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ЗЪБОЛЕКАРИ ЗА ПРОМЯНА

(брой 1 (27), август 2020

Обръщение на Д-р ема 
михОва, преДсеДател на 

Управителния съвет на сбЗ

Уважаеми коле-
ги, ситуацията засегна 
цялото ни общество. 
Нашето съсловие не 
само че не е изключе-
ние, а беше и жестоко 
ударено от тази криза. 
Повече от 2 месеца не 
работихме, а след това 
ние, както и всички 
медици, застанахме на първа линия в помощ 
на болните и потенциално-болните хора. „Ами 
работете си, никой не ви спира.“ – това ни беше 
подсказано.

Винаги сме работили с предпазни сред-
ства, но в кризата те изчезнаха, за да се появат 
на баснословни цени. Спекулата процъфтя.

Битува едно широко разпространено кли-
ше: „Те, зъболекарите са богати – ще се оправят, 
няма какво да ги мислим.“ Така е, ние винаги 
сме се оправяли сами, още от времето, кога-
то основавахме първите си частни практики, и 
колегите от другите медицински специалности 
ни завиждаха. Сдружението на българските зъ-
болекари (СБЗ) се обърна с официално писмо 
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ИКОНОМИчЕсКАтА КРИЗА в ПЕРИОдА 
НА ПАНдЕМИЯтА „КОРОНА вИРус“
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да всички отговорни институции с молба за 
съдействие. Отговорът беше, че писмото ни е 
предадено на Комисията по здравеопазване 
на Народното събрание. И толкова...

Икономическата подкрепа със заеми и 
безвъзмездна помощ от 3 000 до 10 000 лева 
се оказа така бюрократично измислена, че 
практически беше невъзможна за използва-
не.

Здравната каса подпомогна работещи-
те с нея, но също недостатъчно, при това със 
смехотворни колебания – първо да се връщат 
парите, после да не се връщат...

Никой от управляващите не се запита в 
тези два страховити месеца, кой нормален 
човек ще отиде при зъболекар за планово ле-
чение. Отива само този, който се нуждае от 
спешна помощ. Т.е., ние стояхме без работа. 
След разхлабване на мерките, пациентите ле-
ка-полека се завърнаха при нас, но обеднява-
нето и огорчението са налице. Сега държав-
ната кесия се отвори за някои сектори (все е 
нещо), но ние пак сме забравени! Жалко!

Ние обаче сме доказали, че можем да се 
справим във всякакви ситуации и държавни 
неуредици. И пак ще го докажем!

Колеги, трябва да подкрепяме и отстоя-
ваме всяко начинание на Сдружението, ако 
искаме то да съществува.

Историята на Сдружение на българските 
зъболекари е богата на събития, инициати-
ви и идеи, които са залегнали в нашия Устав. 
Идеята за Камара на лекарите по дентална 
медицина е актуална и непреходна. Тя е една 
от основните цели на СБЗ.

Управителният съвет призовава всич-
ки колеги да удостоят с внимание нашите 
събития и инициативи и да спомагат с идеи 
и предложения дейността и развитието на 
Сдружението, особено в тези нелеки време-
на. Всеки от нас има задължения – семейни, 
професионални, а често и финансови. В този 
труден период на криза, не само в здравео-
пазването и  икономиката, а вече и в поли-
тическата система, борбата за оцеляване ще 
бъде още по-тежка и сложна.

Да се обединим за добри каузи, защото 
Заедно можем повече!

в брОя

Икономическата криза в периода на пандемията 
„Корона вирус“  
Обръщение на д-р Ема Михова 
стр. 1

Пандемия и традиции
Д-р Михаил Великов 
стр. 3

Курс TAOPATCH 
стр. 7

Медицинските устройства TAOPATCH 
стр. 9
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панДемия и траДиЦии
 „Коронавирусът пандемия или политика е?

Коронавирусът е религия : вярваш, не вярваш, ритуалите трябва да се спазват!“
Тази година провеждането на традиционното за СБЗ мероприятие  „Джулай морни-

нинг“ до последно бе под въпрос.  Но в крайна сметка  традицията надделя и УС на СБЗ 
набързо организира събитието. Благодарение на г-жа Теменужка Иванова, мениджър на 
КК Албена и управителя на ресторант“ Номад“ бяха осигурени необходимите условия и ор-
ганизация за мероприятието,  в съответствие с изискванията за спазването на „ритуалите“ 
на пандемията.

Традиционно първата част на мероприятието е научната. „Нанотехнологиите в дентал-
ната практика - апликатори Таопач“ с лектор д-р Венцислав Стоев,  човекът-новатор,  вина-
ги с увлекателни  презентации,  и с интересна информация от първа ръка за срещата си с 
Ковид 19. Победител в срещата и зареден с много позитивизъм,  който предаде и на нас...
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Културната част беше по-различна.  Поради малкия брой участници отпадна посеще-
нието на музеи и археологически разкопки. Поединично, по двойки и т. н. се организираха 
посещения на плажове, акватории и други крайморски обекти. Плаж „Болата“ е най-юж-
ната част от резерват „Яйла“.  Разположен  северно от нос  Калиакра,  в миналото е бил 
военен обект. Малък залив, ограден от буни, с красивата скала „Главата на пирата“, бе една 
от дестинациите.
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Някои предпочетоха крайморската алея на Балчик, с каменните скулптури на неизвес-
тен творец...
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Други поплажуваха в Албена. 
Имаше и мераклии риболовци, хванали по някоя русалка...
Да не забравяме и разходките с лодка, до хоризонта и обратно.

КуПОН

Купонът, скромен в сравнение с предишните, но все пак състоял се. Важното е, че бя-
хме заедно, поне част от СБЗ и нашите приятели търговски представители. Малко, но от 
сърце. И кулминацията-заря в небето над морето, красиво и без думи...

В заключение мога да кажа, че и в условията на пандемия, традициите трябва да се 
спазват.

Д-р Михаил Великов, член на Управителния съвет на СБЗ



2019 7

НОвОстИ в дЕНтАЛНАтА МЕдИцИНА

20201

Информацията е предназначена за медицински специалисти

Курс за професионалисти организиран от фирма TAOPATCH®BG

станете ОтОриЗиран еКсперт За технОлОГията 
TAOPATCH®!

КатО се Запишете на КУрс - ОснОвен мОДУл
26 и 27 септември в гр. софия (залата ще бъде обявена допълнително)

Интензивен двудневен курс за медицински специалисти за приложението на 
апликаторите Taopatch®, на който ще се запознаете отблизо с потенциала и 
ефектите върху здравето на една революционна нанотехнология

Курсът е предназначен за лекари от всички специалности, зъболекари, физиотерапевти, 
кинезитерапевти, рехабилитатори и др.

Какво ще научите?

Как да постигнете страхотни резултати по прост и бърз начин като:
•	 Редуциране или елиминиране на болка за минути;
•	 Оптимизиране на позата чрез намаляване на функционалните дисметрии;
•	 Подобряване на баланса на стойката и ходенето при някои патологии, които 

причиняват двигателни нарушения;
•	 Подобряване на спортните постижения;
•	 Поддържане и подобряване на постуралните модели във времето;
•	 Стимулиране на физиологичните процеси в организма чрез биостимулация.

програма за курса
16 теоретични и практически часа с тестове и разглеждане на клинични случаи

• Теоретично представяне на технологията Taopatch®;
• Теоретично представяне на метода;
• Общо постурално ребалансиране – теория и практика;
• Постурални тестове преди и след прилагане на Taopatch®;
• Подобряване на проприоцепцията – теория и практика;
• Лечение на болки в ставите;
• Лечение на локализирана болка;
• Увеличаване на диапазона на движение;
• Допълнителна, разширена методика за намаляване на болката;
• Невро-мускулна ремодулация;
• Лечение на темпоромандибуларна става ТМС;
• Допълнително лечение/тестове за двигателни нарушения;
• Протокол на дългосрочното приложение на апликаторите Taopatch®. 
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КаК ДеЙства TAOPATCH ®?

Taopatch® е медицинско изделие, апликатор, който подобрява стойката и движението, 
като действа директно върху проприоцептивната система. 

•	 Всяко движение на тялото всъщност се управлява от своеобразен биологичен 
софтуер чрез непрекъснат обмен на информация между централната нервна 
система и всички рецептори за движение. 

Апликаторите Taopatch® излъчват в тялото фотони с дължини на вълните, като тези, 
използвани в лазерната терапия (с ултранисък интензитет), и фотони с дължини на 
вълните еднакви на тези, с които клетките комуникират помежду си и подобни на 
слънчевата светлина.

За КаКвО мОЖе Да пОмОГне TAOPATCH ®?
- Подобрява баланса на тялото;
- Спомага за извършване на по-плавни движения;
- Намалява схващанията;
- Подобрява гъвкавостта (увеличавайки диапазона на движение на всяка става);
- Намалява болките, причинени от неправилна стойка, напрежение и схващания;
- Помага за възвръщане на симетрията на раменете, таза, дължината на долните 

крайници и спомага за равновесието;
- Всяка става може да има ползи от апликаторите: колянната, тазобедрената, 

темпоромандибуларната, ставите при глезените, и др.
- Оптимизира постъпващата в мозъка информация от очите и стъпалата.
- Научно доказано е, че използването на Taopatch® предизвиква значителни икономии 

на енергия, която тялото може да използва за много други функции.

Taopatch® е с широко приложение и е подходящ както за професионалните спортисти, 
които искат да подобрят постиженията си, така и за лечение на болки и при двигателни 
нарушения, причинени от заболявания като множествена склероза, паркинсон и др.
Важно е да се знае, че апликаторите могат да се носят непрекъснато върху тялото (с 
помощта на специална лепенка), 24 часа на ден.

Taopatch® стабилизира ефектите от други физиотерапии, ускорява времето за 
възстановяване и намалява времето за терапии и лечение.
Всеки апликатор може да се използва 3 години. Той е водоустойчив и удароустойчив. След 
използване, може да се дезинфекцира и повторно да се прилага при необходимост. в 
сравнение с това, което прави, струва много малко.

това е изключително висока технология достъпна за всички. 

Цена на курса – 380 лв., включваща:

Двудневно обучение - 16 теоретични и практически часа с тестове и разглеждане 
на клинични случаи;

Печатни материали за курса;
1 комплект с 3 апликатора тaopatch start и лепенка за поставяне.

Записвания за участие в курса на: taopatchbg@gmail.com или на GSM: 085807675 и 
0882052173
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МЕДИцИНСКИТЕ УСТРОйСТВА TAOPATCH® 

Taopatch® са нанотехнологични устройства, които изглеждат като кръгли микрочипове, 
с диаметър 16 мм и по-малка от 1 мм дебелина, с покритие от хипоалергенен материал 
(Mylar), в който е включена нанотехнологична смес. Основните компоненти нанокристали, 
наречени “quantum dots”, нано-кристали и въглеродни нанотръби.

Устройство Taopatch®

Предположението, с което те са замислени, е да създадат процес на „придобиване на 
енергия“ и превръщането на тази енергия в други форми на енергия, които могат да бъдат 
използвани като носители за предаване на биологично активна информация.

Taopatch® насърчават балансирането на постуралната тонична система от 
първата минута на прилагане и могат да бъдат измерени веднага. Те се нанасят върху 
кожата с помощта на лепенка, могат да бъдат премахнати и повторно приложени в дру-
ги точки, могат да се носят непрекъснато за необходимото време, като по този начин 
позволяват да се запази постурален баланс в дългосрочен план, допълвайки се с ефектите 
от леченията в лекарския кабинет.

Те се нанасят върху кожата с помощта на лепенка и се носят за времето, необходимо 
за лечението.

Нанокристалите се възбуждат от топлината на тялото (фотони в инфрачервения спектър) 
и произвеждат електрони и фотони с дължина на вълната, подобни на тези, използвани в 
ниското ниво на лазерната терапия и в ултра-ниското ниво на лазерната терапия (например 
904nm, 670nm). целта на излъчването на електрони и фотони е да се стимулират определени 
рецептори и да се действа върху дерматомите, благоприятстващи раздуването на 
избраните от оператора дерматомични зони, освобождавайки мускулното напрежение. 
Стимулирането чрез фотони на тези дължини на вълната индуцира активирането на 
определени фоторецептори и фоточувствителни протеини, благоприятствайки предаването 
на информация вътре в тялото. Консистенцията и постоянството на емисиите и стимулацията 
допринася за съгласуваността с фазата на системите, основно изискване за подобряване 
на всички форми на електромагнитна комуникация. Следователно устройствата нямат 
химическо или фармакологично действие и следователно не отделят никакви химични 
вещества в организма. Ние сме пред наличието на биофизична стимулация с много ниска 
интензивност. целта на излъчването на устройството е да даде стабилизация и подобрена 
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ефективност на вестибуларната обратна връзка и взаимодействието между системите и 
следователно да подобри равновесието в изправено положение и в движение заедно със 
специфично декотракция на мускулните групи, свързани с взаимосвързани дерматомери. 
Взаимосвързаността, която се оказа лесна за достигане и ефективна за този диалог, е 
кожата и по-точно нейните дерматомални невронни краища. Дерматомерите са кожните 
участъци, инервирани от един единствен гръбначен корен (сензорен корен), седалище на 
хоризонталните рефлексни дъги.

За повече информация www.taopatch.bg
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Място: гр. София, УМБАЛ "Александровска", аула на клиника по
неврология. За информация и записване: www.posturabg.com,

тел.0882052173, email: bgpostura@gmail.com

БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ  ПО
ПОСТУРОЛОГИЯ

Анализ на
стойката за по-

добри и
дълготрайни

лечебни
резултати

Предназначен за:
зъболекари, ортопеди-

травматолози, невролози, 
офталмолози, отоневролози,
общопрактикуващи лекари,

специалисти по ФРМ, 
рехабилитатори, 
кинезитерапевти 

и др.
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Как най-лесно се печели от американски инвестиции

След първия етап на парализа от пандемията в първото тримесечие 
на 2020 г., много хора, които искат да направят нещо умно за спестяванията 
си, се хвърлиха да търсят рискови варианти с американски инвестиции.  
Точно така – голямата криза е и голяма възможност.  Но човек не трябва 
да се хвърля на спекулации, когато не е трейдър и няма време да се учи 
за това.  

Затова бих искал да обърна внимание на по-разумна и балансирана 
възможност да се спечели от американски активи за дълъг период 
независимо от това дали е криза или не.  

 

Какво показаха американските пазари за 15 години?

За да Ви покажа, че може и без висок риск да получите спокойно резултатите от Уолстрийт, 
нека първо видим как се е движил основния американски борсов индекс за последните 
15 години.  Забелязвате двете големи кризи – през 2008 г. и настоящата, свързана с 
пандемията.  Но при рискови вложения знаем, че правилото е да имаме дълъг хоризонт.  И 
ето какво виждаме при срок от 15 години – среден годишен резултат от 7%.  Това не е чист 
доход, защото когато инвестирате индивидуално във финансови инструменти, свързани с 
индекса, има много условности и такси.  

преДставяне на америКансКия инДеКс S&P500 
от 2006 г. до 30 април 2020 г.  

среден резултат на година 7% 

Данни: Bloomberg

Николай Павлов, директор 
„Връзки с инвеститорите“, 
pavlov@elana.net, 
Мобилен тел. 0889 022 537
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Какво ни показва балансираната инвестиция за 15 години

А тук можем да проследим резултатите на балансиран взаимен фонд, който е в щатски долари и 
инвестира на американските пазари.  

ПРЕДСТАВЯНЕ НА БАЛАНСИРАН ВЗАИМЕН ФОНД В ЩАТСКИ ДОЛАРИ СПРЯМО ДЕПОЗИТ
от 2006 г. до 30 април 2020 г.  

Среден резултат на година за фонда 7%;  Среден резултат на година за депозита в USD 3%

Данни: баУД, бнб

Какво виждаме на графиките
Усредненият годишен резултат при дългосрочна инвестиция от 15 години е еднакъв при амери-
канския индекс (това може да бъде борсово търгуван фонд, свързан с този индекс) и при един ба-
лансиран взаимен фонд, в чийто портфейл има инвестиции, свързани с американския пазар, но 
те са подбирани и комбинирани заедно с ниско рискови инструменти. Виждате, че различното в 
графиките е в остротата на върховете и на спадовете между двата варианта.  При фонда можете да 
видите много по-полегато представяне както при спадовете, така и при върховете.   Това спестява на 
инвеститорите паниките от спадовете и им дава оптимален резултат.

Между какво избира инвеститора на практика:
•	 Да отдели много време, за да следи финансовите пазари или да даде задачата на 

професионален екип, който да му се отчита;
•	 Да преживява емоциите на дълбоки спадове и оттеглянето от върховете с риска от паниче-

ски решения или да не се занимава и само да вземе дългосрочния резултат;  
•	 Да мисли постоянно за финансовите пазари или да мисли за целта, която си е поставил за 

вложението.   

пОпитаЙте КОнсУлтантите на елана ФОнД мениДЖмънт 02/ 81 000 70
Disclaimer: Стойността на финансовите инструменти и доходът от тях може да се понижат. Не се га-
рантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вло-
жените средства. Представените резултати не са еталон или индикация за бъдещи резултати. Инвес-
тициите 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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€ 8,800.--
предплащане и 

10 месечни вноски 
по € 1,000.--

€ 2,900.--
преносим 
компютър

€ 16,800.--
100% еднократно 

плащане

или

€ 7,700.--
предплащане и 

10 месечни вноски 
по € 800.--

€ 13,800.--
100% еднократно 

плащане

или

€ 2,900.--
преносим 
компютър
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