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ЗЪБОЛЕКАРИ ЗА ПРОМЯНА
ОТ РЕДАКЦИЯТА

ПАРТНЬОРИ

Уважаеми колеги и приятели,
пред вас е нови ят брой на БГ Зъболекар . Пред
всички нас е лятото . Ус еща се, че в очакван е на
знойните дни , зъболекарс кото съсло вие си
преживява добре. Какво повече му трябва!
Преди дни с е със тоя 17 нау чен кон грес на БЗС,
преди три с ед мици организац ията-м айка Б ЗС избра
свое ново /почти старо / ръководство.
Да ни е чес тито , и да м у пожелаем ощ е по вече
успехи.
Въртележката напо мня м алко н а един световно из вес тен танд ем прези ден т /
министър-пр едс ед ател, но нека с ме опти мисти , вси чко добро ни пр едс тои и н ека
се настроим положително.
Да, н ека д а ръкопляс каме з аедно н а НЗО К. Радвам е с е за про тезите н а
възрас тни те хора, нищо , че см етките мал ко н е излиз ат. А и къ де е Съ юзъ т н а
зъботехниците като партньор?
Да, надявам е с е, че опаснос тите о т европ ейско з аконод ателс тво и висо ки
стан дар ти за д ен тално л ечени е д а бъдат изб егн ати поне з а следващите 20
години.
Също така и опаснос ти те о т българско то законо дателство да бъд ат парирани!
Никаква пром яна на с тату кво то! Зъбо техници те – в ъгъла, професи ята хиги енис т
– никога!
И така в шеги и закачки да минава нашият трудов ентусиазъм.
Междувр ем енно търс я дентален асис тен т ..моля? За какво го ворите, то ва не е в
дневния ред, а и при 20 лв за пло мба какъв асис тент!? К акво тряб ва д а е
възнагр ажден ието на п ерсонала, за да бъ де з адържан в България, колко тр ябва
да е дохо дът на зъбол екаря, за да може д а издър жа практиката си ? Спокойно ,
това няма да влез е в станд арти те! Планир ан ето н а кадри те в проф есията явно щ е
си е проблем на единичните членове на БЗС - плащащи на членски внос.
Като казах членс ки внос и доходи „Професионална отговорност“?

какво ще кажете з а зас трахо вката

Мисля, че „ново то“ ръководс тво сп ешно тр ябва да информир а най-офици ално
съсловието, че след тайни пром ени в зас трахо вателното и з дравно
законод ателс тво ни пр едс тои д а плащам е премии за н ас и п ерсонала при ,
забел ежете, лими ти н а о тго ворност 500 000 до 2 000 000 лв. Взи май те
калкул атори те! Някой просп а ли го това или прос то н е му дреме з а богати те
български зъболекари?

(продължава на стр. 2)
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ОТ РЕДАКЦИЯТА

В БРОЯ

Очакваме в нов ия страте гиче ски план на СБЗ да в идим и ре шаване на
проблеми като:
Спе циализации – дост ъпност, цени, бази, липсата на спе циалист и в
провинцията и т.н.
Трудното узаконяване на денталните практики
Нелегални практики и дъмпинг на цени ..
…стига т олкова , ако някой се досе ща не що, моля да се обади и да си
запише час за прием в новия офис на БЗС.
Ще кажа не що, отдавна ясно – а з не се чувствам представен добре от СБЗ и
за мен лично тази орга низация съще ствува доста а бст рактно, д ори и
плаща нет о на зак онния чле нски внос минава неза беляза но. НЗОК пък
съвсе м не съществува, нито за ме н, нито за па циент ите ми. Изве стна ча ст
от колегите са като мен. Оправяме се прекрасно поединично, благодаря.
Тук не става дума и за големите це нтрове с добър доход от Ка сата, нит о за
колегите с хим икалк и и ст отици здрав ни книжк и…те също си над писват
доволно.
Говоря за стотиците малки практ ики, за които договорът с НЗОК е от
изключите лна важност. Нека те да се зам ислят инд ивидуалист и ли сме или
общност? Съотве тства ли на „стандарта “ це ната, коят о им е отреде на по
Здравна каса и прав и ли ги това пред ставите ли на свобод на професия?
Как в бъде ще ще оправдават пред все по-в зискателнот о и неплаща що
население адекватни цени за своя труд и стреса, на който са подложени.
Кога ще заобичам БЗС?
Ведна га когато ръков одните ни кадри заявят ясно пред обществот о, че
отноше нието на държавата к ъм денталнот о здрав е на населението е
цинично, и че трудът на бълга рския дента лен лекар е оце не н унизите лно
ниско.
Но за всичко това има време! Дот огава Ви же лая 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 за стра ховкит е „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
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АНОНС - JULY MORNING 2017

20 години СДРУЖЕНИЕ НА
БЪЛГАРСКИТЕ ЗЪБОЛЕКАРИ
Уважаеми колеги,
Управ ителният съвет на СБЗ в и ка ни да от празнуваме т радиционния за нас пра зник July M orning в
едно прекрасно кътче на нашата родина –
курортен комплекс „Албена“
Определе ните дат и са 30 юни, 01 и 02 юли 2017 г. – съотв етно пет ък, събота и неделя. Уважаем и
колеги, напомняме ви, че местата за резервация са ограничени и крайният срок наближава.
Основ нот о ме роприятие ще проведем в Зала Лагу на Га рдън на 01 юли, събота , със след ната
предвидена програма:
1. Сутрешна лек ционна ча ст, за която ще уточним ча совете и д опълните лно ще ви уведом им.
Лекциите са следните:
• Д-р Ев ге ний М иронов - „Спе цифични орално-хирургич ни намеси, изискващи употре бата
на Er:YAG лазер за постигане на оптимален резултат“
• Д-р Григор Т рушков (Акце нт Медика ОО Д) - „Продуктите от семе йств ото hyaDENT –
силата на биологичното лечение в денталната практика“
• Д-р Венце слав Ралев – „Иноватив ни продукти, под пома гащи повдига нет о на
максиларния синус“
• Мариан Ангелов и Анна Балабанова (Филипс България) – „Хигиена на устната кухина“
• Силвия Атана сова – Group Product Manage r PFCHC - „Pierre Fabre и СБЗ – в ъзм ожност и за
партньорство“.
2. Обяд
3. Обсъждане на проблемите и целите на СБЗ
4. Вечерта – тържествена вечеря
Молим , на прав илите резерва ции за Албена , да уведомят най-къ сно д о 31.05.2017 г. на т ел.
0873483891 офис-мениджъра на СБЗ г-жа Дочка Дим ит рова 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
03.05.2017 г.

УС на СБЗ

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

борд

Цени за настаняване на човек
на ден за единични или двойни
стаи
Единична стая

Хотел Парадайс Блу 5*Стая Делукс
ВВ
Хотел Фламинго Гранд 5* – Студио
Стандарт

НВ

Хотел Фламинго Гранд 5* – Студио
Делукс

НВ

Хотел Амелия Супериор 4*

НВ

Комплекс Лагуни / Хотел Малибу / Сенди
Бийч

AIl

Хотел Славуна 3*

AIl

Хотел Мура 3*

За контакти: Теме нужка
Иванова, Албена 9620,
Адм. сграда , офис 227,
Тел: 0579/ 6 24 21; email: kcenter@albena.bg

Хотел Нона 3*

AIl
AIl

Легло в
двойна стая

207,00 лева

138,00 лева

171,00 лева

114,00 лева

195,00 лева

130,00 лева

150,00 лева

108,00 лева

118,00 лева

93,00 лева

138,00 лева

103,00 лева

123,00 лева

95,00 лева

118,00 лева

91,00 лева

111,00 лева

84,00 лева

All
Хотел Елица 3*

Хотел Калиопа 3*

НВ

Хотел Оазис

AIl

Комплекс Орхидея / Магнолия/ КОМ 3*

All

Хотел Вита парк 3*
Хотел Компас / Хотел Панорама
Хотел Алтея

AIl
AIl

104,00 лева

72,00
лева

100,00 лева

77,00 лева

97,00 лева

75,00 лева

114,00 лева

88,00 лева

83,00 лева

64,00 лева

65,00 лева

50,00 лева

AIl

НАСТАНЯВАНЕ
* Дете от 2 до 12 не нав ършени години, настанено с един пълноплащащ в ъзрасте н в една стая , се
наст анява и изхранва бе зплатно, а в ъзраст ният заплащ а за единич на ст ая. Второ де те, наст ане но
с един пълноплащащ в ърастен на допълнително ле гло, ползв а 70 % отстъпка от цената за легло в
двойна стая.
* Цените за настаняв ане са нетни в лев а, на ч овек на ден и включват застраховка и т урист ически
данък. Цените са валидни какт о за периода на наст аняване, така и до 5 дни пре ди началото и сле д
края на мероприятието при по-дълъг престой на делегатите.
Такса Па ркинг: 10,00 лв. за периода на наста нява не в Албена. При в сяко и ндивидуално изли зане от
комплекса се начисляват допълнително по 2,00 лева на МПС.
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РЕЗЮМЕ ОТ ЛЕКЦИЯ НА Д-Р МИРОНОВ
Специфични орално-хирургични намеси , изискващи употребата на Er:YAG
лазер за постигане на оптимален резултат
В лек цията са представени м одерни алт ернатив и на к ласически наме си в обла стта на оралната хиру ргия,
позв олява щи по-кратък възстановит еле н период , липса на рецидив и и необходим ост от а нт ибиот ична за щита
посредством употре ба на Ербиум лазери. Минимално- инвазив ният подход осигурява прогнозируем резултат
при различ ни в ъзрастов и групи па циент и, снижава йк и до м инимум зав исим остта от общот о съст ояние на
пациента за успеха на операцията.
Представе ни са мет оди за кост на ау гмента ция и к ост на пласт ика, със съответ на
дозировка на ла зерната е нергия , ре голирайк и и остат ъчната ниска ене ргия в
зависимост от необход имостта или вредата от инд ирект на ст имула ция на около
операт ив нит е т ъкани. Например при от стра няване на екзостози не е желате лно
използванет о на твърде висока е не ргия порад и на сища не с ниска такава на
необрботе ните здрави тъка ни и последващ риск от стимула ция на нов и
екзост ози .Обрат но - при ау гмента ционни процедури допълнителната
стимулация е желан ефект с оглед получаване на по-голям обем костна тъкан.
Разработени от автора са методи като :
- Транс-гингивална остеопластика без оформяне на ламбо - Субпериостална кортикална стимулация с автогенна
PRF присадка.
- Имедиатно заместване на не-остеоинтегрира н имплант

РЕЗЮМЕ ОТ ЛЕКЦИЯ НА Д-Р РАЛЕВ
През последните год ини синуслифт ът у спя да се налож и като злате н стандарт при липса на достат ъчно к осте н
обем за задържане на имплант и в обла стта на горната челюст. Към настоя щия м оме нт м оже би на й-чест о
прилага н в светов ен маща б е мет одът на открития синуслифтинг с латера лен дост ъп. Въпросната процедура е
описана за първи път от Boy ne и Ja mes и е публикувана в Journal of O ral Surge ry - 1980. За около 30 години
методът успя да се налож и в свет овен ма щаб; в ъведени са ра злични модификации, няк ои от к оит о
повишават многократно успеваем остта при тази процедура - на приме р стабизира щата пла стинка
на Casios (Франция).
Основ ната идея на повдиганет о на синусите е между синусната лигав ица и
налич ната горноч-елюст на к ост да се постав и присадка, която с тече ние на
времето да се инт егрира к ъм наличната кост или да се резорбира и да се
замест и със здрава к ост. По от ношение на мате риа ла на к ост ната присадка прилага ни са на й-ра злични мате риали, с различна успева емост и
пост опе ратив ни резултат и. В миналото доста широк о приложе ние намираше
говеждата лиофилизирана кост; все още златен ста ндарт си остава авт оге нната
кост, макар че в зема нето на мат ериал за присадката по съществ о
представлява вт ора операт ивна намеса , съответ но допълнителна травма.
Според различни проучвания при имплантиране на автогенна кост и на
неорганичен косто-заместител с говежди произход успеваемостта е сходна.
В послед ните год ини все повече за почват да се на лагат изцяло синтет ичните продукти - бета-три-калциев
фосфат, хидрокси-апатит, чисти или в различни съотношения помежду си.
Прилага ни са и импла нтати с различни вид ове пов ърхност и и форм и. Почт и всички им пла нтатни систем и,
произвеждани в света, са използвани за повдигане на синусов под - с различна успеваемост.
Важе н мом ент в съврем енния синуслифтинг е употре бата на ра стеж ни фактори, к оит о увеличават
успеваемостта и под обряват кра йния ре зултат от хирургич ната процедура чрез ускорява не и подобряване на
физиологичните м еха низми за оздравяване и реге не рация. Ра стеж ните факт ори стиму лират а нгиоге незата ,
клетъчната пролифера ция и диференциа ция, всичко това ускорява и подпома га тъка нното зазд равяване и
промотира регенерацията.
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ПРИЗНАНИЕ
Фондация „Св. Ива н Рилски“ в ръчи годиш ните си награди на личности и организации с високи постижения
в здравеопазването. В областта на денталната медицина наградата бе връчена на д-р Георги Цалов.

Фонда ция „Св. Иван Рилск и” поставя началото на дейността си през пролетта на 2012г и има за це л да пома га
на жени, страдащи от карцином на гърдата , както и на възрастни хора със стоматологични проблеми.
Учредит елите на Ф ондация „Св. Иван Рилск и” са д-р Елиза Ге оргиева, инж. Мария Кръстева , бизне сдамата Петя Ва силева, д-р Йордан Георгиев - управит ел на МБАЛ „ Св ети Па нтале ймон – Плеве н” ООД,
психологът Илиан Илиев и отец Александър Иванов.
На 08.05.2017г Ф онда ция „ Св. Ива н Рилски” в ръч и год ишнит е си награди на личности и орга низации с в исок и
пост иже ния в здравеопазва нето. Це рем онията се съст оя в столич ния хотел „Марине ла“, а лице на третото
издание на събитието бе Веско Ешкенази, концертмайстор на Кралски Концертгебау оркестър в Амстердам.
Минист ър-председателят Огнян Гердж иков връчи грамота на д-р Неде ля Щонова за изключите лния й принос
за утвърждаване и издигане на престижа и доброто име на българския лекар.
Д-р Стойчо Каца ров бе удостое н от фонда цията със званието „Рица р на правата в здравеопазва нето“, 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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ФОНДАЦИЯ
Годишните на град и на фондация „Св. Иван Рилск и“ са израз на признаниет о към всички участници в
здравеопазването, коит о са приели работата си като м исия в полза на обще ствот о. Работ им за
утвърждаване на доброт о име на българския лекар и професионализма в м едицината ,
насърчавайк и бла готв орителната де йност , висок ите ста ндарти в здрав ната журна листика и
ползотворната работа на пацие нтск ите орга низации, ка за д-р Елиза Георгиева , учредител на
фондацията.
По традиция в сичк и наградени получиха пласт ик и „Бла готв оре ние”, изработе ни спе циа лно за
наградите на фондацията от скулптора и живописец Венцислав Василев.
По в реме на събит иет о се проведе благотв орителен база р с безвъзмезд но предоставе ни авторск и
предмети.
Ученици от ОУ „Д-р Пет ър Берон“ – Плеве н
дариха ръчно украсе ни стък лени бутилки.
Плеве нската худож ничка Вяра Савова дари
в подкре па на каузата на фондацията свои
авторск и бижута. Галя Спа сова - член на
групата за подкре па на ж ени с карцином
на гърдата к ъм фондацията , се включ и в
благотворите лната инициатива с гривни от
естестве ни камъни. Авторски фот ографии
на д-р Елиза Ге оргиева под наслов
„Уловена к расота “ също стана ха част от
благотворителния базар.
Музикални поздрав и к ъм гостит е на
събит ието отправиха Ве ско Ешк енази,
Люси Дяковска , Силв ия Каца рова , Тед и
Кацарова и Живко Василев.
Фонда ция „Св. Ива н Рилск и“ е създаде на
през 2012 год. с цел утвърждаване на
модерното
здраве опазва не
за
подобряване качествот о на ж ивот на
хората.
През юли същата година е направ ена първата у нас ед ноета пна опе ра ция за отст ранява не на
злокачествено образувание на гърдата и поставяне на силиконов имплант, дарен от фондацията.
Основ нит е й дейността се съсредоточават в разв ит ие на здраве опа званет о за профилакт ика и
реха билита ция на онкоболни, психологични к онсу лтации, закупуване и даряване на силиконов и
импла нт и на ж ени с карцином на гърдата, финансиране на ма гнитно-резонансна д иагностика на
млечна жле за, мобилна ст оматологична помощ в малк ите на селе ни ме ста. Сред каузите ,
подкре пени от фондацията, са Защите ното жилище за лица с психични разстройства в с. Драга ш
войвода , община Никопол, на бира не на средства за безплатни зъбни протези за в ъзра стни хора и
осигуряване на силиконови импланти на жени, с карцином на гърдата.
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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 CHA C (съед инения на ом реж ена хиалуронова киселина) е на й-новот о и по в сяка вероятност на ймощно сред ство за постигане на ефект ивен, д ълготрае н а нти-ейдж ефект.
Та зи иноват ивна т ехнология
осигурява м етод за създаване на продукти на основата на хиалуронова киселина (ХА), к оит о доставят по
ефектив ен и ефикасе н начин в ъзстановите лни в итам ини, олигопепт иди, и аминок исе лини на кожата.
Продуктит е за ме зоте рапия A priline SKINLine и A GELine се възползват изця ло от новата CHAC те хнология. Те
съдържат в сичк и к омпоне нт и, необход им и за стимулира не на обновяванет о на кожата и осигуряват
ефективен и дълготраен резултат.
Начин на действие
Биологичната актив ност на ХА и к летъч ната ст имулация, к оято предизвиква , отдавна са признати в
медицината. Технологията CHAC прила га по иноват ивен начин това свойство на ХА. Продуктите S KINLine и
AGELine на A priline съд ържат пе птид и, витам ини и м ине рали с висока биодостъпност, които са инт егрирани
във веригите на хиа луроновата к исе лина. Това се пост ига чрез процес, на рече н мод ифициране на тв ърда
фаза. По същество един „гра фт” или ком плек с от биорегулат орни м олекули и ХА се създава посредств ом
чиста, ед нофазна реакция, коят о обед инява де йств ия като натиск и де формация на срязва не. Тази меха нична
стимула ция на ХА силно благоприят ства образуването на акт ивни продукти, коет о я прав и много по-д обра от
традиционнит е, многофазни вод ни реак ции (кат о те зи, коит о прот ичат в ж ив ите организм и). На практика
технологията CHA C преобра зува молекулит е на ХА в м ощни средства за д оставка на реге не ратив ни,
биоактив ни витам ини, олигопе птид и и ам инокиселини; уникалният им състав и прост ранств ена структура
гарантират както по-добър пренос, така и по-голяма бионаличност след въвеждането им в кожата.
При к омбиниране с ХА, те зи био в ъзстановите лни молекули могат да бъдат пренесе ни до обед нените клетк и
чрез е ндоцит оза , бла годаре ние на св ойствот о на ХА да взаимоде йства с реце пторит е на клет ъчните
мембра ни. Технологията CHAC способства и за образуването на ред ица съед ине ния с ХА , всяко от които
представлява отделе н продукт, съдържа щ различ ни биоакт ивни ре гулаторни молекули с ниск о молекулярно
тегло, в зависим ост от инд ивидуалните нужд и на па циента , като съед ине нията се разпростра няват хом оге нно
във всички части.
Модифициранет о на твърда фаза произвежда и в ътре шно ста билни комплек си на ХА, наподобяващи
мрежест о св ързва не , които осигуряват за щита от ра зграждане в следств ие на хиа луронида зи. Чре з 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
Възстановява епидермалната бариера, регенерира
глутатиона

Аминокиселинен цистеин
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
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Тази у никална характе ристика пов ишава действието им в кожата чре з осигурява не на за паси от необходим ите
витамини, аминокиселини и олигопептиди за възстановяване на клетките и производство на колаген.
Технологията CHA C позволява образуванет о на ком плекси от част ично разтв орим и и неразтв орим и в итам ини
(като рибофлавин) д о м олекула на ХА, като ги пре образува в ъв вод оразтв орим и, което ги прав и под ходя щи за
инж ектиране. Осве н това те хнологията CHAC пома га на ХА да стабилизира и съхранява неста билните
витамини и ам инокиселини (кат о витам ин C и цист еин), които при нормални у слов ия на съхра нение и
стерилизира не биха прет ърпели вреди, коит о ще ги на правят безполезни. На последно място, присаждане то
на тези биорегулаторни молекули в ХА чрез физически методи придава по-голяма хомогенност на ХА.
Как Apriline прилага технологията CHAC
Продуктит е Apriline SKI NLine и AGE Line съдържат молекулни съединения , които участват актив но в клет ъчния
метаболизъм на е пидерм иса и де рмата (Таблица 1). Т ези в итам ини, е нзим и, пепт иди, мине рали и
растит елни екст ракти, заедно с ХА пред оставят мик ро подхра нванет о, което е не обход имо за ст имулира не на
произв одствот о на кола ген и еласт ин от фибробласт и. Осв ен присъщия им хидрат ира щ ефект, тези
инж ектирани биоакт ивни аге нти оказват и ант иоксида нтно в ъзде йств ие за предотв ратяване на старее нет о на
кожата. Те обновяват извънклет ъчната мат рица, като ст имулират акт ивно кому ника цията и м игра цията на
различни имунокомпетент ни клетк и. Тези проце си предполагат достатъче н прием на ант иок сида нти,
аминокиселини и кожни мастни киселини.

Фигура 1 (A) Преди и (B) 60 дни след процедурата с мезотерапия за бръчки „пачи крак”

Това прави продуктите , изра бот ени по т ехнологията CHA C, толкова е фектив ни. Те опт имизират
изв ънклет ъчната среда, к оето на свой ред оптим изира к летъч нит е сигнали и комуника цията между
имунок омпет ент нит е кож ни клетк и. Благодарение на мощната си способност да в ъзста новяват , обновяват и
поддържат изчерпа ните запа си от тези елемент и, те не само за силват, но и осигуряват постоя нни
предпоставки за млада кожа в защита от множеството окисляващи стресови фактори на околната среда.
Следовате лно, продукт ите, изработени по технологията CHA C, имат от лич ни свойства за използване при
мезоте рапия. При пре цизно инжект ира не на тези продукти в де рмата, те могат да предоставят на ста рее щата
и изтощена кожа микроелементите, необходими за обръщане и предотвратяване на процесите на стареене.
Научни доказателства
Ефектив ността на те зи продукти е изпитана от редица в идни физици от различ ни ев ропейски ст рани. На скоро
д-р Пара скевов проведе отворено пилот но изследване в един обект с продукта за мезотера пия на Apriline —
AGELine. Ре зултатит е са не зависим о оце не ни от пацие нтите , лекарят по естет ична м едицина и незав исим
наблюдател. Използваните изме рит ели позволяват количеств еното определя не на всеки от изследваните
параметри: подобрява не на тонуса и бля съка на кожата , подобряване на еласт ичността на кожата и
намаляване на бръчките; с т очки от 0 до 3 (0 = без под обрение , 1 = минима лно под обрение , 2 = уме ре но
подобрение, 3 = съществено подобрение).
Група от 15 пацие нти на в ъзра ст от 45 до 65 год ини с в идове кожа, варира ща от Ф ицпатрик II и III до Глогау III
и IV, се подла га на шест процедури мезоте рапия през 15 д ни. Инж екциит е се прилагат в зоната на бръчк ите
„пачи крак”. Инжектираният продукт е Apriline AGELine , който съдържа хиа луронова киселина ,
аминокиселина пролин, ва лин и глицин, витам инни и а нтиоксидантни к омплекси, и олигопепт иди. Обемът ,
инж ектиран 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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Инж ектиранот о количе ство в ъв всяка точка е 0,02 мл. Снимки са направе ни преди процедурата, ед ин месе ц
след процедурата и три месе ца след процедурата , за да се проследи подобре ниет о на тонуса и тек стурата на
кожата, и намаляването на фините бръчки „пачи крак”. (Фигура 1).
Резултат ите от изследването пока зват съществе но подобре ние на т онуса и блясъка на кожата (85% от
пациент ите ), под обряване на еласт ичността на к ожата (73% от па цие нт ите) и намалява не на фините бръчки
(65% от пациентите).

Фигура 2 (A) Преди и (B) 60 дни сле д про цедур а та . Нама лява не на оптично пра зните про стра нства в дермата , което е белег за
повишена плътност.

За да осигу ри допълните лни обект ив ни доказателства за подмладяващото в ъзде йств ие на
мезоте рапевт ичните продукти,
създадени с пом ощта на технологията CHAC, лабораторията GREDECO
прове жда не зависим о отв оре но к линич но изследване в много обект и с продукта за мезотера пия A GELine на
Apriline. В изследва нето участват 25 па цие нт и на възраст от 46 до 62 год ини. Па циент ите се подла гат на три
процедури с ролк ова мезотера пия пре з 30 дни. Целта е да се дем онстрира а нти-ейдж ефект ът на A priline
AGELine чре з измерва не на произтича щата ст имулация на производств ото на к олаген в дермата. Дермалната
плът ност в дясната буза на пацие нтите се изме рва с ултра звукова система Monade rm (2D 20 MHz проба, 12,1
мм изследване с тесен фокус, и софтуер за придобиване и анализ Advanced Control).
Осредне ните резултат и от ултра звука пока зват статистиче ски съществе но повише ние (Ф игура 2) на
дермалната плътност
след две процедури ме зоте рапия на 45,2% от 39,1% (p = 0.0068). Това е пов ише ние с 15,6% на дермалната
плътност при пациенти, третирани с Apriline AGELine.
Освен т ова изследването ще предостав и и устойчив и д оказателства за силата на продуктите на основата на
CHA C за пост ига не на по-добри и последователни ре зултати при различ ни гру пи пацие нти. Те зи две начални
изследвания ни дават представа за ефект ивността и уникалнит е свойства на продуктите. При включванет о им
в по-голяма па радигма от ант и-ейдж процедури с д руги продукти, след пилинг или лазер, те запълват една
празна до м оме нта ниша и предла гат нев ижда ни и не сравним и в ъзможност и за пе рсонализира не и
подобряване на средствата и те хниките , с които боравим. Разра бот ена от Ла бораторията S uisse lle , тази
вълнува ща нова те хнология изкусно извлича ползи от биологич ната съвмест им ост на ХА , което позв олява
създаването на разнообра зни стабилни продукти от ра злични молекулярни ком плекси на ХА. С прав илно
прилага не върху кожата, на пр. м езот ерапия , те осигуряват д ълготра йни, жизне новаж ни „депа” от есенциа лни
витамини, аминок исе лини и олигопе пт иди, необходим и на клетъч ните проце си при в ъзста новява не на
старее щата к ожа. Продуктите на основата на CHAC де йстват в полза на есте ствените възста нов ителни процеси
на кожата. На паза ра се пред лагат 3 продукта Apriline: HAI RLine , SKI NLine и AGE Line. Ра зра ботват се и други
продукти, които скоро ще бъдат пуснати на пазара.
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ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Както се случва и с ред ица дру ги проблеми с де нталното съслов ие , пре мълча ни, зав оалирани, замете ни под
тезгя ха от Орга низа цията – ма йка БЗ С , така и сега – След като Съюзът спря да пла ща т ихомълком
застра ховкит е за Профе сиона лна отговорност, изнев иделица се обзаведохме и с променени условия за
застра ховане и лимит и на от гов орност , коит о тихо и к рокто ще ни бъркат дълбоко в джобовете през
следващите год ини. Сигурни сме, че голямата част от съсловието няма никаква представа за това , зат ова тук
представяме анализ на създалата се ситуация
Уважаеми колеги, всички ние упраж няваме хуманната си професия съгласно законит е на Ре публика Бълга рия.
Тази глава от тя х, определя ща изискванията и правилата в медицинската профе сия се нарича закон за
здравето. Живеем и работим в условия на динам ични проме ни в зак онодателств ото, които а нга жирани в
ежеднев ните си отговорност и и задач и, често не за беля зваме. Появата, обаче на някой нов „член” м оже да ни
свари неподготвени и да ни изненада неприятно...
През м иналата година бе прието изме не ние и допълне ние в зак она за здравето, касае що зад ълж ителната
застра ховка „професионална от гов орност ” за лицата , които упражняват м едицинска професия и лече бните
заведения, в коит о я практ икуват. За яснота прила гаме ч л. 183, определя щ кои са „лицата упраж няващи
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.) Мед ицинската професия се
упражнява от лица, притежава щи д иплома за зав ършено висше образова ние по спе циа лност и от
професионални направления "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" и "Здравни грижи".
(2) (Нова-ДВ, бр. 85 от 2005 г.) Дипломата по ал. 1 удост оверява придобитото в исше образова ние по
съответната специалност и образователно - квалификационна степен, както и
придобитата професионална квалификация, определени в държавните изисквания по чл. 177.
(3) (пред ишна ал. 2-ДВ, бр. 85 от 2005 г.) Лекарите и лекарит е по де нтална мед ицина упраж няват
медицинската професия при условията на ал. 1 и на чл. 3, ал. 1 от Зак она за съсловните организа ции на
лекарите и лекарите по дентална медицина.
(4) (Нова-ДВ, бр. 85 от 2005 г.) Медицинските се стри, акуше рките и асоциираните медицински специалист и
упражняват мед ицинската професия при услов ията на глава втора от Закона за съслов ната организа ция на
медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти.
(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) Магист ър-фарма цевт ите упра жняват мед ицинска професия при услов ията на
ал. 1 и чл. 3, ал. 1 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите.
Чл. 189.(1) (Предишен текст на ч л. 189 – ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г.) Лечебнит е заведения
задълж ително застра ховат лицата, коит о упраж няват медицинска професия в лече бното 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.) Услов ията, редът , срокът за извършва не и разме рът на
минималната за страхователна сума при задължит елното застра хова не по ал. 1 се опреде лят с наредба на
Министерския съвет.
Както става я сно задълж ите лно за стра хова ни тря бва да бъдат не само докторите , но и м едицинск ите се стри и
„асоциираните медицински спе циалисти”. В последната група вероятно са включе ни и денталните асисте нти,
въпреки че нямат мед ицинско образование и не са „специалист и”. Също така става ясно, че разме рът на
минималната застра ховате лна сума се определя от на редба на Министе рския съвет. Такава наредба, обаче
все още липсва. В този случай минималната застрахователна сума се определя от застрахователния кодекс:
Глава
чет ириде сет
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАСТРАХОВКИ "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ"
Задължително застраховане

и

пета.

Чл. 468. (1) Заст раховка "Гражданска отговорност", за ч ието сключване съществува законов о задълж ение
(задълж ите лно за стра хова не), се ск лючва със застра ховате л, който има право да извършва де йност на
територията на Република България.
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(2) Изисква нията на та зи глава се прилагат и когато за стра ховате лният д оговор предоставя пок рит ие над
минимално изискваното от закона.
(3) О свен ако с нормативе н акт е предв идено дру го, минималната за стра хователна сума при задълж ително
застра ховане на "Гражданска отговорност" е в разм ер 500 000 лв. на за стра ховате лно 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 предв идено дру го, по задължит елна за страховка "Профе сиона лна
отгов орност" за стра хователно събитие е наст ъпва нето на в редоносния ре зултат, за койт о е отговорен
застрахованият. Застрахованият може да бъде физическо или юридическо лице.
(2) Правата и зад ълже нията по задължит елна за стра ховка "Професионална от гов орност" се погасяват с
давността по чл. 378, ал. 2.
(3) О свен ако с нормат ивен акт е предв идено д руго, заст раховат елният договор за задълж ите лна
застра ховка "Професионална отговорност" покрива отговорността на заст рахования за вред и, прич инени от
него при извършване на т ериторията на Ре публика България на де йността , във връзка с к оято е сключен
застра хователният догов ор. За целите на изрече ние първо се смята , че изв ършва нет о на де йност е на
терит орията на Република България , ако за страхованият е регист риран, съответ но е с призната
правоспособност за упражнява не на съответ ната профе сия или де йност на т ериторията 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) Заст рахователният д оговор за задълж ите лна застра ховка "Профе сиона лна отговорност" пок рива
отгов орността на за страхования , включ ително на лицата , коит о го представляват , на лицата в т рудови
правоотноше ния с не го и на те зи лица , на които застра хова ният е възложил изпълне ние и ги е вк люч ил в
застрахователния договор.
(6) Осве н ако със зак он е предв идено друго, при прекратяване на дейността, подле жаща на задълж ително
застра ховане, лицет о е длъжно да сключи д опълните лна застра ховка , която пок рива 5-годише н пе риод,
следващ прекратяването на дейността.
Необходим о е да се на прав и следното уточ нение – заст раховащ и застра хова н може да бъдат едни
и същи или различ ни лица. Застраховката може да се сключи от заст рахова ния, т.е. да има иде нт ичност на
застра хова щ и за страхован. Това означава, че при лекари, които работят на самостояте лна част на практ ика,
страна по за страхователния д оговор е физиче ско лице. Догов орът,обаче ,може да се сключи и от
юридиче ско лице – лечебно заведе ние за болнична или извънболнич на помощ,диспансер, ла боратория и
т.н. В този случай приложе ние нам ира чл. 431 от КЗ – заст раховката покрива от гов орността както на
юридиче ското лице , така и на лицата, които го представляват и на лицата в трудов и от ноше ния с него.
Следовате лно лечебнот о заведе ние за стра хова както своята собств ена от гов орност , така и отговорността на
управите ля, лекарите и д ругите мед ицинск и специалист и, които ра ботят за съотве тнот о юридиче ско лице
на трудов договор. В случая се прила гат прав илата за за стра ховане за чужда сметка. Застрахова щ е
лечебнот о заведение или друго юрид ическо лице, но заст раховката обхваща както не говата от гов орност,
така и отговорността на лицата,к оит о са включени на основа ние чл. 469,ал. 1 от КЗ в обсега на
застра хователната за щита.Тази заст раховка покрива иму ществ ената профе сионалнаот гов орност и на
работещите в лечебното заведение лекари и останалия медицински персонал.
В обобще ние може да се каже , че заст раховката „профе сиона лна от гов орност ” за всяко лечебно
заведение е зад ълж ителна. Докато не се прие ме предв идената наредба на м инистерски съв ет, определя ща
условията , ред ът, срок ът за извършва не и разме рът на м инима лната за стра хователна сума при
задълж ителнот о заст раховане по ал. 1 на чл. 189 от закона за здравет о минималната застра ховате лна сума
би следвало да е на основа ние ч л. 468, ал. 3 (500 000 лева на за страхователно събит ие и 2 000 000 лева за
всички застрахователни събития за една година).
Казано с думи прост и – това е още един сериозе н ра зход в нашите практ ики. За един зъболека р,
работ ещ без сестра , това би ст рувало ок оло 400 лева год ишно, а за скром на дента лна практика с трима
души персонал ще надхв ърли 1000 лева. Това доняк ъде напомня на заст раховат елни практ ики от
доскорошни времена. Ще попитате: струва ли си?
Вероятно си стува, колеги, защото так Вие Имате Сигурност...
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СЪБИТИЯ
Пров еде се 32-ят поход "По ст ъпк ите на Та ньо в ойвода", орга низиран със съдействиет о на СБЗ. В
мероприятие то се вк люч иха м ного колеги, коит о съдействаха за организира нет о на те зи 650 де ца от цялата
страна. Не малко колеги се включиха в орга низираната от нас инициатива да обуч им де цата 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 обществ о с ед инна ценностна система.
Нашата Татков ина е с хилядолет на история , кръстопът на м ного пре селе ния на на род и и люлка на м ного
цив илиза ции. О пит ът на много поколения е налице. Но каква е ценностната система на обществ ото ни? В
последното столетие като с Махалото на Фуко че сто ра зместваме политиче скит е и социа лните слоеве , а през
последните 27 „де мократ ични” години няма ше сила , к оято да го спре. Говори се за цент ър вдясно, це нт ър
вляво, но никой не се и опитва да дефинира този център.
Инте ресно в реме. За бързано. Сет ивата са обост рени, а няма нито сблъсък , нито едином ислие.
Инте лектът е свря н в ъгъла на обще ствения интерес и няма от какво да се храни, освен от сам ия се бе си,
както констат ира нав ремето проф. А л. Фол. Като че ли ж ивеем в па ралелни светове , нев рот ично пре пускаме
по хиляди задачи, а сякаш гоним М иха ля в очакване на Годо. Не е ли в реме да намерим в реме за нас
самите , за една опознавателна сре ща със себе си?! Да но да се познаем ! И да продълж им , но не по тече нието
и не в паралелния свят!
Д-р Анатолий Кънев
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ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
Та ньо Стоянов Ку ртев, наричан още Домусчиев, Уйгунсу за и Диа рбекирски, е роде н на 5 а прил 1846 г. в
гр. Сливен. Израства в заможно и многочисле но сем ейство. Т ози свободолюбив младе ж става член на
основания от Левск и рев олюционе н ком итет през 1871 г. в род ния му град. Име нно Лев ски го определя за
апост ол в Т ъргов ишко, Омурташко, Котле нско и Добричко. Т ой го сна бдява с пълномощно на 15 ноемв ри
1872 г. Скоро обаче Тань о е аре стуван и откара н в Ца риград , а след това заточе н в Диарбек ир. Възползва йки
се от обст оятелство, че е ка лебент и мож е свободно да се движ и в града, той избягва на 14 февруари 1875 г.
Добира се до Ца риград , а оттам с к ора б – до Сулина и Бра ила. Пре з ав густ 1875 г. е изв икан в Букуре щ и
опреде ле н за апост ол в Сливенско. Ст ига до Варна, к ъдето го чакат поп Харитон и Ст оил войвода. През
Тутраканско се прехвърлят в Олтеница и се срещат с Панайот Хитов.
По предложение на Никола Обретенов и Христ о Ботев , Та ньо отвежда м ом цит е от Турну Магуре ле в
Олтеница , където застава начело на втората емигра нтска чета със знаменосе ц Велко Дачев Тишев , писар
Петър Иванов Ру сков и водачи на четата Стефа н За ралията и Йовч о Кеяпенчев. Т е прем инават в Бълга рия
едновременно с Ботевата чета на 17 ма й 1876 г. Шест часа преди Козлоду йския деса нт един каяк с 28 души
акостира при с. Пожа рево – Тутрака нско. Съдбата на двете чети е сход на – първоначален е нтусиазъм,
момент на съмнения, лутане , сраже ния и ра згром. Двамата войводи загиват , за да осв етят два върха от
историята на България – Околчица и Керчан баир.
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КОНФЕРЕНЦИЯ - ITI
Междунаро дният екип по импл антология ( ITI) провед е С ветовния с импозиу м на ITI 2017 о т 4 до 6 м ай в Б азел ,
Швей цари я. Общо н ад 4800 специалис ти по д ен талн а м едицин а от 90 дър жави присъствах а на вод ещото съ бити е н а
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".
Научн ата програм а беш е представен а от повече от 100 оратори и мод ератори от цял свят, кои то предос тавих а
интригу ващ погл ед върх у р азнообразни те аспекти н а н ас тоящи те м етоди на л ечени е и нови те технологии .
Презен тациите варир ат от 45-мину тни з адълбочени пл енар ни лекции, обхващащи ц елия ци къл на лечение, о т
диагнос тика пр ез лечен ие до последваща гри жа, до висо ко концентрир ани 15-мин утн и р азговори в пор едиц а о т ш ес т
оживени ино ваторски с есии. Факул тетъ т ко мбинира вод ещи те л ектори в облас тта и широк сп ектър о т талан тливи
специалис ти о т вс ички 27 секции н а ITI. За д а с е осигури въз можно н ай-широко раз биран е н а представено то зн ание, н а
11 различни езика бе предоставен симултанен превод.
Събити ето запо чна с полудн евен пред-симпозиу м корпор ати вен фору м, пр едс тавен о т Strau mann , botiss и Morit a. В
своя поздрави тел ен адрес , свето вно известен изсл едовател и пион ер в облас тта на изкус твен ата ин тели ген тнос т и
биомех аничното инжен ерс тво проф. Кевин Уоруик пр едос тави интересни прозрени я в потенциални те бъд ещи насоки
на здравеопазването.

Голяма изложба н а предс тави тели на инд устри ята и пос терн а с есия з адържаха вним ани ето н а у час тници те по врем е
на кафе и обяд. Тези д ейнос ти б яха допълнени о т тр адицион ната вечерна социалн а програма, ко ято вкл ючваше при ем
на ITI и легенд арното пар ти на Strau mann , която позволи на хората да с е отпусн ат и д а разпусн ат сл ед цял д ен нау ка.
"Аз съм доволен о т резул тати те о т този Световен симпозиу м във всяко о тношени е", каза Д аниел Уизми йер ,
предс едател на Коми тета по научн ата програм а. "Числеността н а присъстващи те го вори сам а за себ е си. Ясно е, че ITI
отговаря н а силната ну жда о т над еждна инфор маци я, базир ан а на доказателства, и вярвам , че практикуващите с е
прибират у дома, носейки много нови идеи в джоба си, готови за употреба в ежедневната клинична практика. "
ITI, Int ern ation al Team of Impl antology, е фонд ация, ко ято е осно ван а о т проф. Андр е Шрьо дер и д-р Фр иц Щр аум ан пр ез
1980. Днес , ITI има повече от 15 000 члена в над 100 страни. Каква е тайната зад тази впечатляваща история?
Името на организаци ята казва нещо важно за тази тайна: ITI вин аги с е е опр ед еляла като екип , и
продължава така и до днес , когато вече им а над 15 000 члена. Въпр еки разгор ещ ени те д искусии и д ебати , „екипни ят
дух” дом инира, цари кон труктивн а и при ятелс ка атмосфер а, лиш ена от с ъперни чество, дух, кой то ул тимати вно оформ я
научен консенсус, създава конкретни активности и получава осезаеми резултати.
Докато ITI вин аги е и мала много висо ки академични станд арти , също е и мал а и много силн а клини чна ориен тация.
Опасенията, проблеми те и нужд ите от и мплан толози са били и ще бъд ат ц ен тър на вси чки д ейнос ти и предложения.
ITI пр едлага на свои те члено ве истинс ки полезни услуги , като продължаващо обучение, публикации като ITI Onlin e
Acad emy e-l earning pl atform. Професион алис тите с е ну ждаят да и мат дос тъп до висококачес твено, широ кообхватно и
базирано на научни сведения учебно съдържание 24/7. ITI Online Academy прави точно това.
Докато ITI е глоб ално активн а, тя също им а 27 секции н а национ ално или регионално ни во. То ва осигурява на ITI
стабилн а организ ационнн а стру ктур а, позвол явайки и да пр едлага раз нообрази е от д ейнос ти локално, кои то д а
посрещат индивидуалните изисквания на различните страни.
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КОНФЕРЕНЦИЯ - ITI
Фокус облас тиОбр азовани е:ITI с е стр еми д а осигури въз можно най- високи станд арти за продължаващо обу чение в
областта на и мплан тологичната сто матология и д а пр едос тави н а широката общ ес твенос т дос тъп до философията и
насоки з а л ечени е на ITI. То ва се осъщ ествява чр ез координир ан е н а обр азователните продукти , инс трум ен ти и
дейнос ти и разрабо тван е н а образо вателни кон цепции и у чебни прогр ами с общата цел да се образо ват всички
заинтер есовани от и мплан тологичната с том атологи я.Изсл ед вани я:ITI предос тавя без възм ездни ср едс тва з а
изследван е на имплан тологи чната стом атология. Чр ез проакти вно опред елян е на с ъответни те облас ти на изследване и
иден тифициране на пропуски те в с егашни те познани я, тя насър чава новаторс ки изсл ед вани я и подкр еп я
публикуван ето и р азпростр ан ението н а рез ултати те.Чл енство:ITI насър чава из граждането на мрежа о т члено ве. Тя с е
стреми н епрекъсн ато да по вишава качес твото на с воите членове, да по ддържа н епр екъсн ат рас теж и активно д а с е
справи с при емс твенос тта в свои те н ационални с екции, със сп еци ален акц ен т върху у величаването н а
предс тавителс тво то н а мл ади те и жени те проф есионалис ти.Лид ерс тво :ITI с е с тр еми да ид ентифи цира ли дери те в
областта на и мплан тологичн ата с том атоло гия и в ор ганиз ацията на ITI с ц ел р азви ти е и н асърчаван е н а ново лидерс тво
на местно, национално и международно ниво.
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