
ПАРТНЬОРИ

ЗЪБОЛЕКАРИ ЗА ПРОМЯНА

Уважаеми колеги и приятели,
пред вас е новият брой на БГ Зъболекар . Пред
всички нас е лятото . Усеща се, че в очакване на
знойните дни , зъболекарското съсловие си
преживява добре. Какво повече му трябва!
Преди дни се със тоя 17 научен кон грес на БЗС,
преди три седмици организацията-майка БЗС избра
свое ново /почти старо / ръководство.
Да ни е чес тито , и да му пожелаем още повече
успехи.

ОТ	РЕДАКЦИЯТА

Брой 2 (19) , юни 2017

Въртележката напомня малко на един световно извес тен тандем президент /
министър-председател, но нека сме оптимисти , всичко добро ни предс тои и нека
се настроим положително.
Да, нека да ръкопляскаме заедно на НЗОК. Радваме се за про тезите на
възрас тните хора, нищо , че сметките мал ко не излизат. А и къде е Съюзът на
зъботехниците като партньор?
Да, надяваме се, че опаснос тите о т европейско законодателс тво и високи
стандар ти за дентално л ечение да бъдат избегнати поне за следващите 20
години.
Също така и опаснос тите о т българско то законодателство да бъдат парирани!
Никаква промяна на с татукво то! Зъбо техниците – в ъгъла, професията хигиенис т
– никога!
И така в шеги и закачки да минава нашият трудов ентусиазъм.
Междувременно търся дентален асис тент ..моля? За какво говорите, това не е в
дневния ред, а и при 20 лв за пломба какъв асис тент!? Какво трябва да е
възнаграждението на персонала, за да бъде задържан в България, колко трябва
да е доходът на зъбол екаря, за да може да издържа практиката си? Спокойно ,
това няма да влезе в стандартите! Планирането на кадрите в професията явно ще
си е проблем на единичните членове на БЗС - плащащи на членски внос.
Като казах членски внос и доходи - какво ще кажете за зас траховката
„Професионална отговорност“?
Мисля, че „ново то“ ръководс тво спешно трябва да информира най-официално
съсловието, че след тайни промени в зас трахователното и здравно
законодателс тво ни предс тои да плащаме премии за нас и персонала при ,
забел ежете, лимити на о тговорност 500 000 до 2 000 000 лв. Взимайте
калкул аторите! Някой проспа ли го това или прос то не му дреме за богатите
български зъболекари?

(продължава	на	стр.	2)
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Очакваме в новия стратегически план на СБЗ да видим и решаване на
проблеми като:
Специализации – достъпност, цени, бази, липсата на специалисти в
провинцията и т.н.
Трудното узаконяване на денталните практики
Нелегални практики и дъмпинг на цени ..
…стига толкова , ако някой се досеща нещо, моля да се обади и да си
запише час за прием в новия офис на БЗС.
Ще кажа нещо, отдавна ясно – аз не се чувствам представен добре от СБЗ и
за мен лично тази организация съществува доста абстрактно, дори и
плащането на законния членски внос минава незабелязано. НЗОК пък
съвсем не съществува, нито за мен, нито за пациентите ми. Известна част
от колегите са като мен. Оправяме се прекрасно поединично, благодаря.
Тук не става дума и за големите центрове с добър доход от Касата, нито за
колегите с химикалки и стотици здравни книжки…те също си надписват
доволно.
Говоря за стотиците малки практики, за които договорът с НЗОК е от
изключителна важност. Нека те да се замислят индивидуалисти ли сме или
общност? Съответства ли на „стандарта“ цената, която им е отредена по
Здравна каса и прави ли ги това представители на свободна професия?
Как в бъдеще ще оправдават пред все по-взискателното и неплащащо
население адекватни цени за своя труд и стреса, на който са подложени.
Кога ще заобичам БЗС?
Веднага когато ръководните ни кадри заявят ясно пред обществото, че
отношението на държавата към денталното здраве на населението е
цинично, и че трудът на българския дентален лекар е оценен унизително
ниско.
Но за всичко това има време! Дотогава Ви желая здраве и добро
настроение.
Нека лятото да започне сега!
И така, настоящия брой ще намерите:
Клинична статия от нашите партньори от Инфодент
Статия за филърите в ежедневната практика.
Д-р Кънев – За похода в памет на Таньо Войвода
Д-р Узунов – за така важния проблем със застраховките „професионална
отговорност“
Д-р Цалов- признание и награда
Д-р Златева за ITI конгреса в Базел
Елана – възможности за активно управление на вашите пари.

СЪРДЕЧНО	 БЛАГОДАРИМ	 НА	НАШИТЕ	СПОНСОРИ	 ЗА	ПОДКРЕПАТА!

С	уважение

Владимир	 Ашиков

УС	на	СБЗ

2 02 2017



Уважаеми колеги,
Управителният съвет на СБЗ ви кани да отпразнуваме традиционния за нас празник July Morning в
едно прекрасно кътче на нашата родина –
курортен комплекс „Албена“
Определените дати са 30 юни, 01 и 02 юли 2017 г. – съответно петък, събота и неделя. Уважаеми
колеги, напомняме ви, че местата за резервация са ограничени и крайният срок наближава.
Основното мероприятие ще проведем в Зала Лагу на Гардън на 01 юли, събота , със следната
предвидена програма:
1. Сутрешна лекционна част, за която ще уточним часовете и допълнително ще ви уведомим.

Лекциите са следните:
• Д-р Евгений Миронов - „Специфични орално-хирургични намеси, изискващи употребата

на Er:YAG лазер за постигане на оптимален резултат“
• Д-р Григор Трушков (Акцент Медика ООД) - „Продуктите от семейството hyaDENT –

силата на биологичното лечение в денталната практика“
• Д-р Венцеслав Ралев – „Иновативни продукти, подпомагащи повдигането на

максиларния синус“
• Мариан Ангелов и Анна Балабанова (Филипс България) – „Хигиена на устната кухина“
• Силвия Атанасова – Group ProductManager PFCHC - „Pierre Fabre и СБЗ – възможности за

партньорство“.
2. Обяд
3. Обсъждане на проблемите и целите на СБЗ
4. Вечерта – тържествена вечеря

Молим, направилите резервации за Албена , да уведомят най-къ сно до 31.05.2017 г. на тел.
0873483891 офис-мениджъра на СБЗ г-жа Дочка Димитрова или на E-mail: abdentis t@abv.bg за
броя на запазените куверти за официалната вечеря на 01.07.2017 г.
За допълнителна информация ползвайте същите контакти.
Ще се радваме на удоволствието да сме заедно и да се забавляваме!
Поздрави и до нови срещи в очакване на топлото юлско утро!

София УС на СБЗ
03.05.2017 г.

Адрес:	1000	 София,	 ул.	„Калоян”	 6,	хотел	 „Рила”	 офис	 216,	 тел.	0887	483891	 E-mail:	abdentist@abv.bg

АНОНС	- JULY	MORNING	2017
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20	години СДРУЖЕНИЕ	НА	
БЪЛГАРСКИТЕ ЗЪБОЛЕКАРИ



ОФЕРТА	АЛБЕНА
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Хотел борд Цени	 за	настаняване	 на	човек	
на	ден	 за	единични	 или	 двойни	
стаи

Единична	 стая	 Легло	 в	
двойна	 стая

Хотел	 Парадайс	 Блу	 5*Стая	 Делукс
ВВ 207,00	 лева 138,00	 лева

Хотел	 Фламинго	 Гранд	 5*	 – Студио	
Стандарт

НВ 171,00	 лева 114,00	 лева

Хотел	 Фламинго	 Гранд	 5*	 – Студио	
Делукс

НВ 195,00	 лева 130,00	 лева

Хотел	 Амелия	 Супериор	 4* НВ 150,00	 лева 108,00	 лева

Комплекс	 Лагуни	 /	Хотел	 Малибу	 /	Сенди	
Бийч

AIl 118,00	 лева 93,00	лева

Хотел	 Славуна	 3* AIl 138,00	 лева 103,00	 лева

Хотел	 Мура	3* AIl 123,00	 лева 95,00	 лева

Хотел	 Нона	 3* AIl 118,00	 лева 91,00	 лева

Хотел	 Елица	 3*
All

111,00	 лева 84,00	 лева

Хотел	 Калиопа	 3* НВ 104,00	 лева 72,00	
лева

Хотел	 Оазис AIl 100,00	 лева 77,00	 лева

Комплекс	 Орхидея	 /	Магнолия/	 КОМ	 3* All														97,00	лева 75,00	 лева

Хотел	 Вита	 парк	 3* AIl 114,00	 лева 88,00	 лева

Хотел	 Компас	 /	 Хотел	 Панорама AIl 83,00	лева 64,00	 лева

Хотел	 Алтея AIl
65,00	 лева 50,00	 лева

НАСТАНЯВАНЕ
* Дете от 2 до 12 ненавършени години, настанено с един пълноплащащ възрастен в една стая , се
настанява и изхранва безплатно, а възрастният заплаща за единична стая. Второ дете, настанено
с един пълноплащащ върастен на допълнително легло, ползва 70 % отстъпка от цената за легло в
двойна стая.
* Цените за настаняване са нетни в лева, на човек на ден и включват застраховка и туристически
данък. Цените са валидни както за периода на настаняване, така и до 5 дни преди началото и след
края на мероприятието при по-дълъг престой на делегатите.
Такса Паркинг: 10,00 лв. за периода на настаняване в Албена. При всяко индивидуално излизане от
комплекса се начисляват допълнително по 2,00 лева на МПС.

За контакти: Теменужка
Иванова, Албена 9620,
Адм. сграда , офис 227,
Тел: 0579/ 6 24 21; e-
mail: kcenter@albena.bg



РЕЗЮМЕ	ОТ	ЛЕКЦИЯ	НА	Д-Р	МИРОНОВ

Специфични	орално-хирургични	 намеси	 ,	изискващи	 употребата	 на	 Er:YAG
лазер	 за	постигане	 на	оптимален	 резултат	

В лекцията са представени модерни алтернативи на класически намеси в областта на оралната хирургия,
позволяващи по-кратък възстановителен период , липса на рецидиви и необходимост от антибиотична защита
посредством употреба на Ербиум лазери. Минимално- инвазивният подход осигурява прогнозируем резултат
при различни възрастови групи пациенти, снижава йки до минимум зависимостта от общото състояние на
пациента за успеха на операцията.

Разработени	 от	автора	са	методи	 като	:
- Транс-гингивална остеопластика без	оформяне	 на	ламбо - Субпериостална кортикална стимулация	 с	автогенна	
PRF	присадка.
- Имедиатно заместване на не-остеоинтегриран имплант

РЕЗЮМЕ	ОТ	ЛЕКЦИЯ	НА	Д-Р	РАЛЕВ

През последните години синуслифтът у спя да се наложи като златен стандарт при липса на достатъчно костен
обем за задържане на импланти в областта на горната челюст. Към настоящия момент може би най-често
прилаган в световен мащаб е методът на открития синуслифтинг с латерален достъп. Въпросната процедура е
описана за първи път от Boyne и James и е публикувана в Journal of O ral Surgery - 1980. За около 30 години
методът успя да се наложи в световен мащаб; въведени са различни модификации, някои от които
повишават многократно успеваемостта при тази процедура - например стабизиращата пластинка
на Casios (Франция).

неорганичен косто-заместител с говежди произход успеваемостта е сходна.
В последните години все повече започват да се налагат изцяло синтетичните продукти - бета-три-калциев
фосфат, хидрокси-апатит, чисти или в различни съотношения помежду си.
Прилагани са и имплантати с различни видове повърхности и форми. Почти всички имплантатни системи,
произвеждани в света, са използвани за повдигане на синусов под - с различна успеваемост.
Важен момент в съвременния синуслифтинг е употребата на растежни фактори, които увеличават
успеваемостта и подобряват крайния резултат от хирургичната процедура чрез ускоряване и подобряване на
физиологичните механизми за оздравяване и регенерация. Растежните фактори стимулират ангиогенезата ,
клетъчната пролиферация и диференциация, всичко това ускорява и подпомага тъканното заздравяване и
промотира регенерацията.

Основната идея на повдигането на синусите е между синусната лигавица и
наличната горноч-елюстна кост да се постави присадка, която с течение на
времето да се интегрира към наличната кост или да се резорбира и да се
замести със здрава кост. По отношение на материала на костната присадка -
прилагани са най-различни материали, с различна успеваемост и
постоперативни резултати. В миналото доста широко приложение намираше
говеждата лиофилизирана кост; все още златен стандарт си остава автогенната
кост, макар че вземането на материал за присадката по същество
представлява втора оперативна намеса , съответно допълнителна травма.
Според различни проучвания при имплантиране на автогенна кост и на

Представени са методи за костна ау гментация и костна пластика, със съответна
дозировка на лазерната енергия , реголирайки и остатъчната ниска енергия в
зависимост от необходимостта или вредата от индиректна стимулация на около
оперативните тъкани. Например при отстраняване на екзостози не е желателно
използването на твърде висока енергия поради насищане с ниска такава на
необрботените здрави тъкани и последващ риск от стимулация на нови
екзостози .Обратно - при ау гментационни процедури допълнителната
стимулация е желан ефект с оглед получаване на по-голям обем костна тъкан.
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ПРИЗНАНИЕ

Фондация „Св. Иван Рилски“ връчи годишните си награди на личности и организации с високи постижения
в здравеопазването. В областта на денталната медицина наградата бе връчена на д-р Георги Цалов.

Фондация „Св. Иван Рилски” поставя началото на дейността си през пролетта на 2012г и има за цел да помага
на жени, страдащи от карцином на гърдата , както и на възрастни хора със стоматологични проблеми.

Учредителите на Фондация „Св. Иван Рилски” са д-р Елиза Георгиева, инж. Мария Кръстева , бизнес-
дамата Петя Василева, д-р Йордан Георгиев - управител на МБАЛ „ Свети Панталеймон – Плевен” ООД,
психологът Илиан Илиев и отец Александър Иванов.
На 08.05.2017г Фондация „ Св. Иван Рилски” връчи годишните си награди на личности и организации с високи
постижения в здравеопазването. Церемонията се състоя в столичния хотел „Маринела“, а лице на третото
издание на събитието бе Веско Ешкенази, концертмайстор на Кралски Концертгебау оркестър в Амстердам.
Министър-председателят Огнян Герджиков връчи грамота на д-р Неделя Щонова за изключителния й принос
за утвърждаване и издигане на престижа и доброто име на българския лекар.
Д-р Стойчо Кацаров бе удостоен от фондацията със званието „Рицар на правата в здравеопазването“, а
отличието бе връчено от заместник-министъра на здравеопазването д-р Атанас Кундурджиев.
Лауреатите на третите годишни награди на фондация „Св. Иван Рилски“ в отделните категории са:
„Онкология“	 – д-р	Росица	 Кръстева
„Онкохирургия“	 – д-р	Румен	Стоянов
„Дентална	 медицина“	 – д-р	Георги	 Цалов
„Психология“	 – Орлин	 Баев
„Пациентска	 организация“	 – Асоциация	 „ХИПОФИЗА“
„Здравна	журналистика“	 - Марина	Малашева
„Благотворителност“	 – Ники	 Кънчев	 за	кампания:	“Благотворителен	 търг	на	ДАРИК	 РАДИО”
„Приятел	 на	фондация	 Св.	Иван	Рилски“	 – Люси Дяковска и	Гергана	Малкоданска
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Годишните награди на фондация „Св. Иван Рилски“ са израз на признанието към всички участници в
здравеопазването, които са приели работата си като мисия в полза на обществото. Работим за
утвърждаване на доброто име на българския лекар и професионализма в медицината ,
насърчавайки благотворителната дейност , високите стандарти в здравната журналистика и
ползотворната работа на пациентските организации, каза д-р Елиза Георгиева , учредител на
фондацията.
По традиция всички наградени получиха пластики „Благотворение”, изработени специално за
наградите на фондацията от скулптора и живописец Венцислав Василев.
По време на събитието се проведе благотворителен базар с безвъзмездно предоставени авторски
предмети.

През юли същата година е направена първата у нас едноетапна операция за отстраняване на
злокачествено образувание на гърдата и поставяне на силиконов имплант, дарен от фондацията.
Основните й дейността се съсредоточават в развитие на здравеопазването за профилактика и
рехабилитация на онкоболни, психологични консу лтации, закупуване и даряване на силиконови
импланти на жени с карцином на гърдата, финансиране на магнитно-резонансна диагностика на
млечна жлеза, мобилна стоматологична помощ в малките населени места. Сред каузите,
подкрепени от фондацията, са Защитеното жилище за лица с психични разстройства в с. Драгаш
войвода , община Никопол, набиране на средства за безплатни зъбни протези за възрастни хора и
осигуряване на силиконови импланти на жени, с карцином на гърдата.

ФОНДАЦИЯ
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Ученици от ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен
дариха ръчно украсени стъклени бутилки.
Плевенската художничка Вяра Савова дари
в подкрепа на каузата на фондацията свои
авторски бижута. Галя Спасова - член на
групата за подкрепа на жени с карцином
на гърдата към фондацията , се включи в
благотворителната инициатива с гривни от
естествени камъни. Авторски фотографии
на д-р Елиза Георгиева под наслов
„Уловена красота“ също станаха част от
благотворителния базар.

Музикални поздрави към гостите на
събитието отправиха Веско Ешкенази,
Люси Дяковска , Силвия Кацарова , Теди
Кацарова и Живко Василев.
Фондация „Св. Иван Рилски“ е създадена
през 2012 год. с цел утвърждаване на
модерното здравеопазване за
подобряване качеството на живот на
хората.
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СТАТИЯ	– АКСИС	БЪЛГАРИЯ

КОМБИНИРАНЕ	 НА	ХИАЛУРОНОВА	 КИСЕЛИНА	И	МЕЗОТЕРАПИЯ	 ЗА	ПО-ДОБРИ	РЕЗУЛТАТИ	

Лабораторията Suisselle представя своята нова технология CHAC,	 която оптимизира способността на
хиалуроновата киселина да обновява кожата и да стимулира производството на колаген

Технологията CHAC (съединения на омрежена хиалуронова киселина) е най-новото и по всяка вероятност най-
мощно средство за постигане на ефективен, дълготраен анти-ейдж ефект. Тази иновативна технология
осигурява метод за създаване на продукти на основата на хиалуронова киселина (ХА), които доставят по
ефективен и ефикасен начин възстановителни витамини, олигопептиди, и аминокиселини на кожата.
Продуктите за мезотерапия Apriline SKINLine и AGELine се възползват изцяло от новата CHAC технология. Те
съдържат всички компоненти, необходими за стимулиране на обновяването на кожата и осигуряват
ефективен и дълготраен резултат.
Начин на действие
Биологичната активност на ХА и клетъчната стимулация, която предизвиква , отдавна са признати в
медицината. Технологията CHAC прилага по иновативен начин това свойство на ХА. Продуктите SKINLine и
AGELine на Apriline съдържат пептиди, витамини и минерали с висока биодостъпност, които са интегрирани
във веригите на хиалуроновата киселина. Това се постига чрез процес, наречен модифициране на твърда
фаза. По същество един „графт” или комплекс от биорегулаторни молекули и ХА се създава посредством
чиста, еднофазна реакция, която обединява действия като натиск и деформация на срязване. Тази механична
стимулация на ХА силно благоприятства образуването на активни продукти, което я прави много по-добра от
традиционните, многофазни водни реакции (като тези, които протичат в живите организми). На практика
технологията CHAC преобразува молекулите на ХА в мощни средства за доставка на регенеративни,
биоактивни витамини, олигопептиди и аминокиселини; уникалният им състав и пространствена структура
гарантират както по-добър пренос, така и по-голяма бионаличност след въвеждането им в кожата.
При комбиниране с ХА, тези био възстановителни молекули могат да бъдат пренесени до обеднените клетки
чрез ендоцитоза , благодарение на свойството на ХА да взаимодейства с рецепторите на клетъчните
мембрани. Технологията CHAC способства и за образуването на редица съединения с ХА , всяко от които
представлява отделен продукт, съдържащ различни биоактивни регулаторни молекули с ниско молекулярно
тегло, в зависимост от индивидуалните нужди на пациента , като съединенията се разпространяват хомогенно
във всички части.
Модифицирането на твърда фаза произвежда и вътрешно стабилни комплекси на ХА, наподобяващи
мрежесто свързване, които осигуряват защита от разграждане в следствие на хиалуронидази. Чрез този
механизъм те действат като „депо” на биологичния агент в зоната, в която се инжектират.

Таблица 1	Молекулните	 съединения	 на	Apriline SKINLine и	AGELine и	функциите	им

Биорегулаторни	 молекули Функция

Глататион Основен	 антиоксидант;	 активиране	 на	гени,	 които	
регулират	 актиоксидантните защити	 				 	

Аминокиселини:	 пролин,	 валин,	 глицин Много	 важни	 за	реконструкция и	устойчивост	 на	
колагеновите	 фибри	 и	кожния	 еластин

Аминокиселинен	 цистеин	 Възстановява	 епидермалната	 бариера,	 регенерира	
глутатиона

Витамин C	и	биотин Обновяване	 на	колагена,	 регулиране	 на	мастните	 секреции,	
обновяване	 на	клетките

Пептидни комплекси Клетъчни	 вестители,	 стимулират	 синтеза	 на	колаген,	
противовъзпалителни	 свойства

Хиалуронова	 киселина Възстановява	 извънклетъчната	 матрица	 и	балансира	
тургора	 на	кожата;	оптимален	 клетъчен	 метаболизъм



Тази уникална характеристика повишава действието им в кожата чрез осигуряване на запаси от необходимите
витамини, аминокиселини и олигопептиди за възстановяване на клетките и производство на колаген.
Технологията CHAC позволява образуването на комплекси от частично разтворими и неразтворими витамини
(като рибофлавин) домолекула на ХА, като ги преобразува във водоразтворими, което ги прави подходящи за
инжектиране. Освен това технологията CHAC помага на ХА да стабилизира и съхранява нестабилните
витамини и аминокиселини (като витамин C и цистеин), които при нормални у словия на съхранение и
стерилизиране биха претърпели вреди, които ще ги направят безполезни. На последно място, присаждането
на тези биорегулаторни молекули в ХА чрез физически методи придава по-голяма хомогенност на ХА.
Как Apriline прилага технологията CHAC
Продуктите Apriline SKINLine и AGELine съдържат молекулни съединения , които участват активно в клетъчния
метаболизъм на епидермиса и дермата (Таблица 1). Тези витамини, ензими, пептиди, минерали и
растителни екстракти, заедно с ХА предоставят микро подхранването, което е необходимо за стимулиране на
производството на колаген и еластин от фибробласти. Освен присъщия им хидратиращ ефект, тези
инжектирани биоактивни агенти оказват и антиоксидантно въздействие за предотвратяване на стареенето на
кожата. Те обновяват извънклетъчната матрица, като стимулират активно комуникацията и миграцията на
различни имунокомпетентни клетки. Тези процеси предполагат достатъчен прием на антиоксиданти,
аминокиселини и кожни мастни киселини.

Това прави продуктите, изработени по технологията CHAC, толкова ефективни. Те оптимизират
извънклетъчната среда, което на свой ред оптимизира клетъчните сигнали и комуникацията между
имунокомпетентните кожни клетки. Благодарение на мощната си способност да възстановяват , обновяват и
поддържат изчерпаните запаси от тези елементи, те не само засилват, но и осигуряват постоянни
предпоставки за млада кожа в защита от множеството окисляващи стресови фактори на околната среда.
Следователно, продуктите, изработени по технологията CHAC, имат отлични свойства за използване при
мезотерапия. При прецизно инжектиране на тези продукти в дермата, те могат да предоставят на стареещата
и изтощена кожа микроелементите, необходими за обръщане и предотвратяване на процесите на стареене.
Научни доказателства
Ефективността на тези продукти е изпитана от редица видни физици от различни европейски страни. Наскоро
д-р Параскевов проведе отворено пилотно изследване в един обект с продукта за мезотерапия на Apriline —
AGELine. Резултатите са независимо оценени от пациентите, лекарят по естетична медицина и независим
наблюдател. Използваните измерители позволяват количественото определяне на всеки от изследваните
параметри: подобряване на тонуса и блясъка на кожата , подобряване на еластичността на кожата и
намаляване на бръчките; с точки от 0 до 3 (0 = без подобрение, 1 = минимално подобрение, 2 = умерено
подобрение, 3 = съществено подобрение).
Група от 15 пациенти на възраст от 45 до 65 години с видове кожа, варираща от Фицпатрик II и III до Глогау III
и IV, се подлага на шест процедури мезотерапия през 15 дни. Инжекциите се прилагат в зоната на бръчките
„пачи крак”. Инжектираният продукт е Apriline AGELine, който съдържа хиалуронова киселина ,
аминокиселина пролин, валин и глицин, витаминни и антиоксидантни комплекси, и олигопептиди. Обемът ,
инжектиран при всяка процедура , е 1,6 мл за двете зони. Използва се техниката ръчен напаж с игла за
мезотерпаия от 2 мм, 30 G.
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Фигура	 1	(A)	 Преди и (B)	 60	дни	 след	 процедурата	 с	мезотерапия	 за	бръчки	 „пачи	 крак”	
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Инжектираното количество във всяка точка е 0,02 мл. Снимки са направени преди процедурата, един месец
след процедурата и три месеца след процедурата , за да се проследи подобрението на тонуса и тек стурата на
кожата, и намаляването на фините бръчки „пачи крак”. (Фигура 1).
Резултатите от изследването показват съществено подобрение на тонуса и блясъка на кожата (85% от
пациентите), подобряване на еластичността на кожата (73% от пациентите) и намаляване на фините бръчки
(65% от пациентите).

Фигура 	 2	 (A)	 Преди 	 и	 (B)	 60	 дни 	след	процедурата.	 Намаляване 	на 	 оптично 	празните 	 пространства	 в	 дермата,	което	е	 белег	 за 	
повишена	 плътност.	

За да осигу ри допълнителни обективни доказателства за подмладяващото въздействие на
мезотерапевтичните продукти, създадени с помощта на технологията CHAC, лабораторията GREDECO
провежда независимо отворено клинично изследване в много обекти с продукта за мезотерапия AGELine на
Apriline. В изследването участват 25 пациенти на възраст от 46 до 62 години. Пациентите се подлагат на три
процедури с ролкова мезотерапия през 30 дни. Целта е да се демонстрира анти-ейдж ефектът на Apriline
AGELine чрез измерване на произтичащата стимулация на производството на колаген в дермата. Дермалната
плътност в дясната буза на пациентите се измерва с ултразвукова система Monaderm (2D 20 MHz проба, 12,1
мм изследване с тесен фокус, и софтуер за придобиване и анализ Advanced Control).
Осреднените резултати от ултразвука показват статистически съществено повишение (Фигура 2) на
дермалната плътност
след две процедури мезотерапия на 45,2% от 39,1% (p = 0.0068). Това е повишение с 15,6% на дермалната
плътност при пациенти, третирани с Apriline AGELine.
Освен това изследването ще предостави и устойчиви доказателства за силата на продуктите на основата на
CHAC за постигане на по-добри и последователни резултати при различни групи пациенти. Тези две начални
изследвания нидават представа за ефективността и уникалните свойства на продуктите. При включването им
в по-голяма парадигма от анти-ейдж процедури с други продукти, след пилинг или лазер, те запълват една
празна до момента ниша и предлагат невиждани и несравними възможности за персонализиране и
подобряване на средствата и техниките, с които боравим. Разработена от Лабораторията Suisse lle , тази
вълнуваща нова технология изкусно извлича ползи от биологичната съвместимост на ХА , което позволява
създаването на разнообразни стабилни продукти от различни молекулярни комплекси на ХА. С правилно
прилагане върху кожата, напр. мезотерапия , те осигуряват дълготрайни, жизненоважни „депа” от есенциални
витамини, аминокиселини и олигопептиди, необходими на клетъчните процеси при възстановяване на
стареещата кожа. Продуктите на основата на CHAC действат в полза на естествените възстановителни процеси
на кожата. На пазара се предлагат 3 продукта Apriline: HAI RLine, SKINLine и AGELine. Разработват се и други
продукти, които скоро ще бъдат пуснати на пазара.
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ЗАСТРАХОВКА	ПРОФЕСИОНАЛНА	ОТГОВОРНОСТ

Както се случва и с редица дру ги проблеми с денталното съсловие, премълчани, завоалирани, заметени под
тезгяха от Организацията – майка БЗС , така и сега – След като Съюзът спря да плаща тихомълком
застраховките за Професионална отговорност, изневиделица се обзаведохме и с променени условия за
застраховане и лимити на отговорност , които тихо и крокто ще ни бъркат дълбоко в джобовете през
следващите години. Сигурни сме, че голямата част от съсловието няма никаква представа за това , затова тук
представяме анализ на създалата се ситуация

Уважаеми колеги, всички ние упражняваме хуманната си професия съгласно законите на Република България.
Тази глава от тях, определяща изискванията и правилата в медицинската професия се нарича закон за
здравето. Живеем и работим в условия на динамични промени в законодателството, които ангажирани в
ежедневните си отговорности и задачи, често не забелязваме. Появата, обаче на някой нов „член” може да ни
свари неподготвени и да ни изненада неприятно...
През миналата година бе прието изменение и допълнение в закона за здравето, касаещо задължителната
застраховка „професионална отговорност” за лицата , които упражняват медицинска професия и лечебните
заведения, в които я практикуват. За яснота прилагаме чл. 183, определящ кои са „лицата упражняващи
медицинска професия” и чл. 189, определящ редът и условията на задължителната застраховка:

Чл. 183.(1) (Изм.-ДВ, бр. 85 от 2005 г., бр. 41 от 2009 г., в сила от 2.06.2009 г.) Медицинската професия се
упражнява от лица, притежаващи диплома за завършено висше образование по специалности от
професионални направления "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" и "Здравни грижи".
(2) (Нова-ДВ, бр. 85 от 2005 г.) Дипломата по ал. 1 удостоверява придобитото висше образование по
съответната специалност и образователно - квалификационна степен, както и
придобитата професионална квалификация, определени в държавните изисквания по чл. 177.
(3) (предишна ал. 2-ДВ, бр. 85 от 2005 г.) Лекарите и лекарите по дентална медицина упражняват
медицинската професия при условията на ал. 1 и на чл. 3, ал. 1 от Закона за съсловните организации на
лекарите и лекарите по дентална медицина.
(4) (Нова-ДВ, бр. 85 от 2005 г.) Медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти
упражняват медицинската професия при условията на глава втора от Закона за съсловната организация на
медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти.
(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) Магистър-фармацевтите упражняват медицинска професия при условията на
ал. 1 и чл. 3, ал. 1 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите.

Чл. 189.(1) (Предишен текст на чл. 189 – ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г.) Лечебните заведения
задължително застраховат лицата, които упражняват медицинска професия в лечебното заведение, за
вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на професионалните им задължения.
(2) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 1.01.2017г.) Условията, редът , срокът за извършване и размерът на
минималната застрахователна сума при задължителното застраховане по ал. 1 се определят с наредба на
Министерския съвет.

Както става ясно задължително застраховани трябва да бъдат не само докторите, но имедицинските сестри и
„асоциираните медицински специалисти”. В последната група вероятно са включени и денталните асистенти,
въпреки че нямат медицинско образование и не са „специалисти”. Също така става ясно, че размерът на
минималната застрахователна сума се определя от наредба на Министерския съвет. Такава наредба, обаче
все още липсва. В този случай минималната застрахователна сума се определя от застрахователния кодекс:
Глава четиридесет и пета.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАСТРАХОВКИ "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ"
Задължително застраховане
Чл. 468. (1) Застраховка "Гражданска отговорност", за чието сключване съществува законово задължение
(задължително застраховане), се сключва със застраховател, който има право да извършва дейност на
територията на Република България.
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(2) Изискванията на тази глава се прилагат и когато застрахователният договор предоставя покритие над
минимално изискваното от закона.
(3) Освен ако с нормативен акт е предвидено дру го, минималната застрахователна сума при задължително
застраховане на "Гражданска отговорност" е в размер 500 000 лв. на застрахователно събитие и 2 000 000
лв. за всички застрахователни събития за срок една година.
Договор за задължителна застраховка "Професионална отговорност"
Чл. 469. (1) Когато със закон не е предвидено дру го, по задължителна застраховка "Професионална
отговорност" застрахователно събитие е настъпването на вредоносния резултат, за който е отговорен
застрахованият. Застрахованият може да бъде физическо или юридическо лице.
(2) Правата и задълженията по задължителна застраховка "Професионална отговорност" се погасяват с
давността по чл. 378, ал. 2.
(3) Освен ако с нормативен акт е предвидено друго, застрахователният договор за задължителна
застраховка "Професионална отговорност" покрива отговорността на застрахования за вреди, причинени от
него при извършване на територията на Република България на дейността , във връзка с която е сключен
застрахователният договор. За целите на изречение първо се смята , че извършването на дейност е на
територията на Република България , ако застрахованият е регистриран, съответно е с призната
правоспособност за упражняване на съответната професия или дейност на територията на Република
България, и дейността се извършва в рамките на тази регистрация или правоспособност.
(4) Застрахователят има право на регрес срещу застрахования само в случаите по чл. 433.
(5) Застрахователният договор за задължителна застраховка "Професионална отговорност" покрива
отговорността на застрахования , включително на лицата , които го представляват , на лицата в трудови
правоотношения с него и на тези лица , на които застрахованият е възложил изпълнение и ги е включил в
застрахователния договор.
(6) Освен ако със закон е предвидено друго, при прекратяване на дейността, подлежаща на задължително
застраховане, лицето е длъжно да сключи допълнителна застраховка , която покрива 5-годишен период,
следващ прекратяването на дейността.

Необходимо е да се направи следното уточнение – застраховащ и застрахован може да бъдат едни
и същи или различни лица. Застраховката може да се сключи от застрахования, т.е. да има идентичност на
застраховащ и застрахован. Това означава, че при лекари, които работят на самостоятелна частна практика,
страна по застрахователния договор е физическо лице. Договорът,обаче,може да се сключи и от
юридическо лице – лечебно заведение за болнична или извънболнична помощ,диспансер, лаборатория и
т.н. В този случай приложение намира чл. 431 от КЗ – застраховката покрива отговорността както на
юридическото лице, така и на лицата, които го представляват и на лицата в трудови отношения с него.
Следователно лечебното заведение застрахова както своята собствена отговорност , така и отговорността на
управителя, лекарите и другите медицински специалисти, които работят за съответното юридическо лице
на трудов договор. В случая се прилагат правилата за застраховане за чужда сметка. Застраховащ е
лечебното заведение или друго юридическо лице, но застраховката обхваща както неговата отговорност,
така и отговорността на лицата,които са включени на основание чл. 469,ал. 1 от КЗ в обсега на
застрахователната защита.Тази застраховка покрива имуществената професионалнаотговорност и на
работещите в лечебното заведение лекари и останалия медицински персонал.

В обобщение може да се каже, че застраховката „професионална отговорност” за всяко лечебно
заведение е задължителна. Докато не се приеме предвидената наредба на министерски съвет, определяща
условията , редът, срокът за извършване и размерът на минималната застрахователна сума при
задължителното застраховане по ал. 1 на чл. 189 от закона за здравето минималната застрахователна сума
би следвало да е на основание чл. 468, ал. 3 (500 000 лева на застрахователно събитие и 2 000 000 лева за
всички застрахователни събития за една година).

Казано с думи прости – това е още един сериозен разход в нашите практики. За един зъболекар,
работещ без сестра , това би струвало около 400 лева годишно, а за скромна дентална практика с трима
души персонал ще надхвърли 1000 лева. Това донякъде напомня на застрахователни практики от
доскорошни времена. Ще попитате: струва ли си?
Вероятно си стува, колеги, защото так Вие Имате Сигурност...



АБСТРАКТ	Д-Р	Ралев

2 01 2017



PHILIPS	БЪЛГАРИЯ

24 02 2017



6 02 2017	 25

PHILIPS	БЪЛГАРИЯ





6 5



СЪБИТИЯ

28 02 2017



02 2017	 29

СЪБИТИЯ



30 02 2017

СЪБИТИЯ



Проведе се 32-ят поход "По стъпките на Таньо войвода", организиран със съдействието на СБЗ. В
мероприятието се включиха много колеги, които съдействаха за организирането на тези 650 деца от цялата
страна. Не малко колеги се включиха в организираната от нас инициатива да обучим децата на България как
правилно да си мият зъбите и да провеждат лична орална профилактика.

ПАРАЛЕЛНИ	 СВЕТОВЕ

Необходим е опитът на много поколения, за да се създаде общество с единна ценностна система.
Нашата Татковина е с хилядолетна история , кръстопът на много преселения на народи и люлка на много
цивилизации. Опитът на много поколения е налице. Но каква е ценностната система на обществото ни? В
последното столетие като с Махалото на Фуко често разместваме политическите и социалните слоеве, а през
последните 27 „демократични” години нямаше сила , която да го спре. Говори се за център вдясно, център
вляво, но никой не се и опитва да дефинира този център.

Интересно време. Забързано. Сетивата са обострени, а няма нито сблъсък , нито единомислие.
Интелектът е сврян в ъгъла на обществения интерес и няма от какво да се храни, освен от самия себе си,
както констатира навремето проф. Ал. Фол. Като че ли живеем в паралелни светове, невротично препускаме
по хиляди задачи, а сякаш гоним Михаля в очакване на Годо. Не е ли време да намерим време за нас
самите, за една опознавателна среща със себе си?! Дано да се познаем! Ида продължим, но не по течението
и не в паралелния свят!

Д-р	 Анатолий	 Кънев
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ИСТОРИЧЕСКА	 СПРАВКА

Таньо Стоянов Куртев, наричан още Домусчиев, Уйгунсу за и Диарбекирски, е роден на 5 април 1846 г. в
гр. Сливен. Израства в заможно и многочислено семейство. Този свободолюбив младеж става член на
основания от Левски революционен комитет през 1871 г. в родния му град. Именно Левски го определя за
апостол в Търговишко, Омурташко, Котленско и Добричко. Той го снабдява с пълномощно на 15 ноември
1872 г. Скоро обаче Таньо е арестуван и откаран в Цариград , а след това заточен в Диарбекир. Възползвайки
се от обстоятелство, че е калебент и може свободно да се движи в града, той избягва на 14 февруари 1875 г.
Добира се до Цариград , а оттам с кораб – до Сулина и Браила. През август 1875 г. е извикан в Букурещ и
определен за апостол в Сливенско. Стига до Варна, където го чакат поп Харитон и Стоил войвода. През
Тутраканско се прехвърлят в Олтеница и се срещат с Панайот Хитов.

По предложение на Никола Обретенов и Христо Ботев , Таньо отвежда момците от Турну Магуреле в
Олтеница , където застава начело на втората емигрантска чета със знаменосец Велко Дачев Тишев , писар
Петър Иванов Ру сков и водачи на четата Стефан Заралията и Йовчо Кеяпенчев. Те преминават в България
едновременно с Ботевата чета на 17 май 1876 г. Шест часа преди Козлодуйския десант един каяк с 28 души
акостира при с. Пожарево – Тутраканско. Съдбата на двете чети е сходна – първоначален ентусиазъм,
момент на съмнения, лутане, сражения и разгром. Двамата войводи загиват , за да осветят два върха от
историята на България – Околчица и Керчан баир.
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Международният екип по импл антология ( ITI) проведе Световния симпозиум на ITI 2017 о т 4 до 6 май в Базел ,
Швейцария. Общо над 4800 специалис ти по дентална медицина от 90 държави присъстваха на водещото събитие на
ITI, което го направи най-големият международен конгрес по имплантологична стоматология.
България беше представена на форума с повече от 30 участника.
Фокусът на тридневната научна програма беше "Ключови фактори за дългосрочен успех".
Научната програма беше представена от повече от 100 оратори и модератори от цял свят, които предос тавиха
интригуващ погл ед върху разнообразните аспекти на нас тоящите методи на л ечение и новите технологии .
Презентациите варират от 45-минутни задълбочени пл енарни лекции, обхващащи целия цикъл на лечение, о т
диагнос тика през лечение до последваща грижа, до високо концентрирани 15-минутни разговори в поредица о тшес т
оживени иноваторски сесии. Факул тетъ т комбинира водещите л ектори в облас тта и широк спектър о т талантливи
специалис ти о т всички 27 секции на ITI. За да се осигури възможно най-широко разбиране на представено то знание, на
11 различни езика бе предоставен симултанен превод.
Събитието започна с полудневен пред-симпозиум корпоративен форум, предс тавен о т Straumann , botiss и Morita. В
своя поздравител ен адрес , световно известен изсл едовател и пионер в облас тта на изкус твената интелигентнос т и
биомеханичното инженерс тво проф. Кевин Уоруик предос тави интересни прозрения в потенциалните бъдещи насоки
на здравеопазването.

Голяма изложба на предс тавители на индустрията и пос терна сесия задържаха вниманието на учас тниците по време
на кафе и обяд. Тези дейнос ти бяха допълнени о т традиционната вечерна социална програма, която включваше прием
на ITI и легендарното пар ти на Straumann , която позволи на хората да се отпуснат и да разпуснат сл ед цял ден наука.
"Аз съм доволен о т резул татите о т този Световен симпозиум във всяко о тношение", каза Даниел Уизмийер ,
председател на Комитета по научната програма. "Числеността на присъстващите говори сама за себе си. Ясно е, че ITI
отговаря на силната нужда о т надеждна информация, базирана на доказателства, и вярвам, че практикуващите се
прибират у дома, носейки много нови идеи в джоба си, готови за употреба в ежедневната клинична практика. "
ITI, Intern ational Team of Implantology, е фондация, която е основана о т проф. АндреШрьодер и д-р Фриц Щрауман през
1980. Днес , ITI има повече от 15 000 члена в над 100 страни. Каква е тайната зад тази впечатляваща история?

Името на организацията казва нещо важно за тази тайна: ITI винаги се е определяла като екип , и
продължава така и до днес , когато вече има над 15 000 члена. Въпреки разгорещените дискусии и дебати , „екипният
дух” доминира, цари контруктивна и приятелска атмосфера, лишена от съперничество, дух, който ул тимативно оформя
научен консенсус, създава конкретни активности и получава осезаеми резултати.
Докато ITI винаги е имала много високи академични стандарти , също е имал а и много силна клинична ориентация.
Опасенията, проблемите и нуждите от имплантолози са били и ще бъдат център на всички дейнос ти и предложения.
ITI предлага на своите членове истински полезни услуги , като продължаващо обучение, публикации като ITI Onlin e
Academy e-learning platform. Професионалис тите се нуждаят да имат дос тъп до висококачес твено, широкообхватно и
базирано на научни сведения учебно съдържание 24/7. ITI Online Academy прави точно това.
Докато ITI е глобално активна, тя също има 27 секции на национално или регионално ниво. Това осигурява на ITI
стабилна организационнна структура, позвол явайки и да предлага разнообразие от дейнос ти локално, които да
посрещат индивидуалните изисквания на различните страни.
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Фокус облас тиОбразование:ITI с е стреми да осигури възможно най- високи стандарти за продължаващо обучение в
областта на имплантологичната стоматология и да предос тави на широката общес твенос т дос тъп до философията и
насоки за л ечение на ITI. Това се осъществява чрез координиране на образователните продукти , инс трументи и
дейнос ти и разрабо тване на образователни концепции и учебни програми с общата цел да се образоват всички
заинтересовани от имплантологичната с томатология.Изсл едвания:ITI предос тавя безвъзмездни средс тва за
изследване на имплантологичната стоматология. Чрез проактивно определяне на съответните облас ти на изследване и
идентифициране на пропуските в сегашните познания, тя насърчава новаторски изсл едвания и подкрепя
публикуването и разпространението на резултатите.Чл енство:ITI насърчава из граждането на мрежа о т членове. Тя се
стреми непрекъснато да повишава качес твото на своите членове, да поддържа непрекъснат рас теж и активно да се
справи с приемственос тта в своите национални секции, със специален акцент върху увеличаването на
предс тавителс тво то на мл адите и жените професионалис ти.Лидерс тво :ITI с е с треми да идентифицира лидерите в
областта на имплантологичната с томатоло гия и в ор ганизацията на ITI с цел развитие и насърчаване на ново лидерс тво
на местно, национално и международно ниво.
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