез предложения от Общото събрание и представяне на колегите.
След това писмено се попълват лично от всеки присъстващ листи с класирането на предложените.
Комисия в състав: д-р Шаламанова от гр. Велинград и членове д-р Елена Василева от гр. Девин и д-р
Георги Цалов от гр. София, класира и обяви номинираните. Вечерта в тържествена обстановка
победителите получиха наградите си, а на д-р Топузлиева бе връчена и преходната статуетка за
зъболекар на 2016 .

Управителният съвет на СБЗ на предварително заседание реши да бъде връчен и почетен знак на
името на доц. Велфин Истатков. Колегата вече не е между нас, но той е направил много за престижа
на професията, за основаване на сдружението, както и за създаване на нормите и стандартите при
създаване на частната стоматология в България. Аристократизмът , което носеше доц. Истатков, се
помни от колегите и бе цитиран като пример за поведение. С почетен знак на името на доц.
Истатков за принос в развитието на СБЗ бяха отличенид-р Венцислав Стоев, д-р Георги Цалов и д-р
Иван Антикаджиев.

Носителите	 на	почетния	знак	на	името	на	доц.	Велфин Истатков

Лектори на програмата бяха д-р Венцеслав Ралев ид-р Венцислав Стоев. Целта на лекторската част е
да се запознаем с постиженията на българските колеги и заедно да обсъждаме проблеми от
ежедневната си практика. От дълги години част от колегията посещава курсове на водещи световни
специалисти у нас и в чужбина, и има какво да каже. От опит мога да споделя, че на такива срещи и
в неформална обстановка се научава много, обменят се контакти, правят се планове.

КОНФЕРЕНЦИЯ	НА	СБЗ	– ХИСАРЯ	2017

6 01 2017

Д-р	 Наталия	 Топузлиева 	 получава	 преходната	 статуетка	 " Зъболекар	 на	 годината"	 от	 предходния	
носител	на	приза	д-р	Елена	Василева

Номинираните на втори и трето място за зъболекар
на годината: д-р Юрий Василев (ляво) и д-р Евгени
Миронов (дясно)



КОНФЕРЕНЦИЯ	НА	СБЗ	– ХИСАРЯ	2017

Настоящият носител на приза Зъболекар на годината разказва за себе си:
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Членувам в Сдружението на българските
зъболекари от 2011 г. Стремя се редовно да
участвам в мероприятията на сдружението. Бях
номинирана за приза "Св. Аполония" през 2014г в
гр. Сандански. Тази година в Хисаря бях много
впечатлена от другите номинирани колеги и бях
убедена, че Д-р Василев от гр. Тутракан ще бъде
отличен с голямата награда. Изключително съм
благодарна за честта, която ми оказаха моите
колеги, които чрез тайно гласуване ме удостоиха с
приз Св. Аполония ”Зъболекар на годината" и то
именно на юбилейната за сдружението двадесета
годишнина.

Казвам се Наталия Топузлиева, доктор по
дентална медицина. Завърших висшето си
образование в Стоматологичния факултет към
МА София през 1988 г. Започнах работа по
разпределение в поликлиниката на град
Ловеч. По-късно работих като участъков
стоматолог в няколко селски райони -
Световрачене, Подгумер и Церово. Няколко
години практикувах в поликлиниката в гр.
Банкя. През 1994г започнах частната си
практика, която успешно продължавам да
развивам и към настоящия момент.

Стоматологичният ми кабинет се намира в кв. Овча купел, гр. София. През 1998 завърших специалност
по поливалентна стоматология пак в столичния факултет.
Щастлива съм да имам прекрасен съпруг - протойерей в Българската Православна църква. Майка съм
на две момичета. По-малката реши да продължи семейната традиция и тази година е студентка 3.
курс в столичния факултет по дентална медицина. Горда и щастлива съм, че децата ми решиха да се
учат иживеят в България.

Подобно високо признание на постигнатото от мен досега приемам с благодарност, но и като
голяма отговорност към бъдещата ми работа и пациенти.

ЗЪБОЛЕКАР	НА	ГОДИНАТА	2016

Вечерта купон. Няма да го обсъждам, само ще отбележа, че отсъстващите могат да съжаляват. На
такива срещи се дискутират много теми: за зъболекарска камара, за отпадане на задължителното
членство в „официалния” съюз, за това че отпада дори застраховането на професионална
отговорност. За това, че новият министър /колега/ предизборно започва разговори за 20 млн. лв. за
протезиране на хора в пенсионна възраст и много други. Колеги, отново апелирам за съпричастност
и участие. Само заедноможем да решим проблемите на гилдията си. Ние от Управителния съвет сме
само огласители на Вашите проблеми и желания, както и организатори на общите срещи. Споделям,
че самите ние имаме пропуски. Семинарът в гр. Хисаря не бе добре организиран, за което главна
вина имам лично аз. Въпреки усилията на д-р Йорданова, хотел „Сана СПА” направи всичко
възможно да пречи. Д-р Златева, в нейния делови стил затягаше дисциплината, но получаваше
малко подкрепа. Та нали СБЗ е рожба на всички. Та нали целта ни е да се види, че има
инакомислещи, а не само покорно стадо. Да, рибата се вмирисва от към главата, но не забравяйте,
че това е ако тя е на сухо, а не когато спокойно плува в свои води. Във водата има и вълни, както и
подводни течения и камъни, но нашата заедност може да ги преодолее.

Д-р	Анатоли	 Кънев,	 председател	на	УС	 на	СБЗ



„Втори	шанс	за	първо	впечатление	 	на	пациента	няма”

Д-р	Венцислав	Стоев

Това е обучение, разработено на базата на европейските стандарти, специално за денталната
практика.
Ефективната клиничната комуникация е предпоставка за най-ползотворните професионални
отношения с пациента. Умението да общуваме добре, да разясняваме и обясняваме, да
изслушваме пациентите си с внимание и да ги разбираме е в основата на ефективното лечение и
благоприятния изход от заболяването.

Цели на обучението:

• подобряване на комуникативните умения на професионалистите, работещи в сферата на
денталната медицина

• по-добро разбиране на пациента от страна на лекуващия го здравен персонал
• повишава задоволството на пациента от лекуващия го екип
• мотивиране на пациента и превръщането му в активен участник в собственият лечебен процес
• повишаване на психологическите познания и умения на здравния персонал
• техники за справяне с трудни ситуации в клиничната практика
Обучението по клинична комуникация също така допринася и за подобрени междуличностни
взаимоотношения и умения на самите участници, както в непосредствената им професионална
среда, така и в личния им живот.
Обучението по клинична комуникация води и до намаляване на оплакванията от страна на
пациента, което съответно повишава рейтинга както на специалистите.

Програмата включва следните теми:

• Втори шанс за първо впечатление няма. Първият контакт – задочен идиректен. Значение на гласа
– тембър, тон и височина. Видове глас и влиянието му. Фонова среда в кабинета. Характер и
фонова среда. Вербална и невербална комуникация в клиниката. Съзнавано и несъзнавано
доверие и отражение върху лечението.

• Начало на контакта с пациента , събиране на информация, преглед , планиране на лечение и
неговото обяснение за пациента, приключване на консултацията.

• Настройка, рапорт и водене на клиничната комуникация.
• Разбиране на чувствата и емоциите на пациента.
• Изграждане и предаване на емпатия и подкрепа към пациента
• Теория на клиничната комуникация – добра и лоша комуникация
• Последствия от лоша комуникация и тяхното отражение върху взаимовръзката с пациента

Водещ на обучението:

Курсът по клинична комуникация се води от Д-р Венцислав Стоев , професионалист с богат опит в
сферата на денталната медицина и клинична психология.
Д-р Венцислав Стоев е завършил Стоматологичен Факултет на Медицинска Академия, София през
1981 г. както и Клинична и консултативна психология в Софийски университет „Климент
Охридски“през 2005 г. През 2016 защитава докторска дисертация на тема „Тревога и страх в
денталната практика – стратегии за справяне”.
Автор е на книгите „Индивидуален подход на стоматолога към пациента”, „Клинична комуникация“
и „Наши пациенты – кто они”. Председател на Българската Асоциация по клинична комуникация и
хипноза, член на Кралското общество по медицина, Великобритания.

КУРС	ПО	КЛИНИЧНА	КОМУНИКАЦИЯ

8 01 2017



8 01 2017 9



ИНТЕРВЮ	С	Д-Р АНАТОЛИ	АТАНАСОВ

Вие сте един от основателите и настоящ заместник-председател на Българско ендодонтско общество, в
което членуват много колеги от страната. Може ли да разкажете как беше положено началото на БЕО?
Връщате ме много години назад и то далеч преди да почнем да говорим за ендодонтия. Помня, че 90-те
години бяхме жадни за новости и информация. Започнаха и първите конгреси, организирани от водещи
фирми. Тогава сякаш акцентът се слагаше върху протетиката. Това бяха години на подем, както за
зъболекарите, така и за колегите зъботехници. Сигурно, ако се направи някаква статистика, ще се
укстанови, че в този период са направени най-много зъбни конструкции и инвестиции в тази посока.
Работехме даже домалките часове на нощта. (Усмихва се ...)
Самият аз също си мислех, че протетиката е „Царицата на денталната медицина“ и че всичко друго е
подробност от пейзажа. След това се получи известен информационен застой и дойде реда на
ендодонтията. Не само аз, но и другите колеги усещахме, че нещо се случва. Че дори и най-добре
направената конструкция може да се компрометира, ако кореновото лечение не е перфектно.
В тази посока помогнаха и фирмите, които по това време представяха най-доброто в областта на
ендодонтското лечение. Помня първите семинари на „Ромидент“, помня как д-р Иван Йовчев обикаляше
като апостол страната и обясняваше за латералната кондензация. Големият пробив в ендодонтията обаче
се направи с идването на д-р Ян Бергманс и с огромните усилия на „МБ Консулт“ в тази посока. Създаде
се нова система от знания , заговори се и за микроскопска стоматология, започна да се създава школа от
колеги, надграждащи знанията си за лечението и инвестиращи в ендодонтско оборудване.
Така пъзелът започна да се нарежда.
Смного колеги, виждайки се на мероприятия и изложби, започнахме да обсъждаме идеята, че трябва да
се създаде общество на ендодонтистите. Помня една случка, на изложба ли беше или на събиране, в
неформален разговор с д-р Цалов , той все поставяше този въпрос: „Толя, кога ще направим ендо
общество?“ Но и двамата се усмихвахме. „Хубава идея, ама надали ще стане. Пък и кой ще се занимава.“
И все пак как се учреди самото БЕО?
Учреди се през май 2006 г. Бяхме обсъдили сериозно нещата с д-р Иван Йовчев като стъпки, организация
и дейност. И му казах, че на учредителното събрание ще предложа той да оглави обществото. В този
момент Иван беше не само безспорен авторитет сред колегите, той живееше за ендодонтията, той
единствен от всички нас работеше само и единствено ендодонтия. Нямаше по-подходящ човек от д-р
Йовчев и аз безкрайно му благодаря, че пое този пост, който носи много ангажименти и отговорности.
Искам да споделя още един факт и ще ме извините, че ще бъда обстоятелствен, но държа да изброя
имената на дванадесетте учредители. Това са достойни колеги, които пренебрегнаха лични и
професионални ангажименти, дойдоха от всички краища на България, внесоха и първоначалния уставен
капитал, за да може БЕО да се роди и създадоха част от историята на ендодонтията в България. Това бяха
– д-р Александър Милушев , д-р Антон Петев , д-р Ани Димитрова, д-р Владимир Ашиков , ендодонтско
общество, д-р Емил Гришин, д-р Емил Димитров , д-р Желязка Янева, д-р Иван Йовчев, д-р Иван Минчев ,
д-р Росен Венелинов, проф. д-р Снежана Топалова и аз. Последваха активни години, в които БЕО трупаше
авторитет и към него се присъединяваха нови членове. Станахме редовен член и на Европейското

10 01 2017

Наскоро имахме възможността и удоволствието да се срещнем с
един добре известен на българските дентални лекари специалист
- д-р Анатоли Атанасов. Той управлява своята клиника „Адамант”
от 25 години, като фокусът на професионалните му интереси е в
сферата на ендодонтията. В неговата клиника колеги изпращат
пациенти за лечение на сложни ендодонтски случаи.
Д-р Атанасов е известно име и сред европейските си колеги, а
така също и един от най-интересните български лектори. Водещ е
на практически курсове на ендодонтска тематика. Много лекари
по дентална медицина се обучават и индивидуално в неговата
клиника. В разговора си с нас, д -р Атанасов разказа за началото
на Българското ендодонтско общество. Неизбежно засегнахме и
някои проблеми на ендодонтията.



ИНТЕРВЮ	С	Д-Р	АНАТОЛИ	АТАНАСОВ

Надграждахме не само знания, но по-важното е, че създавахме общност от професионалисти и приятели.
Ние просто имахме нужда да се виждаме и да бъдем заедно. Два пъти в годината имахме сбирки с
лекции, създадени от самите нас, с лекции на колеги от сродни общества и на чуждестранни
специалисти.
Понастоящем обаче организацията сякаш е замразила дейността си. Каква е причината за това?
Има известна умора , която винаги настъпва след години на усилен подем и много емоции. Така се случи
и с нас. Може би и годинките си казват думата. (Усмихва се ...)
Много от професионалните съсловия в България леко се разводниха и почти нямат дейност, включително
БЕО, поради различни причини. В нашия случай сякаш достигнахме точката на пренасищане с
информация. Всеки си е купил необходимата апаратура , прилага съвременните методи на лечение и в
единмомент се оказва , че няма следващо стъпало, на което да стъпи. Това обаче нищо не значи. Ако се
замислите, в цял свят се наблюдава този феномен на културен застой, така че не се плаша. Рано или
късно ще се случи нещо, което ще накара колелото да се завърти отново. Професионалните общества по
интереси са мястото, където хората мултиплицират своите знания и то по начин, който ги кара да
променят мисленето си и да подходят към работата си новаторски. Когато знанията, опита и наличната
апаратура са налице, е много лесно един специалист да надгражда и да се развива.
Между другото съм зареден с оптимизъм и от възроденото Сдружение на българските зъболекари.
Видях го на последната сбирка, както и на коледния бал. А най-вече в очите на колегите видях онова
огънче, което показва, че има смисъл и че хората имат нужда от срещи и разговори със съмишленици.
Ето защо вярвам и в бъдещето на БЕО и смятам, че периодът на застой скоро ще бъде преодолян.
Ние с колегите от Сдружението имаме обща визия за денталната медицина и смятам, че
сътрудничеството между нас ще обогати живота и на двете организации.
„Адамант” – клиниката, която управлявате, е с висок стандарт лечението, което екипът предоставя.
Според Вас хората или техниката са по-важни, за да бъде една практика успешна?
Не искам колегите да ме разберат неправилно. Не искам да омаловажавам знанията и опита им. Но съм
убеден, че за успеха на практиката, техниката категорично е по-важна. Знанията и уменията могат да се
придобият , хората се обучават и стават по-добри. Лично аз подбирам колегите, които работят в
клиниката изключително внимателно, затова мога да гарантирам, че няма пропуски в екипа ми.
Техниката обаче е факторът, който повишава качеството на работа. Без техника не бихме имали
съвременните комуникации. Същото е и в ендодонтията. Апаратурата нидава възможност да постигнем
лесно предвидими, успешни резултати. Това, от своя страна, изключително много вдига добавената
стойност за пациента.
Друго амплоа, в което Вашите колеги Ви познават, е в качеството Ви на лектор в областта на
ендодонтията, а курсовете, които водите, се радват на голям интерес. Може да кажем, че стоите зад
една солидна школа, която е дала старт и посока на много млади специалисти. Кои са основните
принципи, които Ви водят по отношение на предаването на вашите знания и умения?
На първо място бих искал да отбележа, че ендодонтията е сравнително нова наука, а в България се
говори за „чиста ендодонтия“ не чак толкова отдавна. Дори във факултетите все още няма такава
обособена специалност. В този смисъл е от особено голямо значение денталните лекари да не спират
образоването си със завършването на университета. От много години провеждам курсове. Постоянно
насърчавам колегите да се променят , да бъдат различни, с иновативно мислене и да се освободят от
бариерите. И преди всичко да не остават само с наученото в университета, а напускайки студентската
скамейка, да започнат да учат наново. Не мога да скрия , че се лаская от това, че оставям след себе си
школа. Основният ми принцип е, че не мога да запазя знанията, които имам, за себе си. Не е редно.
Може би го усещам като мисия, но искам тази информация да достигне до всички, за да може нивото на
денталната медицина като цяло да се повиши. Аз самият продължавам да посещавам курсове и да се
усъвършенствам. Както е казал Хипократ, лекар, който е престанал да бъде ученик , престава да бъде
лекар.
Обичам професията си прекално много, за да си позволя да не съм на ниво!

Благодаря	за		интервюто,	д-р	Атанасов.
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ФИНАНСОВА	КОНСУЛТАЦИЯ	- В	КАКВО	Е	ИЗГОДНО	ДА	СЕ	ВЛОЖАТ	ПАРИ?

Д-р Георги Цалов пита консултантите на ЕЛАНА Фонд
Мениджмънт
ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е партньор на СБЗ от 2 години. Д-р Георги
Цалов , който има опит в инвестициите от години, се обърна към
консултантите с конкретни въпроси, които да помогнат на
членовете на сдружението с полезна информация за тенденциите
при вложенията през 2017 г. С д-р Цалов разговаря директорът за
връзки с инвеститорите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт – Николай
Павлов.
Г-н Павлов, през тази година банките продължиха да намаляват
лихвите по депозитите. Докога ще ги виждаме на тези нива и какво
трябва да имаме предвид за 2017 г.?
Ниските лихвени нива са реалност не само в България, а също и в
Европа.

Българските банкидори доста късно свалиха лихвите в сравнение с колегите си на континента. Те ще се
запазят известно дълго време, защото в банките има много пари, а от друга страна – европейската
икономика все още се възстановява. Новото явление, което ще започнем да виждаме тази година след
един период на дефлация , е че инфлацията ще започне да се покачва. Всички, които имат спестявания ,
трябва да имат предвид, че в следващите години инфлацията ще се засилва и ще намалява
платежоспособността и стойността на вложенията.
Какво да прави човек, който не иска да остави парите си на под 0.5% доход? Какви са вариантите?
Инвестициите във взаимни фондове или пасивните форми на инвестиране във финансови пазари са най-
лесните варианти за спестяващите, от които традиционно се получава по-висок доход от банковите
депозити. Те не са толкова популярни у нас, като в Европа и в развитите страни, защото нашият финансов
сектор е само на 26 години. Нормално е в Европа и САЩ, където тези възможности съществуват от векове,
да са по-традиционни. Там обикновено 30%-50% от спестяванията се инвестират във фондове или в други
форми, които ползват инструменти от финансовите пазари.
А защо са лесни тези варианти?
Защото изискват по-малко разходи и време от инвестицията в недвижим имот, например. Фондовете са
начин спестяванията да се възползват от движенията на финансовите пазари, без да се налага човек да
става специалист. Парите на всички вложители в един взаимен фонд се управляват от професионални
инвестиционни мениджъри, които са лицензирани. Инвестиционният процес представлява просто
покупка на дялове и оттам нататък човек следи състоянието на инвестицията си онлайн. Таксите са
пренебрежимо ниски. Трябва да се има предвид , че инвестицията не е гарантирана като банковия
депозит и внимателно да се избере в какъв рисков профил да се инвестира. Има фондове с нисък риск ,
които практически инвестират в депозити и облигации – ниско рискови инструменти. По-високият риск
носи по-висок доход, но в дългосрочен план.
Зависи ли доходът от фондове от това колко голяма сума ще вложа?
Във взаимни фондове няма минимално или максимално изискване за инвестиция. Вложението се
изчислява в бройдялове на фонд според обявена цена за 1 дял. Всички средства, които се влагат, влизат в
общите активи на фонда и те се управляват с цел да доведат до доход. Така че ако за годината резултатът
на фонда е 4%, то той е такъв за сума от 100 лв. и за 100 000 лв. Принципно, когато става въпрос за
шестцифрени суми, за които се цели спестяване за бъдещето като допълване на пенсия или за
осигуряване на средства за образование на детето в чужбина , или за закупуване на жилище или
автомобил и др., по-подходящата форма на управление на парите е услу гата доверително управление.
Това е абсолютно персонална услуга – парите на вложителя се структурират в инвестиционен портфейл от
професионален инвестиционен мениджър на базата на неговите конкретни цели за години напред, като
се взимат предвид неговите специфични изисквания за текущи разходи и други планове. Портфейлът се
формира със съответното съотношение на различни финансови инструменти, така че да предостави
търсения доход за искания период от време.
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Николай Павлов е директор „Връзки с инвеститорите“ в ЕЛАНА Фонд
Мениджмънт. Той има 18 години опит в сферата на финансите и
инвестициите. Присъединява се към ЕЛАНА през 1998 г. като финансов
специалист, който впоследствие придобива опит в цялото разнообразие от
финансови продукти. Консултира инвеститори от над 10 години. Завършил е
мениджмънт и стопанско управление. Има редица специализации, свързани с
продажби и бизнес комуникация. Подробна информация за актуални данни за
ЕЛАНА Фонд Мениджмънт – на http://www.elana.net

ФИНАНСОВА	КОНСУЛТАЦИЯ	- КАКВО	ТРЯБВА	ДА	ЗНАЕМ	ЗА	2017	Г.?

Какъв доход може да очаква човек от взаимен фонд?
Тъй като инвестициите са свързани с движенията на финансовите пазари, които отразяват различни
икономически новини и промени, конкретен доход не може да се обещава и фиксира. Номога да Ви
кажа какви са резултатите за 2016 г. и средно за предишен период. Например, ниско рисковият ни
фонд ЕЛАНА Еврофонд за миналата година има резултат от 4.41%. Средногодишният резултат за
последните 5 години е 4.3%. Този фонд оглави националната класация за 2016 г. на Investor.bg като
най-доходен консервативен фонд. Най-награждаваният ни фонд в Източна Европа е с балансиран
риск – това е ЕЛАНА Балансиран EUR Фонд. За 2016 г. резултатът му е 5.21%, а средногодишният за
последните 5 е 7.3%. Вижда се, че поради риска той може една година да има 15%, а друга – 5%.
Затова трябва да се инвестира в него за по-дълъг период.
А какво може да се спечели при доверително управление?
Тъй като услугата е персонална , доходът е пряко свързан с портфейла на съответния вложител. Мога
да Ви кажа каква е средната доходност за различни рискови профили на портфейли за 2016 г. Ниско
рисковите портфейли постигнаха диапазон от 4.81% до 8.25%; балансираните донесоха 3,65 до 8.38%;
високорисковите –от 3,31 до 8.79%. Това са резултатите, след като наши клиенти са теглили пари
през годината, правили са вноски, и са платили дължимите такси. Отново да обърна внимание, че
трябва да се търси дългосрочен хоризонт , при който идват и по-високи годишни резултати, след като
се компенсират положителните и отрицателните пикове на пазарите.
Казвате, че хората могат да теглят пари, ако искат? При какви случаи?
При взаимните фондове инвеститорите имат достъп до парите си във всеки момент. Винаги могат да
изтеглят вложението и постигнатата доходност, няма рестрикции, наказателни такси. Няма
ограничения. При индивидуалните портфейли това е добре да се планира заедно с инвестиционния
мениджър, за да не се предизвикват излишни загуби или по-високи разходи.
А какви такси се плащат на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт? И данък печалба като при депозитите ли е?
Таксите са пренебрежимо ниски и не се плащат отделно, а се начисляват на цялостната стойност на
активите на фонда. Когато виждате цената на 1 дял от даден фонд , то таксата е включена в него.
Такса вход и изход варират от 0.1% до 1.5%, като ние имаме и фонд , при който не се плащат такси при
купуване или продажба на дялове, това е ЕЛАНА Фонд Свободни Пари. Този фонд е предвиден да
репликира разплащателна сметка и там за вложителите не се натрупват разходи при често движение
на вноски и тегления. Другата такса е за управление на активите на фондовете, която се начислява от
средногодишната стойност на активите на фонда и варира според риска на фонда от 0.65% до 3%.
Печалбата от български и европейски взаимни фондове е освободена от данъци. Не се плаща като
при депозитите.
Посъветвайте се с консултантите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт
• Сиана Даскалова, daskalova@elana.net, мобилен тел. 0887 855 031

• Николай Павлов, pavlov@elana.net, мобилен тел. 0889 022 537
Disclaimer: Стойността на финансовите инструменти и доходът оттяхможе да се понижат. Не
се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния
размер на вложените средства. Представените резултати не са еталон или индикация за
бъдещи резултати. Инвестициите във взаимни фондове , както и инвестициите на самия фонд,
не са гарантирани от гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Всеки работен ден между 9:00 и
17:30 ч. инвеститорите могат да получат на български език документите на КИС в офисите на
ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на www.elana.net.
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Уважаеми колеги,
През месец юли 2017 г., Сдружение на българските зъболекари (СБЗ) , съвместно с Национален

център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ), организира нов курс за правоспособност на
зъболекари за работа с рентген. Необходимо е желаещите да заявят участието си с трите си имена ,
адрес, телефон и електронната си поща в офиса на Сдружението – София, хотел Рила офис-216, тел:
0887 483 891 – г-жа Дочка Димитрова, както и на e-mail: abdentist@abv.bg.

КУРС	ЗА	РАБОТА	С	РЕНТГЕН

14 01 2017

Управителният съвет на СБЗ информира своите членове, че през юли 2016 г. постигна партньорско
споразумение с СМДЛ „Кандиларов“ООД . Предложението е израз на социалната ангажираност на
двете организации и разбирането им, че изследванията с цел превенция и профилактика би
подпомогнало денталните лекари и техните семейства в установяване на общото им здравословно
състояние, което ще ги направи по-ефективни в грижата за зя своите пациенти.

Лабораторията разполага с най-съвременна апаратура ,методи и специалисти за диагностика на широк
набор от показатели в областта на биохимията, имунологията, хематологията, генетичния анализ,
микробиологията и паразитологията. Фирмата има сключен договор с НЗОК.
Предложението е членовете на СБЗ и техните семейства да ползват 20% отстъпка от услугите.
Съответно служителите на Лабораторията ще ползват същите условия в денталните кабинети на СБЗ.
Считаме, че сме постигнали едно много полезно споразумение и ще се радваме всички да се
възползват от тази възможност.
Повече информация за най-близката лаборатория и телефон, може да намерите
на www.kandilarov.com.

В курса могат да се включат както колеги,
чието удостоверение за правоспособност е с
изтекъл или изтичащ срок , така и зъболекари
(членове на Сдружението) , желаещи да
получат правоспособност. Курсът е тридневен и
се провежда в НЦРРЗ – 1756 София, бул. „Св.
Климент Охридски“ №132. Желателно е да
заявите участието си до края на месец
февруари, тъй като местата са ограничени.
Точните датище ви съобщим допълнително.

СЪТРУДНИЧЕСТВО
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БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

16 01 2017

Уважаеми колеги,
Всяка година УС на СБЗ организира две благотворителни томболи, чиито средства се

насочват към определени социални институции. През месец декември 2016 г., на заседание на
Управителния съвет, всеки един член имаше възможност да предложи, за каква кауза да бъдат
дарени събраните пари. След гласуване на Общото събрание единодушно се прие през 2017 г. те
да бъдат предоставени за ремонт на дома за незрящи, намиращ се на ул. „Балша“ №23 в София.
Членовете на УС на СБЗ се обединиха около идеята, че тази кауза трябва да се доведе докрай,
затова и средствата, които ще се събират на следващата благотворителна томбола по
време на Джулай Морнинг в курортен комплекс Албена, ще бъдат отдадени отново в полза на
същия дом за незрящи, за да се поздравим в края на годината със завършена благотворителна
мисия.

УС	на	СБЗ
На	вашето	внимание	представяме	 писмото	на	д-р	Павлина	 Христова

НЕЗРЯЩИ ЛИ СМЕ ЗА ДОБРОТО?

Ако ви е е писнало от безкрайното преследване на временни удоволствия, ако сте се събудили
за каузата да помагате на другите, вместо да търсите наслада само за своето его, то тази история е
за вас.

Един ден, разчиствайки пространството в къщи от всичко, което не съм обличала и носила
повече то 2-3 години, попаднах на всякакви ненужни вещи: парфюми, шалчета, картини. Тогава ме
осенимисълта , колко много пари са похарчени за неизползвани и мъртви предмети и колкомного
хора можеха да се нахранят с тези пари и да си купят лекарствата.

Междувременно през последните години пътувах доста на Изток и се убедих, че ние, българите,
наистина не знаем какво е бедност. На Изток казват: Ако си гладен, иди на пазар (т.е. , там сетивата
се насищат), а ако си богат (недоволен и преситен) – иди на гробищата (за да видиш къде, въпреки
богатството си, свършваме всички)!

Тези прозрения ме накараха да ангажирам единомишленици, за да се свържем с хора ,
изпитващи всекидневни трудности. Така установихме връзка с г-жа Йорданка Темелкова –
директор на дома за незрящи на ул. Балша № 23 в София. Тя много се зарадва и веднага ни показа
от какво имат нужда обитателите на дома: изпочупени стълби и двор в окаяно състояние, между
плочките – избуяли бурени и треви.
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И така, като главен виновник за идеята да съберем и дарим пари, реших да започнем от някъде.
Първите крачки бяха да наберем средства на импровизирано дамско парти. Събраха се 290 лв., които
заедно с прибавените от д-р Ашиков и г-жа Тупавичарова станаха 650 лв.

Последваха социалните мрежи, защото ако каузата е морална и Фейсбук може да е морален и
вдъхновяващ. След една единствена публикация с призив: Харесването в пари! Се събраха още 700,
а цялата сума набъбна на 1700 лв.

Предизвикателствата обаче продължиха. Оказа се, че само за спешния ремонт на част от двора са
необходими 9000 лв. И тъй като доброто не идва само, на помощ ни се притече приятел от
алпийските спортни среди, който се занимава със строителство и има строителна фирма– Боян
Станев. Неговият благороден жест успя да снижи цената на ремонта значително.

И тъй като по Коледа стават чудеса, се оказа, че на традиционния Коледен бал на СБЗ всяка година
се разиграва благотворителна томбола и парите се даряват на някоя социална институция.
Предложението ни средствата, събрани за 2016, да се предоставят за нашия дом, бе прието
единодушно от УС.

Така на 17 декември 2016 г., в парк- хотел Москва на Коледния бал на Сдружението , на който
присъстваха членове, съмишленици, симпатизанти и гости, бе обявена целта на благотворителната
томбола , като за половин час заедно с д-рШаламанова и д-р Йорданова събрахме сума в размер на
1500 лв. По този начин в официалния договор за дарение, който се съхранява в канцеларията на
кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова, фигурира дарение на СБЗ на въпросната сума.

Бих искала сърдечно да благодаря на моите приятелки, на нашия приятел Боян Станев, на Борис
Алексиев , специално на д-р Ашиков , г-жа Тупавичарова за ентусиазма и подкрепата , както и на целия
УС на СБЗ д-р Анатоли Кънев – председател, д-р Борислава Златева – зам. председател и членове - на
д-р Любка Георгиева, д-р Стоимен Узунов , които ни предоставиха възможността да обявим каузата си
на техния форум.

Нашата кампания още не е завършила. До момента сме събрали 3200 лв. – близо половината от
сумата. Ще са нужни още средства , енергия и идеи. И всеки, който се е припознал с героите от тази
история иможе да дари своя труд, ентусиазъм, пари или емоция, за да подобри живота на незрящите
хора от дома на ул. Балша № 23, винаги е добре дошъл.

Защото	заедно	 можем	повече!
Павлина	 Христова /	drhristovapavlina@abv.bg /
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Представяме	 Ви	резюмета	от	двете	презентации:

1-во	резюме: Повдигане на пода на максиларен синус
(иновативни продукти за повдигане на пода на максиларния синус) 

Резюмета: относно максиларния синус. При липса на достатъчно кост е необходимо да се извърши
костна аугментация в областта на горночелюстния синус - всеки имплант е необходимо да бъде
заобиколен от костна тъкан с дебелина поне 1 мм, за да бъде функционално годен. Повдигането на
горночелюстния синус е една от интервенциите в медицината, които първоначално са се
възприемали като изключително рискови (висш пилотаж в хирургията), а впослествие са се
наложили като рутинна манипулация , извършвана от всеки един по-квалифициран лекар в света. С
помощта на съвременните продукти за костна аугментация се подобри много прогнозата и
успеваемостта при синус лифтинга - успеваемостта достига до около 95 - 98 % по литературни данни,
а времето на оздравителния процес е скъсеномногократно. Вминалото се е изисквал оздравителен
период от порядъка на 6 - 9 месеца, а в днешно време този период е скъсен на 2 месеца , като в
много случаи импланти след синуслифт могат да се натоварят и имедиатно. Като златен стандарт на
многоместа вече се налага комбинацията от концентрирани растежни фактори и автогенен фибрин
с бета - трикалциев фосфат (sticky bone - лепкава кост).

Д-р Венцеслав Ралев , като дългогодишен член на СБЗ
откликна на желанието на Управителния съвет да
участва в лекционната част, съпътстваща мероприятието
"Света Аполония '. Той сподели клиничния си опит в
областта на денталната хирургия като представи
Иновативни продукти за повдигане на пода на
максиларния синус и Ендоскопия на околоносните
кухини с диагностична и терапевтична цел.
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2-ро	 резюме:	Ендоскопия	 на	горночелюстния	 синус	

Относно ендоскопията на горночелюстния синус - извършва се с диагностична или терапевтична цел.
Цели се отворът на синуса към средния носов ход да стане проходим, тъй като ресничестият
респираторен епител има самоочистваща функция и при проходим отвор всички чужди тела и
ексудат бързо се изхвърлят към носната кухина. Поради това оперативните интервенции по метода
на Колдуел - Люк в момента имат повече историческа стойност. Не бива да се разрушава
ресничестият респираторен епител - при кюретаж той се замества от многослоен плосък епител, при
който самопочистваща функция няма. Критичните стойности са над 1 квадратен сантиметър - до тази
площ унищоженият епител се възстановява от участъците по съседство, а над нея се замества от
многослоен плосък епител. При пушачи мукоциларният клирънс е силно намален, което затруднява
самопочистването на носната и околоносните кухини.



През 1986 г. Мауро Лабанка се дипломира като лекар от
Университета в Милано, където също придобива квалификация в
стоматологията и общата хирургия. Практикува орална хирургия и
имплантология от 1992 г. насам в личния си дентален кабинет в
центъра на град Милано, Италия. Той е международен лектор и
главен консултант за много водещи зъболекарски компании.
Проф. Лабанка е временно управляващ и международен съветник
към Италианския отдел на Международния зъболекарски колеж
(ICD). Той е съавтор на наскоро преработения и преиздаден атлас
Анатомия и хирургия в стоматологията (Anatomy and Surgery in
Dentis try , Elsevier-Маsson), книгата Клинични, неврохимични и
експериментални аспекти на орофациалната болка в
стоматологията (Clinical Neurochemical and Experimental Aspects of
Orofacia l Pain in Dentistry) и на DVD-то Дентална анатомия и
хирургия в ежедневната практика (The Denta l Anatomy and Surgery
in a Daily Practice).
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АНОНС	РАЛЕВ	- ДЕНТАЛ

Той е автор на DVD-то Шев в стоматологията: материали и техники на възли (Sutures in Dentistry:
Materials and Knotting Techniques, второ издание), както и на редица научни статии, публикувани в
Impacted Reviews.
2001 до 2005 г. - Създател и ръководител на първия италиански курс Анатомична хирургия с Cadaver
lab.
От 2006 г. до момента - Ръководител на курса Анатомична хирургия с Cadaver lab в Института по
анатомия към Виенския университет, Австрия.
От 2016 до момента - Ръководител на същия курс в Италия за италианоговорящи зъболекари.
2006 г. - Създател и ръководител на първия курс по магистратура Маркетинг и комуникации в
медицината и частната стоматология в Свободния университет по езици и комуникации,
Милано, Италия.
От 2007 г. до момента - Международен консултант по стоматология за MEDACorp, Leerink , Swann LLC
Бостън, Масачузетс, САЩ.
От 2007 г. до момента – Професор-консултант по орална хирургия във Факултета по стоматология към
университета “Vita e Salute”, болница „S. Raffaele”, Милано, Италия.
От 2008 г. до момента – Професор-консултант по анатомия във Факултета по медицина към
Университета в Бреша, Италия.
2009 г. - Съосновател и вицепрезидент на Италианското общество за изучаване на оро-фациалната
болка (SISDO).
2011 г. - основател и председател на „Отворена академия Лабанка” (Labanca Open Academy),
посветена на подобряване на всички аспекти на стоматологията. Създадена, за да има отворена
мрежа между всички участници на неговите курсове.
2014 г. - Председател на членовете на Комитета на дигиталното стоматологично общество (DDS).

ПРОФ.	МАУРО	ЛАБАНКА		- БИОГРАФИЯ

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да ви информираме, че благодарение на доброто ни сътрудничество с фирма
Ралев Дентал – АД, Управителният съвет на СБЗ договори преференциални цени за членовете на
Сдружението за лекцията на проф. Мауро Лабанка – Нови тенденции за успешна ежедневна орална
хирургия.
Събитието ще се състои на 20 и 21 май 2017 г. в София Интер Експо Център зала Витоша.
За повече информация:
0899 129 697, 0888 646 003 – г-жа Елена Георгиева.
e-mail-ralev_dental@abv.bg и e-mail-ceo@ralev-dental.bg

УС	на	СБЗ



ЛЕКЦИЯ	НА	ПРОФ.	МАУРО	 ЛАБАНКА

Въпреки факта, че денталната хирургия и процедурите по поставяне на импланти са се развили
неимоверно през последното десетилетие, познаването и разбирането на анатомичните структури,
с които се сблъскваме по време на операциите на живо, не са запазили същия бърз темп.

Докато новите софтуери и направляваната хирургия изглежда, че предлагат решение на този
проблем, истината е, че ние ще разпознаем и в крайна сметка ще намерим само онова, което
познаваме. Ако не знаем къде да погледнем и какво да търсим, има малък шанс 3D
реконструкцията да ни покаже къде се крият рисковете.
В първата част на курса ние ще анализираме основните рисковифактори и ще се запознаем отблизо
с анатомичните детайли, за да добавим по-големи умения към нашата ежедневна хирургия.
Също така ще дефинираме по-добре анатомичните ориентири за една по-успешна и повторяема
местна анестезия, за един по-предвидим контрол на болката.
През последните години пиезохирургията бе поставена на видно място както в медицинските
конференции, така и в клиничните приложения.
Във втората част ще разгледаме някои от основните теми по отношение на този вид хирургия:
научния метод, върху който се базира пиезохирургията; потенциалните приложения и бъдещите
граници; хистологични данни и насоки за избора на най-доброто устройство.
След множеството различни хирургични процедури, описани по-горе, доста често се изисква
използването на биоматериал като пълнител. Говорим за направлявана костна регенерация (GBR)
от 1989 г. насам , полагайки усилия за намирането на най-добрите хирургични техники, пълнежни
материали и фиксиращи системи. След като сме направили голям прогрес в тази насока, сега сме
насочили вниманието си към това, как да направим процедурата по-проста и предвидима.
Ще анализираме както биологичното значение на GBR, така и очакванията за край на процедурата.
Водени повече от науката, а не от предложенията на фирми, също ще разгледаме и критериите за
подобрен биоматериал и за подбор на мембрана.
И накрая , ще предложим биологични насоки и ще отправим съвети за правилен хирургичен
протокол. Като завършек на програмата ще говорим за шиенето, което като процедура очевидно е
загуба време.
Последен, но не по важност момент, е затварянето на ламбото, което е истинският завършек на
всяка хирургична манипулация.
Свикнали сме да слушаме квалифицирани лектори да говорят за добрите резултати, които са
постигнали със своите напреднали хирургични техники. Но не винаги успяваме да разберем, че
ключът към тези впечатляващи резултати се крие в малките детайли, които правят всичко различно.
Оралното хирургично лечение е винаги предмет на високорискови фактори, като инфектиране и
дехисценция на ламбото. Ако се случи подобно събитие, процедурата, било тя поставяне на
имплант, GBR или тъканен графт, ще бъде компрометирана.
Ще подчертаем ролята на стерилността и значението на чистите условия на работа, с цел
намаляване риска от инфекция.
Ще обсъдим също и основните правила, които трябва да следваме, за да получим предвидимо
първично заздравяване, като ламбо без напрежение, в допълнение към подходящите техники за
шиене и връзване на възли.
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НОВИ	ТЕНДЕНЦИИ	ЗА	УСПЕШНА	ЕЖЕДНЕВНА	ОРАЛНА	ХУРУРГИЯ

ПРОГРАМА	 ЗА	СЪБИТИЕТО	– 21	май	2017
09.30	– 11.00	Важни	 анатомични	 концепции:	 Как	да	редуцираме	провалите,	 избягвайки	 хирургичните	
грешки
11.00	– 11.30	Кафе-пауза
11.30	– 13.00	Пиезохирургичното лечение	 между	мита	и	реалността:	 Научни	данни	и	клинично	
приложение
13.00	– 14.00	Обяд
14.00	– 15.00	Насоки	за	избор	 на	биоматериал:	 Какво	да	търсим	 в	денталния	 биоматериален продукт
15.00	– 16.30 Основни	 правила	в	денталната	хирургия:	 Как	да	поставяме	местна	анестезия,	 как	да	
отпрепарираме ламбо,	 как	да	изберем	 правилен	 шев	и	възел



ЛЯТНА	СРЕЩА	НА	СБЗ	– JULY	MORNING
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РАЗМИСЛИ	ЗА	ДЕТСКОТО	ДЕНТАЛНО	ЗДРАВЕ

Хората искат да четат и слушат това, което им е приятно – нещо, което не мога да им гарантирам,
но със сигурност долните редове ще са им от полза… Откъде да започна, в това е въпросът!

Не знам точно колко са зъболекарите по детска дентална медицина в България (предполагам
около 500), но със сигурност хирурзите и имплантолозите са се увеличили трикратно. И как да не е
така след като Касата финансира (един вид , стимулира) ваденето на зъби! Къде-къде по-трудно е
да се лекуват зъби, особено на деца. Видно е, че има нужда от промяна, и разсъждавайки върху
изводите направени на Кръглата маса проведена през 2015 г., преминавайки през откритата
Кръгла маса за Национална програма по профилактика от октомври 2016 г., резултатите
повсеместно са плачевни – 70% от децата на 5-6 годишна възраст страдат от кариес (средно по 3-4
кариеса на дете); процентът при 12-годишните е 80%; при 18-годишните – 92%, въпреки усилията
на изпълнителите. И, забележете, това са резултатите от завършилия първи петгодишен етап от
Националната програма по профилактика , а вече сме навлезли в следващия период – 2015-2020
г. Ако според вас тази шест годишна програма, в която са инвестирани милиони средства, е успешна
– Бог да ни е на помощ!
Поради тази причина СБЗ винаги е отстоявало позицията да се залагат средства в бюджета за
цялостното покриване на денталното лечение на деца до 18 годишна възраст , включително.
Считаме, че парите, които се отпускат от Здравната каса, са крайно недостатъчни и това няма да
доведе до подобряване на здравния статус на подрастващите.
Някойможе би ще каже: По-добре е нещо да се прави! Да! Отчита се колко успешна е програмата за
силанизиране, но цели групи деца от малките градове и селските райони, деца от социалните
домове и семейства с нисък социален статус, са изключени от нея. Защо, колеги, след като
програмата за профилактика е насочена към деца от 0 до 18-годишна възраст , се фокусираме
единствено върху силанизацията на зъбите на децата от 6 до 8 години?!
Другият въпрос, който е не по малко важен, е защо в програмата се ангажират едни и същи колеги
(някъде прочетох, че всяка година се провеждат курсове за поставяне на силанти, като че ли това е
операция на главен мозък, но това е друга тема), а има много лекари по дентална медицина, които
биха моглида се включат, защото имат дългогодишен опит с деца и те, без въпросната национална
програма, правят силанизиране в кабинетите си от години и разполагат с богат професионален
опит.
Без да ангажирам никого, моето мнение е, че профилактиката на децата трябва да бъде
провеждана не кампанийно (един месец в годината), а целогодишно, последователно и с любов.
Трябва да възпитаваме нашите малки пациенти на хигиенни навици, да ги учим без страх да
посещават зъболекарския кабинет , целенасочено да информираме родителите им за
необходимостта от чести профилактични прегледи с цел превенция. Убедена съм, че голяма част от
колегите го правят и без да сме включени в каквато ида е национална програма – всъщност ние сме
истинските ѝ изпълнители.
Недобрата информираност на зъболекарите, както и на родителите извън големите градове, води
до съмнение в крайната ефективност на програмата за превенция. Връзката между дентални
лекари, детски зъболекари, ортодонти, акушер-гинеколози, педиатри и лични лекари е
изключително необходима , за да се грижим по-добре за българските деца. Осигуряването на
безпроблемен достъп до дентален лекар трябва да е гарантирано за всяко дете – нали в това е и
смисълът на Националната профилактична програма!
А дали е така? Кой, кой ще ни каже?

Д-р	Любка	 Йорданова

Дали от проведените Кръгли маси и от приетата Национална програма
за профилактика, или от отчайващата статистика за зъбното здраве на
децата ни? От политиците или от политиката на Здравното
министерство? От НЗОК или ръководството на БЗС и неспособността му
да договори по- добри параметри при подписването на Националния
рамков договор? Липса на желание, на знание или добра воля? Защо
нас не ни канят (визирам СБЗ , както и други съсловни организации) на
тези форуми и кръгли маси? Ще цитирам д-р Ашиков: Може да сме
малко на брой, но сме големи на идеи и тези идеи трябва да се
споделят, нали в това е смисълът на демокрацията…
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Уважаеми колеги, съмишленици и партньори,

И тази година Сдружението на българските зъболекари, в партньорство с Албена АД, ще организира
традиционната лятна среща Джулай Морнинг на 01.07.2017 г.
Подробности по пребиваването, ще получите в следващи съобщения.
Ще се радваме отново да бъдем заедно и да споделим удоволствието от топлото юлско утро на брега
на морето.

УС на СБЗ

АВТОРСКИ	КОЛЕКТИВ	НА	БРОЯ

д-р	Любка	Йорданова д-р	Анатолий	Кънев
д-р	Борислава	Златева
д-р	Стоимен	 Узунов
д-р	Владимир	Ашиков


