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РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО

Партньорството между СРК и ССИ
отваря нови възможности
за лекарите по дентална медицина
В края на месец юли в СРК постъпи предложение от Съюза за стопанска инициатива (ССИ) за доброволно
присъединяване на редовни членове на СРК на БЗС към ССИ.

П

оканата е свързана с предстоящо стартиране на проект към „Развитие на цифрови умения“, който е финансиран по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Желаещите да станат членове
на ССИ трябва да попълнят достъпните на сайта
на СРК (https://bzs-srk.bg) заявление и пълномощно от името на лечебните заведения, които представляват. ССИ е съюз на работодатели, каквито
са лекарите по дентална медицина в качеството
си на представляващи лечебното си заведение –
независимо дали то е регистрирано като ЕТ, ООД,
ЕООД или като свободна професия.
Както е написано в предложението на ССИ, желаещите да членуват в организацията лекари по
дентална медицина няма да дължат членски внос
или да имат друг вид финансов ангажимент. Като
членове на ССИ те обаче ще имат възможността да
се възползват от горепосочения проект, както и от
всички бъдещи проекти, а също така и да се обръщат към консултанти на ССИ за съдействие при административни проблеми, възникнали в процеса
на работа.
Продължава на стр. 2

Бързи отговори в рамките на картината с COVID-19:
Мерки и съществени превантивни мероприятия при дентално лечение след разпускане на ограниченията
В следващите редове ви представяме текст, описващ консенсуса около мероприятията в денталния кабинет,
възприети за стандарт за периода на възобновяване на лечебна дейност след разпускането на ограниченията във Франция.

S

ARS-CoV се предава чрез вече инфектирани хора, болни или асимптоматични
носители на вируса, чрез директна трансмисия посредством отделени пръски по
време на кашлица, кихане или просто по време на
говор, а също така и чрез индиректна трансмисия
при контакт на контаминирана инертна повърхност (OMS, 2020; HCSP, 5 март 2020 г., СЗО, 2020 г.).
Следователно е необходима превенция на въздушно-капковия и контактния път на разпространение. Трансмисията чрез аерозол не е основния
път на разпространение, но трябва да се вземе
предвид в денталните практики.
По отношение на повърхностите, малкото данни в литературата предполагат, че вирусът може да преживее
по повърхностите на стайна температура в продължение на 9 дни (Кампф, HCSP, 8 април 2020 г.).
Мерките за ограничаване на населението във Франция влязоха в сила от 17 март 2020 г. с цел значително
намаляване на циркулацията на вируса сред хората.
Продължава на стр. 4
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СЪСЛОВИЕ

, бр. 48, септември 2020 г.

РЕДАКЦИОННО

IN MEMORIAM
С дълбока скръб съобщаваме за кончината

на д-р Параскева Ризова

АКТУАЛНО

, бр. 48, септември 2020 г.

Небитови потребители на електроенергия
„ниско напрежение“ (НН) на свободния пазар:
какво трябва да знаем
Този тип доставка на електроенергия е за преходен период – от 01.10.2020 г. до 30.06.2021 г. – като
търговските взаимоотношения ще се реализират на база на сключен типов договор по образец,
одобрен от КЕВР до 31.08.2020 г.

след тежко и мъчително боледуване.

Скъпи
колеги,
През изминалите особени месеци постепенно
подновявахме своята работа и се адаптирахме
към променящите се условия – към различния
начин на приемане на пациентите, към търговската спекула с цени на маски, дезинфектанти, а
от неотдавна – и на ръкавици, към постоянното
търсене на отговори на редица въпроси и намирането на нови начини за успешното и безопасно
упражняване на нашата професия.
Неизбежно и в този брой отделяме място за
информация, свързана с COVID-19 – в случая на
френски материал, разкриващ консенсуса, около
който се е обединил Съюзът на денталните лекари във Франция по отношение на възобновяването на лечението в денталните кабинети след
падане на ограниченията по повод коронавируса (стр. 4-7). До част от тази информация всеки от
нас е стигнал по един или друг начин, но се надяваме, че в това стройно оформено ръководство
всеки от вас ще открие по нещо допълнително
относно препоръчителните мерки, с които е добре да се съобразяваме до разрешаване на ситуацията – до откриване на лекарство или ваксина
срещу COVID-19 или пък, според някои теории,
до вирусното изчерпване.
Сред другите актуални теми в броя трябва да
подчертаем възможностите, които разкрива
партньорството между СРК и ССИ за тези лекари
по дентална медицина, които искат да подобрят
знанията и информираността си по отношение
на електронното здравеопазване (стр. 1-2), а
също така и какво се изисква да променим като
небитови потребители на електрическа енергия
поради влезлите в сила изменения и допълнения
в Закона за енергетиката, за да не започнем да
плащаме изненадващо високи сметки в кабинетите си (стр. 3).
Още в броя: ще откриете клиничния случай на
д-р Красимир Чапанов, в който за възстановяване на единичен липсващ зъб с имплант той обединява двата хирургични етапа в един (стр. 8-9),
както и новини от платформата Medicalnews.
bg за връзката между приема на инхибитори на
протонната помпа и повишената податливост
към COVID-19 (стр. 12).
Ситуацията в съсловието е динамична и не
изисква от нас само адаптирано клинично поведение за периода на епидемия с коронавирус.
Ежедневно възникващите проблеми от различни институции създава нуждата съсловието да
бъде обединено повече от всякога и да се бори
за своите интереси. За актуални новини по различни въпроси проверявайте сайта на колегията
https://bzs-srk.bg.
Желая ви приятни минути с в. „Дентална медицина“, прекрасна есен, крепко здраве и много оптимизъм. „След всяко зло идва добро“, нали?
С най-искрени пожелания за лично и професионално спокойствие и успехи,
Д-р Ива Димчева

Д-р Ризова беше председател на СРК на ССБ през 1999 г. като замести д-р Плашоков след
изненадващата му кончина. Тя пое удара на пререгистрацията на всички зъболекари в София
след влизането в сила на ЗСОЛЛДМ от 1998 г., като я изпълни в собствения си кабинет с помощта
на личната си медицинска сестра. Тя е и един от основателите БСС през 1990 г. През 20002002 г. д-р Ризова беше член на УС на СРК на ССБ. Делегат на ОС на СРК и на Конгреса на БЗС.
Дългогодишен член на КПЕ на СРК и КПЕ на БЗС. До последните си дни д-р Ризова не е спирала да
работи в интерес на съсловието.

В случай, че до 30.06.2021 г. година небитовите клиенти не са избрали своя доставчик – търговец на електроенергия, доставките отново няма да бъдат прекратени,
но от 01.07.2021 г., ще се осъществяват от Доставчик от
Последна Инстанция (ДПИ), притежаващ съответната
лицензия. Такава лицензия притежават следните дружества:
•• “НЕК” ЕАД – Лицензия №Л-408-17/01.07.2013 г. за 26 г.;
•• “ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД – Лицензия №Л-41017/01.07.2013 г. за 26 г.;
•• “ЧЕЗ Електро България” АД – Лицензия №Л-40917/01.07.2013 г. за 26 г.;
•• “EVN Електроснабдяване” ЕАД – Лицензия № -413/
8.07.2013 за 26 г.;
•• “ЕСП Златни пясъци” ООД – Лицензия №Л-41117/01.07.2013 г. за 26 г..

От името на УС на СРК и лично от мое име изказвам
най-искрени съболезнования на семейството и приятелите й.
Д-р Олег Гладков, секретар на УС на СРК на БЗС

Партньорството между СРК и ССИ отваря
нови възможности за лекарите по дентална медицина
Продължава от стр. 1

Повече за проекта
Проектът е свързан със създадения консорциум
eHAction, в който работят представители на 30 европейски страни, сред които и България. Основната цел
на консорциума е развитието на електронно здравеопазване, познато още като E-Health. Консорциумът е
създаден за изпълнение на целите на Платформата на
Европейския съюз за здравни политики, която е инструмент на Европейската комисия за управление на
различни проблеми в здравеопазването. eHAction, от
своя страна, е консорциум, посветен конкретно на изграждането на електронно здравеопазване.

„Развитие на цифрови умения“ е проект, чиято цел е подобряване на знанията на участващите в него в областта на електронното
здравеопазване.
Това се налага във връзка с предстоящото въвеждане на европейски платформи за изграждане на единна
система за обмен на медицинска информация, в които
е отредено специално място на денталната медицина.
Секторът „Дентална медицина“ се следи и разработва
от работната група E-health към Съвета на Европейските Зъболекари (CED), в която БЗС има свой представител. През последните две години в тази работна група
бяха утвърдени параметрите на електронния здравен
картон в денталната медицина, а от началото на тази
година се дискутира и приложението на AI (Изкуствен
интелект) в денталната медицина – едно ново, бързо
развиващо се направление в съвременната медицина
и, разбира се, и в денталната медицина.
Проектът „Развитие на цифрови умения“ ще даде различни възможности на лекарите по дентална медицина за обучение за работа в новите електронни среди,
които не след дълго ще започнат да навлизат в нашата
професия.
Съюзът за стопанска инициатива е учреден на 22 декември 1989 г. като първата неправителствена организация на частни работодатели и предприемачи у нас.
Понастоящем ССИ участва активно в осъществяването
на тристранния диалог в държавата – правителство,
работодателски и синдикални организации, с профил
в защитата на интересите на микро-, малки и средни
предприятия в България.
В работодателската организация членуват водещи
браншови организации и работодатели в сектор „Хуманно здравеопазване“, като ССИ се превърна в притегателен център за работодателите от този сектор.

Съюзът за стопанска инициатива работи активно по проблемите на работодателите в сектор
„Хуманно здравеопазване“ чрез правенето на
политики на национално ниво. В резултат от проведените преговори в рамките на тристранния
диалог лекарите по дентална медицина, които
нямат договор с НЗОК бяха допуснати за участие в компенсаторния механизъм, известен като
„60/40”.
Работодателската организация съдейства на
своите членове и като организира безплатно за
тях обучения и инициативи в помощ и подкрепа
на микро- и малки практики за първична медицинска помощ. Такива са обученията по Закона
за здравословни и безопасни условия на труд,
обученията по GDPR, както и обученията по Закона за мерките срещу изпирането на пари и други
режими, с които всеки работодател следва да се
съобразява. Експертите на ССИ са в готовност да
консултират и да окажат подкрепа на всеки свой
член (работодател) по въпроси в областта на трудовото и осигурителното законодателство.
Повече информация за Съюза за стопанска
инициатива и за неговата дейност може да намерите на интернет страницата на организацията:
www.ssibg.org.
За да станете индивидуален член на Съюза за стопанска инициатива, е необходимо да попълните качените
на сайта на СРК заявление за членство и пълномощно
за представителство в социалния диалог (не се изисква
нотариална заверка на подписа), които да изпратите на
е-mail: office@ssibg.org, както и физически с куриерска
услуга за сметка на ССИ на адрес: гр. София, бул. „Черни
връх” № 51д, ет. 4, офис 11.
Подаването на заявление и пълномощно няма краен
срок. Само в качеството си на членове на ССИ обаче ще
имате възможността да бъдете включени в предстоящия проект по операция „Развитие на цифрови умения“,
финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“.
В свое писмо до СРК, ССИ заключава, че вярва в бъдещото ползотворно сътрудничество на двете организации и
в съвместната ползотворна работа в посока утвърждаване на съсловието на лекарите по дентална медицина
като водещо в сектор „Хуманно здравеопазване“.
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т 26.06.2020 г. влязоха в сила изменения и допълнения в Закона за енергетиката
(ДВ,бр.57/26.06.2020 г.), съгласно които небитовите (стопанските) клиенти на електроенергия НН, считано от 01.10.2020 г., трябва да закупуват електроенергия от лицензирани търгов
ци. Това означава, че до тази дата доставките на електроенергия НН ще се осъществяват от
Крайните снабдители по регулирани от КЕВР цени, а след тази дата – от търговци на либерализирания
пазар по двустранно договорени със съответния клиент цени.
Предвид това небитовите клиенти на електроенергия
НН трябва да предприемат действия за избор на лицензиран търговец на електроенергия и сключат съответния договор, който да влезне в сила от 01.10.2020 г. Търговците с лиценз за търговия с електроенергия можете
да разгледате на адрес portal.dker.bg/registri/litsenzii.

В случай, че до 30.09.2020 г. включително ние като небитови клиенти на електроенергия НН не сме сключили
договор с търговец, доставката ни на електроенергия
няма да бъде прекъсната. За извършването й задължение поема досегашния доставчик на електроенергия
(краен снабдител), но вече в качеството му на Лицензиран Търговец на електроенергия.

Важно е да подчертаем, че цената на продаваната електроенергия от ДПИ по правило е
значително по-висока от цената на свободния пазар, така че небитовите потребители
имат интерес да сключат договор за доставка на електроенергия с лицензиран търговец
не по-късно от 30.06.2021 г. В противен случай
рискуват да започнат да плащат значително
по-високи разходи за електроенергия от тези
досега.
Източник: https://www.emi-bg.com.

Дължим ли
месечна такса,
за да пускаме
радио?
Колеги, по повод проверките и предупрежденията за глобяване от страна на
Министерство на културата на дентални практики, които не заплащат месечна
такса „авторско право“ във връзка с пускането на музика в работните помещения
и чакалните в денталните кабинети, постъпи запитване от членове на СРК за това
дали в тази ситуация са налице условия за т.н. „Публично изпълнение“ по смисъла
на ЗАПСП и дали кабинетите се явяват „ползватели“, респективно следва ли да се
лицензират и да заплащат за слушането на музика.

Анализ, който ще можете да откриете в сайта на СРК посочва
следните изводи и първоначална позиция по казуса:
1. Озвучаването на кабинета по дентална медицина няма за цел привличането
и задържането на пациенти, тъй като посещенията при лекаря за дентална медицина са свързани с конкретен здравословен проблем, който се очаква да бъде
разрешен от него или в неговата практика.
2. Озвучаването на кабинета по дентална медицина не се явява част от бизнес
модела на лекаря или по друг начин да е пряко свързан с осъществяваната от
него „стопанска инициатива“, която се свежда до диагностика, лечение и профилактика на пациенти с дентални проблеми.
3. В озвучения кабинет по дентална медицина, макари и принципно да съществува възможността музикалните произведения да достигнат до неопределен
брой лица, кръгът на тези лица е пренебрежимо тесен (рядко броят на пациентите за един работен ден може да надхвърли 10 души).
4. Кабинетът по дентална медицина по никакъв начин не се явява търговски
обект, независимо от правната организация на практиката, а е вид лечебно заведение с коренно различна цел и предназначение.
Актуална информация за развитието по темата търсете на сайта на СРК
bzs-srk.bg и във фейсбук страницата на колегията.
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Бързи отговори в рамките на картината с COVID-19:
Мерки и съществени превантивни мероприятия при дентално лечение след разпускане на ограниченията
Продължава от стр. 1

Трябва бъде извършвана предварителна оценка на пациентите с основна цел от4 криване
на хората, изложени на риск от развитие на тежка форма на заболяването,

Необходимо е на пациен1 тите
да се предостави пред-

на пациентите, контактували с пациент с доказана COVID-19 инфекция, както на и
тези, които сами са носители на COVID-19.

варителна информация по
отношение на специфичните
процедури, въведени в денталната практика през периода на епидемия с COVID-19.

Възобновяването на лечебна дей2 ност
на денталните кабинети по

време на период на разпускане на
мерките налага прогресивност във
връщането към дейността.

БЪРЗИ
ОТГОВОРИ

на някои действия е необходимо
5 вОтлагането
зависимост от конкретната клинична ситуа-

ция. Например, докато се изчакват доказани
критерии за излекуване трябва да бъдат отложени всички неспешни дентални лечения при
пациенти с доказан COVID-19

По същата логика с цел да бъдат предпазени пациентите и здравния персонал, денталните кабинети бяха
затворени от 16 март 2020 г.
Настоящите бързи отговори са част от цялостия план
на националната стратегия на Франция за прогресивно
излизане от ограниченията, който се изпълнява от 11
май 2020 г.
В този контекст Националният съвет на Съюза на денталните лекари във Франция координира и създаде
настоящото ръководство с препоръки за работата по
време на криза с COVID-19.

Общи съображения
SARS-CoV-2 се открива в горните дихателни пътища
в ранните етапи на инфекцията с коронавирус и дори
преди появата на първите симптоми. Съществува консенсус относно присъствието на вируса 2 дни преди
появата на първите симптоми (или в екстремни случаи
4 до 5 дни) с изразен пик на концентрацията един ден
преди изявата на симптоматика. SARS-CoV-2 се размножава активно в гърлото в рамките на първите пет дни
след появата на симптомите. Положителните PCR резултати се откриват между ден 1 и ден 5 след появата на
симптомите. След петия ден виралният товар в назофаринкса намалява. И докато в повечето случаи симптомите намаляват в края на пъравата седмица, вирусната
РНК може да се открие и в проби, взети по време на
втората седмица от развитието на симптомите (То, 2020
г.). Разбира се, заразените асимптоматични пациенти
могат да бъдат заразопреносители.
Редица уреди и периферия, използвани в денталната
медицина, могат да генерират пръски или аерозоли,
които потенциално могат да бъдат заразени.

Организация на работните помещения
Избягвайте излишното посещаване на кабинета от
външни хора, което не е необходимо за функционирането на кабинета.

Възобновяване на дейността
Уверете се в правилното функциониране на вентилационната система (безпрепятствено всмукване на въздух и липса на запушване в изпусквателните отвори).
Както след всяко продължително затваряне, преди
възобновяване на дейност е нужно да обърнете внимание на:

кретни процедури при приемането на пациентите, така че да се ограничи контактът
между тях и да се предотврати замърсяването на денталния кабинет

ограничаването на количеството генерирани аерозоли.
•• След използването на апаратура, генерираща аерозоли, е необходима подмяна на въздуха преди въвеждането на следващия пациент.
•• По време на извършване на процедури, генериращи аерозоли, вратата към лечебния кабинет трябва
да бъде затворена, а персоналът, който полага грижи, трябва да бъде екипиран с адекватно защитно
облекло (виж по-долу).

Денталният екип трябва да разполага с лично защитно професионално
облекло и лични предпазни средства,
адаптирани към ситуацията.

да се прилагат специфич8 ниТрябва
протоколи при изпълнение на
лечебните процедури. По време на
епидемия с COVID-19 тези протоколи трябва да бъдат еднакво прилагани за всички пациенти.

•• Студената вода: пуснете водата да тече в продълже- •• Разлепете плакати с мерките за защита срещу короние на 5 минути. Направете същото с периферията на
денталния юнит (турбина, ръкохватка вода/въздух и
други).
•• Топлата вода: цялостно изпразване на контейнерите,
задържащи вода, чрез отваряне на всички точки за
топла вода. Контейнерите, в които се разтварят различни вещества, трябва да бъдат промити, за да не се
задържат утайки. По възможност проветрете добре
помещението, за да евакуирате аерозолите възможно най-бързо.
•• Аспирацията: почистете филтрите, тествайте всмукателната способност и дезинфекцирайте с обичайния
продукт.
•• Подовете и повърхностите: извършете почистване и
дезинфекция на подовете и повърхностите, използвайки вируцидни препарати.

Чакалня и рецепция
Ограничете използването на чакалнята възможно
най-много. За предпочитане е пациентът да влиза директно в лечебния кабинет (да се вземе предвид при
съставянето на графика).

Чакалнята:

•• Трябва

да бъде разчистена от всякакви излишни
предмети и списания, книги, каталози и играчки (Министерство на солидарността и здравето, 25 април
2020 г.).
•• Трябва да предлага ограничен брой седящи места,
разположени на най-малко един метър разстояние.
Избягвайте текстилените тапицерии.
•• Извършвайте дезинфекция на повърхностите поне
два пъти дневно. Редовно дезинфекцирайте ключовете за осветление, дръжките на бравите и рамките
на вратите с вируциден препарат.
•• Проветрявайте поне три пъти дневно в продължение
на поне 15 минути (адаптирайте времето за проветряване към размера на чакалнята).
•• Оставете на достъпно място хидроалкохолен разтвор за дезинфекция в зоната за изчакване и на рецепцията.
•• Оставете на разположение защитни маски за пациентите, които нямат такива.

Желателно е да се поддържа постоянна минимална
вентилация на помещенията, в които се извършва дентално лечение, но без да се генерира поток на въздух,
за да не се разпръскват аерозолите (например наклонен процорец, свързан с вентилационна система).
•• Проветрявайте в продължение на 15 минути след лечения, генериращи аерозоли.
•• Прозорецът не трябва да се отваря директно към работната зона или към място за преминаване.
Кабинет без прозорец
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Трябва да бъде уста3 новена
специфична

функционална и материална организация
на работните помещения. Персоналът
трябва да бъде обучен и информиран в
детайли за тази нова
организация.

•• Основна цел на практикуващите през този период е

Кабинет с прозорец

Трябва да се изгради специфичен начин на
6 планиране
на графика. Необходими са кон-

навирус, както и за техниките за миене на ръцете
чрез достатъчно разтриване.
•• Временно преустановете използването на диспенсъри за вода.
•• Ограничете достъпа до санитарните помещения, освен ако не се налага. След използването им, осигурете дезинфекция на санитарното помещение.
•• По възможност осигурете механична защита от пръски на рецепцията – стъкло, плексиглас и т.н. – която
редовно да се дезинфекцира.

Лечебен кабинет
За лечебните кабинети с няколко стола:
•• Спазвайте бариерното разстояние между пациентите
(да е повече от един метър).
•• Не приемайте повече от един пациент в помещението, ако планираното лечение е свързано с отделяне
на аерозол.
•• Ако практиката ви го позволява, организирайте едновременната работа в две отделни помещения.
•• Трябва да имате незабавен достъп до контейнер или
специализирана торба за опасен биологичен отпадък.
•• Повърхностите трябва да бъдат незабавно почиствани след риск от излагане на пръски или друг път на
пренасяне на инфекциозни агенти (при използване
на ротиращи инструменти и такива, образуващи аерозол, проекциите се разнасят на 1,5 метра дистанция).
•• Ако различните видове допълнително оборудване не
могат да бъдат извадени от работните плотове, защитете ги с помощта на покривало или капак. Те също
трябва да бъдат дезинфекцирани.
•• Защитете и дезинфекцирайте редовно компютърната
апаратура (клавиатури, мишки), а също така и телефоните.

Третиране на въздуха
Информирайте се за инсталацията на вашата климатична или вентилационна система, за да разберете какво оборудване съществува във вашия кабинет, както и
да отдиференцирате потоците на свеж въздух и отвеждането на застоял въздух. Разберете какъв тип филтър
се използва и на какъв период се препоръчва неговата
подмяна.

COVID-19 | НАУКА И ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА
РУБРИКА

, бр. 48, септември 2020 г.

•• Не

извършвайте лечебни процедури, генериращи
аерозоли, в помещения без прозорци и без добра
вентилационна система.
•• Възможно е да компенсирате липсата на прозорец с
помощта на централна климатична инсталация, която подменя минимум 6 пълни обема на кубатурата
въздух за един час (без рециклиране). Тази инсталация не трябва да поставя помещението в положение
на свръхналягане (отведен към въведен въздух).
Климатик
По принцип стайните климатици не проветряват помещението: вътрешното тяло поема въздух в стаята и
го освобождава отново в нея, променен на желаната
температура.

Към днешна дата за безопасността на използването на климатик в лечебен кабинет, в
който се извършват аерозол-генериращи процедури в момент на епидемия с COVID-19, не е
постигнат консенсус.
За някои рециркулиращи въздушни системи като
климатиците, независимо дали са оборудвани с филтър или не, се препоръчва да бъдат спрени, за да се
избегне разсейването на генерирания аерозол и замърсяването на всички повърхности на помещението.
Други филтриращи климатични системи, оборудвани
с HEPA филтър, може да намалят концентрацията на
SARS-CoV-2, разпръсната във въздуха.
В становище от 6 май 2020 г. относно управлението
на епидемията от COVID-19 се припомня, че потокът от
въздух от терминални блокове (вентилатори) и стайни
климатици, дори нормално филтриран, може да увеличи дистанцията, която достигат пръските, излъчвани
от орофаринкса. Препоръчва се да не се смесват потоците въздух, които се извличат от помещенията, и
чистия въздух в устройствата за обработка на въздух
(да се провери типа на топлообмена), за да се предот
врати евентуалната рециркулация на вирусни частици
в помещенията. Могат да бъдат изключени другите
системи за топлообмен, тъй като съществува система
за „изцяло нов въздух“, която разделя мрежата на подавания въздух и този, който се поема. Последният се
отделя направо навън.
•• Ако се използва климатична система, ежеседмично
сменяйте филтрите.
•• Използването на климатична система е удачно извън
часовете, в които се произвеждат аерозоли.
•• При използване на централна климатична система
за чист въздух трябва да се следи за поддържане на
обичайните настройки на температура и влажност.

ха чрез генериране на замърсители.
•• В зависимост от кубатурата на лечебния кабинет
може ли да се каже, че времето, необходимо за по
стигането на ефикасно пречистване е адекватно с
мястото, за което се прилага? Ефективността на този
тип устройства намалява при по-големи помещения.
•• Посочваната от производителите висока ефективност подкрепена ли е от експериментално проучване
върху вируси?
•• Важно е да се отбележи, че много от тези устройства
при работа изискват в помещението да няма хора.
•• Възможна ли е поддръжката на тези устройства (смяна на филтри и т.н.) и оправдана ли е нейната цена?
Към днешна дата няма ясни и прецизни препоръки
относно въпроса с тези уреди, особено в контекста на
епидемията с COVID-19.

•• (b) Основните рискови фактори са възраст над 65

Техническа страна

Единственият достоверен начин за установяване на
зараза с COVID-19 e PCR тестът. Не е нужно да се извършва рутинен диагностичен PCR тест на всички пациенти, идващи на посещение в денталния кабинет.
Серологичните тестове, от друга страна, не позволяват да се определи заразността на пациента.

Въздухът, изхвърлян от аспирацията, трябва да преминава през HEPA филтър от най-малко клас 13. Трябва да
се внимава въздухът да не се изпуска в заето с хора помещение, независимо дали това са пациенти, медицински персонал или е помещението, в което се разполагат
компресорите за машината.

Оценка на пациентите
Информирайте пациентите, че може да идват в практиката ви само с предварително уговорен час. Задължителна е и предварителната оценка още по време на
телефонния разговор или запитването по имейл. Оценката цели класифицирането на пациентите на 4 групи
(Таблица 1).
Препоръчва се използването на утвърден въпросник.
Група А включва пациенти без симптоми, предполагащи наличие на COVID-19 и които не отговарят на характеристиките на групи B, C и D.
Група B включва пациенти без симптоми, предполагащи наличие на COVID-19, без рискови контакти, но в
риск от развитие на тежка форма на заболяването.
Група С са пациенти без симптоми, предполагащи наличие на COVID-19, но контактни на пациент, носител на
вируса (пациент в карантина).
Група D са пациенти с COVID-19 или такива с предполагаеми за коронавирус симптоми, които все още не са
тествани (пациенти в изолация).
•• (а) Основните признаци са висока температура
(над 38°), студени тръпки, кашлица, затруднено дишане, внезапна загуба на вкус или мирис, диария, главоболие, влошено общо състояние.

години, усложнена хипертония, хронично белодробно заболяване, неконтролиран диабет, бременност в
трети триместър, сърдечна недостатъчност, затлъстяване (BMI 30), вродена или придобита имуносупресия.
Ако вече е даден час на пациента:
•• да бъде помолен да дойде с общодостъпна или хирургическа маска (или планирайте да му осигурите
такава).
•• информирайте го за конкретните условия за прием
(вижте по-долу).
•• предупреждавайте пациентите, че в случай на изявяване на симптоми на коронавирус преди посещението, трябва да се свържат с вас и да отменят посещението си.

Тестове

Изпълними клинични действия
По време на епидемиологичния период е добре да се
отложат определени видове лечения, от една страна, за
да се защитят пациентите от рискова група, а от друга за
да не се увеличава риска от зараза на останалите пациенти и този на работещите в денталния кабинет. (табл. 1)

Планиране на посещенията
При възобновяване на дейност всеки практикуващ
трябва да даде предимство на пациентите, които са получили спешна помощ през периода на спиране на работа, както и на тези, които са били отложени от планов
прием през същия период.
Организацията на посещенията трябва да позволява:
•• Извършване на процедури по дезинфекция и проветряване между пациентите;
•• Липса на чакане от страна на пациентите. При групови практики е уместно часовете да се разпределят
така, че пациентите да не се засичат при влизане и
напускане на кабинета.
•• Насърчаване на планирането на комбинирани посещения, в които на пациента се извършват няколко
лечебни дейности.
•• За пациенти от групи C и D се предоставя само спешна помощ. За предпочитане е посещенията на такива

Таблица 1
Пациенти
СИМПТОМИ

НЕОТЛОЖНА ГРИЖА

Група А

Група B

ДА

ДА

Всяко лечение, което
изисква бърза намеса
Пример: лечение на остър необратим пулпит,
екзацербирали инфекции,
травми, кръвотечения

НЕСПЕШНИ ЛЕЧЕНИЯ

Група С

Група D

Без симптоми, пред- Без симптоми, пред- С COVID-19 или такива
Без симптоми,
с предполагаеми за
полагащи наличие на
полагащи наличие
предполагащи
коронавирус симптоCOVID-19, но конна COVID-19, без
наличие на
ми, които все още не
тактни на пациент,
рискови контакти,
COVID-19 и които
са тествани (пациенти
носител на вируса
но в риск от развине отговарят на
в изолация)
характеристиките тие на тежка форма (пациент в карантина)
на заболяването
на групи B, C и D

ДА

Възможно (а)

ДА

ДА

на времеви прозорци,
определени за пациенти от тази група

на времеви прозорци,
определени за пациенти от тази група

НЕ

НЕ

Пациентът трябва
да бъде оценен отново
след 14 дни (инкубационен период) след
контакт с лице:

Отложете лечението
до достигане на критериите за отмяна на
карантината

- с доказан COVID-19
- с изявени симптоми

Пречистватели за въздух
- Пречиствателите на въздуха работят чрез техники за
улавяне на частиците (например филтриране чрез HEPA
филтри) или чрез методи на окисление или унищожаване. Понякога се използва комбинация от тези техники.
Възникват различни въпроси относно използването на
тези устройства, някои от които все още нямат отговор:
•• Може ли да се каже, че тези устройства са безопасни? Някои от оксидиращите или унищожаващите устройства могат сами да влошат качеството на възду-

5

- за общата популация
от пациенти (b);
- за имунокомпрометирани пациенти (c).

•• (a) Оценете съотношението полза/риск от лечението, което се получава по отношение на риска от експозиция,

който трябва да понесе пациентът (при постигнато съвместно и информирано съгласие между пациента и практикуващия, като се вземе предвид здравословното състояние на пациента, нивото на епидемия и възможността
за отлагане на лечението).

•• (b) Най-рано на 8-мия ден от появата на симптомите и при уверяване за липса на температура в продължение
на поне 48 часа. При възможност да се изчака още 7 дни.

•• (c) Най-рано на 10-тия ден от появата на симптомите и при уверяване за липса на температура и нарушено
дишане в продължение на поне 48 часа. При възможност да се изчака още 14 дни.

6
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пациенти да се планират в края на работния ден, така
че да бъде възможно извършването на разширено
почистване и дезинфекция (или да резервирате специално само за тях отделна работна смяна).

Прием на пациентите

•• Не се препоръчва систематичното измерване на тем-

пературата на всеки пациент при влизане.
•• Винаги, когато е възможно, пациентите трябва да изчакват извън кабинета.
•• Пациентите от групи C и D не трябва да влизат в контакт с други пациенти.
•• Избягвайте физическия контакт (не се прегръщайте,
не се здрависвайте и т.н.) и спазвайте физическата
дистанция между пациентите.
•• Приемайте само пациента, който е дошъл за лечение
(а при деца и несамостоятелни пациенти в чакалнята
да има само един придружител).
•• При пристигането на пациента (и когато идва заедно
с негов спътник):
·· Накарайте го да използва хидроалкохолен дезинфектант, като разтрие добре ръцете си с него.
·· Помолете го да носи обикновена или хирургична маска.
·· Уверете се, че маската е правилно поставена.
Можете да разлепите афиши с правилния начин
за носене на маските.
·· Ограничете количеството лични вещи, които се
внасят в лечебния кабинет (палто, чанта и т.н.).
Можете да осигурите специален кош за лични
вещи, който да бъде обеззаразен преди всеки
нов пациент.

Административни аспекти:

•• Разтривайте ръцете си с хидроалкохолен дезинфек-

тант след като сте били в контакт с документ, попълнен от пациент, с негова карта за плащане или друг
вид личен документ.
•• Предлагайте плащанията да се извършват с карта.
•• Редовно дезинфекцирайте копчетата на посттерминала.

Медицински и немедицински персонал
Възобновяване на дейност
Наети служители
Всеки служител, който има един или повече рискови фактори за развитие на тежка форма на инфекция
с COVID-19 трябва да се свърже със своята служба по
трудова медицина, преди да поднови своята дейност.
Службата ще оцени в зависимост от здравословното
му състояние, условията на работа, риска от експозиция и епидемичния контекст възможността за подновяване на професионалната дейност.
Самоосигуряващи се
Свободно практикуващите с един или повече рискови фактори за развитие на тежка форма на COVID-19
трябва да се свържат със своя личен лекар или с лекаря си по трудова медицина преди да решат да възстановят своята дейност. Така ще може да бъде оценено
тяхното здравословно състояние, условията на труд,
риска от експозиция и конкретната епидемиологична
обстановка.
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Таблица 2
Манипулации,
които не генерират
аерозол

Манипулации,
които генерират аерозол
и не замърсяват

Замърсяващи процедури,
които генерират аерозол

НЕ

ДА

НЕ

Еднократна туника

НЕ

НЕ

ДА

Хирургична маска

ДА

НЕ

НЕ

Маска FFP2

НЕ

ДА

ДА

Еднократна полимерна манта

Защитни очила и шлемове

ДА

ДА

ДА

Еднократни ръкавици

ДА

ДА

ДА

Преглед, който не включва използване на ръко
хватката вода-въздух

Консервативно зъболечение или ендодонтия при
използавне на кофердам

Невъзможност да се постави кофердам, екстракция,
почистване с ултразвук

ПРИМЕР

Служители с изявени симптоми
При изявяване на признаци, суспектни за COVID-19,
денталният лекар, асистент или рецепционист трябва
да преустанови работа и да се свърже с личния си лекар, който да оцени техните симптоми и да предпише
диагностична проба.
Служители, които са контактни със заразени лица
Контакт в личен аспект: поведението, което трябва да
се следва, е същото както при немедицински специалисти.
Контакт в професионален аспект: тъй като медицинският екип е снабден с лични предпазни средства, специалистите, лекували доказан пациент с COVID-19, не
се считат за контактни.

Връщане към работа след прекарване на
COVID-19 инфекция
Медицински персонал извън риск от развитие на
тежка форма на COVID-19: Премахването на карантината може да стане след 8-мия ден от проявата на
симптомите и най-малко 48 часа след изчезването на
температурата, както и поне 48 часа след изчезване на
влошеното дишане.
Медицински персонал във висок риск от развитие
на тежка форма на COVID-19: Премахването на карантината може да стане след 10-тия ден от проявата
на симптомите и най-малко 48 часа след изчезването
на температурата, както и поне 48 часа след изчезване
на влошеното дишане.
Подновяването на професионалните дейности, както и
контактът с пациенти на медицинския персонал от двете групи трябва да бъде при стриктно носене на маска с
висока защита в продължение на поне още 7 дни.

Мерки за лична хигиена
Всички, работещи в денталния кабинет, трябва да усвоят и спазват следните предпазни мерки:
•• Хигиена и достатъчно често миене на ръцете
•• Поддържане на къси, чисти нокти, без обикновен
или гел лак.
•• Да не се носят бижута на ръцете и китките (гривни,
пръстени, халки, часовници). Не се препоръчва носенето на верижки, колиета и обеци.
•• Да не се поддържа брада (пречи на защитата от страна на FFP2 маските).

•• Връзване и прибиране на средните и дългите коси.
•• Носете чисто професионално облекло, предназначе-

но за извършваната дейност.
•• Когато това е възможно, не допускайте професионалното облекло да напуска практиката. Когато това
е приложимо, е добре да се избягва то да се пере в
домовете на служителите. Вместо това се препоръчва
то да се изпира в практиката или да се взима и доставя от фирма, която да се грижи за него (минималното
препоръчително изпиране е 30 минути на 60°).
След всяко преобличане трябва да се извърши измиване на ръцете и предмишниците и/или дезинфекция.

Защитно облекло
Административен персонал (който не влиза в лечебния кабинет)
Необходимо е носене на хирургическа маска. При
липса на ефективна защита от пръски в зоната на рецепцията от типа на предпазно стъкло или пластмасова преграда е необходимо да се носят още защитни
очила или шлем.
Продължителността на носене на една и съща защитна маска не трябва да надвишава 4 часа при спазване
на всички правила за нейното носене.
Медицински екип (лекар по дентална медицина и
дентален асистент)
Денталният помощник, който извършва почистването и дезинфекцията на лечебния кабинет трябва да
бъде облечен със същото защитно облекло като екипът, който извършва лечебните манипулации.

Професионално защитно облекло
Екипът, извършващ лечебните манипулации, трябва
да бъде снабден със защитно облекло, съобразено с
вида на извършваните дейности. При изпълнението
им са необходими допълнителни предпазни средства:
•• Защита за очите: предпазни очила и/или предпазен шлем. Предпазният шлем предпазва маската и
ограничава риска от нейното замърсяване. Някои
домашно изработени шлемове може да не са достатъчно ефективни срещу хвърчащи пръски и дебрис
от зъбна тъкан. В такива случаи е разумно под шлема
да се носят и защитни очила.
•• Защита на дихателните пътища: за извършване на
процедури, създаващи аерозол, е необходимо носенето на маска FFP2 или еквивалента N95/KN95. Остава обаче необходимостта след такива процедури да
се извършва щателна дезинфекция и проветряване.
Маските FFP2 обичайно са за еднократна употреба.
В случай на недостиг е възможно удължаването на
употреба на тази маска до максимално препоръчваната продължителност на носене от 8 часа. Поради
дискомфорта, свързан с продължителното носене
на такава маска се препоръчва тя да се носи до 4
часа. Маската от тип FFP2 може да бъде използвана
за няколко пациента, стига да не бъде замърсена или
намокрена. Ако не се използва такава маска, използването на хирургическа маска е задължително. Спазвайте правилата за правилно носене на маски.
•• Защита на професионалното облекло. Ако професионалното облекло не е защитено, то трябва да се
третира след всяка процедура, генерираща аерозоли. По време на замърсяваща процедура, създаваща
аерозол, защитното облекло трябва да бъде предпазено с покривна престилка, която да бъде еднократна или с възможност за изпиране. Тя трябва да бъде
изтеглена колкото се може по-надолу, за да покрива
в минималния случай горната част на торса. В такава
конфигурация е нужно да:
·· се сменя покривната престилка и да се извърш-
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ва хигиенизация с хидроалкохолен развтор или
сапун на ръцете и предмишниците (включително лактите) след всеки пациент;
·· сменяйте професионалното си облекло на всеки половин ден работа или след замърсяване
или намокряне.
·· не позволявайте пациентите да имат контакт с
помещението, в което се съхранява защитното
облекло.
·· по време на генерираща аерозол процедура се
препоръчва професионалното облекло да е напълно защитено, включително и предмишниците. Ето защо се облича нетъкано или пластмасово еднократно облекло, платнено операционно
облекло за многократна употреба или пластмасово облекло за многократна употреба (например от полиетилен). Препоръчва се изпиране
в кабинета (b). При липса на защитно облекло,
предназначено за поставяне над професионалния екип се използват еднократни полиетиленови маншети, които покриват края на ръкавите и захващат ръкавиците.
·· (а) под грижи, създаващи риск от замърсяване
се разбират манипулации, свързани с риск от
кървене, риск от завихряне на слюнка и аерозолирането й (случаи с невъзможност за поставяне на кофердам, почистване на зъбен камък с
ултразвук и други).
·· (б) Пране на 60°в продължение на поне 30 минути, за да бъде ефикасно срещу коронавируса.
Използването на лично защитно професионално облекло трябва да бъде свързано с ежедневното му сменяне и поддържане при стриктно спазване на хигиената на ръцете (табл. 2).

Други защитни съображения

•• Задължително носене на еднократни ръкавици
•• Задължително носене на защитна шапка. Тя може да

се използва през цялата работна смяна, стига да не
бъде замърсена или намокрена. Може да бъде еднократна или да се пере.
•• Не е задължително носенето на покривни високи
калцуни.

Извършване на лечението
Манипулации, генериращи аерозоли
Процедурите, определящи се като генериращи аерозоли, са: ултразвуково почистване на зъбен камък,
използване на турбина или обратен наконечник, полиране с Air-flow, използване на ръкохватката вода/въздух. Почти всички от тези действия е много вероятно
да генерират аерозоли.
Количеството аерозол зависи от количеството въздух
и количеството вода в спрея. Една турбина се нуждае
от 35 до 50 литра въздух за минута, за да функционира,
докато за обратния наконечник са необходими само 4
до 8 литра. За да се ограничи образуването на аерозоли
е препоръчително когато е възможно да се предпочете
използването на обратен наконечник вместо турбина.

Протокол на лечение

•• Пациентът остава с маска до началото на лечението

и я поставя отново след края му. Маската на пациента се поставя в определена за това дезинфекцирана
повърхност или в запечатващ се найлонов джоб с
цип. Пациентът трябва да свали сам маската си, да я
запечата и след това да измие ръцете си.
•• Както преди всяко дентално лечение на пациента се
предлага разтвор за изплакване. Различни автори
предлагат вода за уста, съдържаща повидон-йодид
или водороден пероксид, с цел намаляване на потенциалното вирусно натоварване. Вируцидната активност на тези активни молекули върху SARS-CoV-2
обаче още не е клинично доказана.
•• Помолете пациентите да не използват плювалника –
вместо това аспирирайте излишната вода или слюнка.
•• Заснемането на интраорални рентгенографии трябва да се извършва с повишено внимание, тъй като се
предизвиква повишено слюноотделяне и възможно
предизвикването на рефлекс за гадене и кашляне.
Екстраоралните рентгенови образи като ортопантомографията и CBCT могат да бъдат алтернатива когато има показания за тях и е желателно да се избегне
направата на интраорална снимка.
•• Използването на кофердам трябва да се предпочита
във всяка възможна клинична ситуация. След доброто позициониране на платното полето може да се де-
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зинфекцира с натриев хипохлорит.
•• Използвайте мощна аспирация, ако е възможно, чрез
два накрайника.
•• Разработете работата на четири ръце.
•• В зависимост от клиничната ситуация клиницистът
трябва да подбере най-подходящият лечебен метод,
водещ до генерирането на минимално количество
аерозол.
•• Не се препоръчва полирането с въздух под налягане.
•• Ако е необходимо използването на ротационен инструмент, създаващ аерозол е необходимо:
·· да предпочетете син или червен пръстен обратен наконечник вместо турбина;
·· да намалите водата до необходимия минимум;
·· да извършвате стерилизация след всяка употреба или да използвате еднократни наконечници;
·· при нужда от зашиване да предпочитате резорбируеми шевове (ADA, 2020).
Към днешна дата няма проучвания върху хора относно ефективността на разтвори за жабурене срещу
COVID-19. Сред тестваните антисептици, които могат
да се използват като вода за уста, in vitro срещу други
коронавируси по-висока ефективност показват пероксид- и повидон-йод-съдържащите разтвори в сравнение с хлорхексидин. Тъй като обаче няма единодушие
по отношение на тяхното действие, може да се окаже,
че тяхното действие не обхваща продължителността на
едно рутинно дентално лечение. Въз основа на сега наличната информация получена от in vitro резултати не
е възможно да се препоръча определена формула за
приготвяне на разтвор с цел намаляване на вирусния
товар на SARS-CoV-2 в устната кухина.

Дезинфекция и управление на отпадъците
Препоръчва се да не се променят стандартните процедури за почистване на денталните инструменти и
другите приспособления за многократна употреба,
които са потенциално замърсени със SARS-CoV-2. Припомняме, че дезинфектантите, използвани при стерилизация, отговарят на редица норми, включително на
тази за вируцидност (NF EN 14476).
При недостиг на консумативи маската FFP2 може да
бъде запазена за смяната в случай, че не е намокрена
или замърсена.
Личните предпазни средства се сменят (ръкавици,
престилка, +/- защитни ръкави за ръцете или покривна
манта) или дезинфекцират (защитни очила за многократна употреба, предпазен шлем).
Отпадъкът от лечението и личните предпазни средства се изхвърлят като инфекциозно-рисков биологичен отпадък. Сухите и незамърсени ЛПС (от кръв, слюнка и други телесни течности) изхвърлете в битовия
отпадък в торбички, предназначени за тази цел.
Продължете с внимателно измиване на ръцете със сапун и/или хидроалкохолен разтвор (заедно с предмишниците).
В случай на генериране на аерозол проветрете стаята за поне 15 минути на широко отворен прозорец.
Дезинфекцирайте всички повърхности (стол, помощни
масички, аспирация, работен плот, дръжки и т.н.) с дезинфектант, отговарящ на стандарт, за който се спазва
времето за действие, или с домакински препарат, допълнен с изплакване и дезинфекция с натриев хипохлорит с концентрация 0,1%.
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Имайте предвид, че аерозолите или пръските при
кашляне и плюене могат да замърсят на разстояние от
повече от 1,5 м от източника.
Изплаквайте снетите отпечатъци със студена вода и
след това ги напръскайте с дезинфектант, който отговаря на стандарт NF 14 476 или с 0,5% натриев хипохлорит.
Информирайте лабораторията за извършената процедура по дезинфекция преди да изпратите поръчката.
Изисквайте обратно зъботехника да ви информира за
процедурата по дезинфекция, която той е предприел
върху работните повърхности преди поръчката да се
върне в кабинета.
•• Изплаквайте смукателните шлаухи със студена вода.
•• Обеззаразявайте последните отдели аспирацията,
върху които се поставя накрайник.
•• След лечение, свързано с генериране на аерозоли,
извършете дезинфекция като използвате ръкавици
и подходяща защита за дихателните пътища и очите.
В края на всяка смяна:
В допълнение на описаните по-горе действия е необходима дезинфекция на аспирационната система,
дезинфекция на филтрите й, почистване на повърхностите в чакалнята, ако е била използвана, завързване
на опасния биологичен отпадък и последващо измиване и дезинфекция на ръцете. Използайте продукт от
стандарт NF 14 476.
В края на работния ден:
Почистване на пода, мокро измиване и дезинфекция
(без използване на прахосмукачка) и използване на
продукт от стандарт NF EN 14476. Алтернатива може да
бъде разтвор на белина с концентрация 0,5%. Спазвайте времето, необходимо за действие на продуктите.
Незамърсените и ненамокрените ЛПС изхвърлете в
битовия отпадък. Използвайте предназначена за означаването им торба. Не прехвърляйте отпадъка от една
торба в друга. Поставете торбата във втора за по-сигурна защита и ги съхранявайте в продължение на 24 часа
преди извозването им.

Допълнителна информация
По отношение на приемането на доставки: извадете
първата опаковка, след което хигиенизирайте ръцете
си. След това можете да разопаковате продуктите.
По отношение на помощния административен персонал: при достатъчно време за проветряване и вентилация след последното лечение те могат да носят само
обичайния си екип, маска и ръкавици.
В случай, че на помощ извиквате почистваща фирма, се уверете, че извършваните от тях процедури и
продукти отговарят на описаните по-горе препоръки.

ОБЯВИ
ПРОДАВАМ

ФУНКЦИОНИРАЩ КАБИНЕТ
с чакалня и стерилизационно
помещение, кота 0,
в близост до паметника Левски.
Цена 89 000 евро.
Телефон за контакти: 0876/202 513.
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Съхраняване на меките тъкани
около имплант с многочастова надстройка
Д-р Красимир Чапанов

Фиг. 1 Образна диагностика: от CBCT се установи достатъчна по обем
кост за поставяне на имплант с подходящ диаметър и дължина.

Фиг. 2. Моменти от хирургичния етап и избрания за поставяне имплант (вдясно).

В

имплантологията е съществено да бъде сведено до минимум травмирането на меките тъкани
около импланта. Тяхното увреждане може да бъде стане както по време на поставяне на импланта (първи хирургичен етап), така и в посещението за разкриването му и поставянето на
оздравителен винт (втори хирургичен етап) или при снемането на отпечатък и фиксиране на
временна или постоянна корона. Ето защо окончателната надстройка може да се фиксира още в посещението за поставяне на импланта, превръщайки се в дефинитивна опора на периимплантните меки
тъкани. Фиксирана по време на първия хирургичен етап, окончателната надстройка дава опора на меките тъкани няма нужда да се дефиксира.
Периимплантатната мукоза около импланта може да
се дефинира като мекотъканен комплекс с бариерна
фукция. Тази важна фукция на меките тъкани трябва
ефективно да предотвратява навлизането на микроорганизми, техните токсини и други външни субстанции.
За разлика от естествените зъби, меките тъкани при
имплантите се различават в структурно отношение.
Периимплантатната мукоза е съставена от добре
кератинизиран орален епител, сулкуларен епител,
свързващ епител и съединителна тъкан. Височината
на свързващия и бариерния епител около имплантати трябва да е 1,5-2 mm, а съединителната тъкан –
1-1,5mm. Епителното прикрепване и подлежащата съединителна тъкан формират биологична зона – т.нар.
„биологична ширина“. И двете структури са прикрепени към имплантатната повърхност посредством хемидесмозоми. Присъствието на базална ламина и връзката към имплантата посредством хемидесмозоми е
описана за първи път от Schultz през 1974 г. Благодарение на тях епителът се прикрепва към титаниевата
повърхност. Прикрепването на тъканите осигурява механична здравина и предпазва от нараняване. Бариер-

ният елемент от периимплантатната мукоза е обърнат
към повърхността на имплантата.
За разлика от кератинизираната тъкан около естествения зъб периимплантатната мукоза е резултат от вторичен оздравителен процес. Зарастването на периимплантатната мукоза е продължително. Хистологично
съединителната тъкани около имплантите наподобява
цикатрикс.

Клиничен случай
На преглед се яви мъж на 42 години поради екстрахиран преди 9 месеца зъб 46. Пациентът е с умерени
очаквания за успеха от лечението. От клиничния преглед се установи добро общо здравословно състояние
и добро пародонтално здраве. Оралната хигиена е задоволителна, няма ограничение в отварянето на устата. Пациентът е непушач.
Той има един загубен зъб, за който решихме да бъде
заместен с дентален имплант. Мястото на планираното
имплантиране не е във видимата зона при усмивка.

От бр. 37/2017 г. в. „Дентална медицина“ е с променен дизайн, а онлайн архивът става част от осъвременената визия
на сайта на Столична Районна Колегия.

Хирургичен протокол: имплантиране тип 4 (шест месеца или повече след екстракцията на зъб); протетичен
протокол: планирано натоварване – до 2 месеца след
поставянето на импланта.

Хирургичен протокол
След отпрепарирането на мукопериосталното ламбо формирахме имплантната остеотомия. Поставихме
имплант с размери 4 мм диаметър на 10 мм дължина
(Helix GM Implant; 4mm/10mm; 109.983) с добра първична стабилност над 40 Ncm.
Преди адаптиране и зашиване на ламбото поставих
ме и фиксирахме на 20 Ncm двучастова надстройка с
трансмукозална височина 2,5 мм (GM Exact Abutment;
Transmucosal height 2.5 mm; 115.239) и протективен цилиндър (Protection Cylinder ; 106.22 ).

Веднъж фиксирана в импланта такава надстройка
няма нужда да се дефиксира.
Тези надстройки могат да се използват при тотално или частично обезъзбени челюсти. Използването
на двучастови надстройки позволява изработване на
винтово фиксирана мостова конструкция върху няколко импланта, като по този начин може да се компенсират значителни отклонения в техните наклони един
спрямо друг.

3300

Освен за протезиране върху няколко импланта се
предлагат двучастови надстройки, предназначени за
възстановяване на единичен зъб.
Основните съображения при избора на двучастова
надстройка за възстановяване на единичен липсващ
зъб са:
•• Имплантиране в дистален участък;
•• Минимално разстояние от ръба на надстройката до
платформата на импланта от 1,5 мм;
•• Минимално интероклузално разстояние от 4,9-5,5 мм

Цена с ДДС

Цяла страница
(без първа и втора)

720 лв.

1/2 страница

400 лв.

1/4 страница

225 лв.

1/8 страница

135 лв.

На кв. сантиметър

1,10 лв.

Фиг. 6. Кадри от клиничната ситуация два месеца след имплантирането – добре оформени и съхранени периимплантни тъкани (14 май 2019 г.)

от нивото на мукозата.
Снехме отпечатък на ниво надстройка (без да се развива фиксираната при поставяне на импланта двучастова надстройка) с цел изработване на временна винтово
фиксирана корона.

Клиничната ситуация показа стабилно вертикално и хоризонтално ниво на меките тъкани около импланта без
нужда от извършване на допълнителни оперативни интервенции на меките тъкани. Използването на двучас
тови надстройки скъси необходимото лечебно време.
Причина за това беше обединяването на двата етапа от
хирургичния протокол в едно хирургично посещение.

SAC Assessment tool

Литература

Изработихме винтово фиксирана металокерамична
корона шест месеца след фиксиране на временната.

Пълен списък с използваната литература е на разположение в редакцията при поискване.

Протетичен протокол

Фиг. 7. Клиничен и рентгенов образ: фиксиране на временната корона върху двучастова надстройка на 10 N.cm (15 май 2019 г.).

СРК на БЗС online

броя

На вниманието ви представяме цените за рекламно участие:
Размер

Фиг. 5. Минималното разстояние от
ръба на надстройката до платформата на импланта е 1,5 мм.

Клиничният случай бе завършен с един хирургичен етап. Двучастовата надстройка изпълняваше и ролята на оздравителен винт.

тираж:

РЕКЛАМНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В. „Дентална медицина“ се издава от Столична Районна Колегия на БЗС от април 2006 г. Той се отпечатва в тираж от 3300
броя и достига безплатно до всички практикуващи дентални
лекари, които са редовни членове на СРК на БЗС. Вестникът
на район София-град излиза 4 пъти в годината. От самото си
издаване, той е достъпен както посредством безплатно хартиено копие, така и чрез безплатния онлайн архив, който се
намира на адрес bzs-srk.bg/newsletter.

Лечебен план

Фиг. 3. Контролна рентгенова снимка след поставяне
на импланта и фиксираната надстройка.

За повече информация: офис на СРК на БЗС, София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б, тел.: 02/988 25 25 факс: 02/986 20 12, e-mail: ssbsofiagrad@abv.bg.

Следете за новини
от СРК в Интернет:
На уебсайта на колегията: bzs-srk.bg
Във

: СРК на БЗС

Бъдете информирани за всички важни административни промени, новини, събития на СРК, професионални обяви, преференциални договорни условия за организация на работния процес, софтуер за управление
на денталната практика, пълен онлайн архив на в. „Дентална медицина“,
упътвания и насоки за електронно отчитане и много други.

Фиг. 8. 19 октомври 2019 г.: наблюдават се стабилни и добре оформени периимплантатни тъкани.

ORBBIdentaLsoft
за управление
на денталната практика
от зъболекари за зъболекари
Използвате ли софтуер за работа с пациенти? На страницата на СРК можете
да откриете информация за ORBIdentaLsoft на СРК – програма за работа в денталния кабинет. Софтуерът е създаден през 2008 г. и дава възможност за водене на пациентски картони, избор на манипулации, работа със НЗОК, проверка
на здравноосигурителен статус, водене на бележки и други.
На адрес bzs-srk.bg/orbbidentalsoft можете да откриете и заявите последната
версия 1.1.2.52, която се активира след заплащане на годишна такса от 36 лева. На
същия адрес ще откриете и безплатна демо версия на програмата. Продуктът се обновява редовно и дава възможност за бърза връзка с поддържащите програмисти.
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15ти ОКТОМВРИ (ЧЕТВЪРТЪК)
MILLENNIUM HALL

Patient Wellness

Millennium
Hotel

четвърто
издание

EINSTEIN HALL

LIVE DEMO

LADIES IN DENTISTRY

ONLINE SESSION

IN MEMORIAL

„# Избелване“
д-р Анна Салат, Италия

„Настояще и бъдеще на триизмерната костна аугментация:
кортико-ламинарна техника“
д-р Роберто Роси , Италия

Oклузален панел
в памет на Марсел Льо Гал

„Пародонтална хирургия без инцизия на папилата- тунелни
техники в пластичната
пародонтална и
периимплантна хирургия“
д-р Ото Цур, Германия

„Балансирана оклузия“
Проф. Марсел Льо Гал, Франция

„Гингивална усмивка:
индивидуализиране на
минимално инвазивните
корекции според етиологията“
д-р Елена Чергава, Украйна
„Можеш ли да ми се довериш, щом не ме познаваш: връзката между денталната медицина и социалните медии?“
д-р Сара Лафаче, Италия

„Контрол на бялата и розовата естетика - интердисциплинарен подход“
Проф. Ирена Зайлер и
Винсент Фемер Зъботехник,
Швейцария
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„Имплантатна рехабилитация в естетичната зона: от
аналогово към дигитално планиране“
д-р Фабриция Луонго, Италия
„Как да разбираме Анатомията: когато лабораторията подпомага клиничната
практика“
д-р Гая Пелегрини, Италия

1300 - 1400 ОБЕДНА ПОЧИВКА

„Идеалното фронтално възстановяване с дигитално съчетаване на цвят,
основен нюанс и форма“
д-р Джорди Манаута, Италия
„Адхезивна стоматология: съвременни подходи за директни и индиректни
процедури“
д-р Галит Талмор, Израел
„Консервативни и протетични възстановявания, наистина ли са лечение на
кариозното заболяване? Отговорът е в DMF-T индекса и анализа на слюнката“
Д-р Федерико Емилиани, Италия

„Сравнение на различни
аналогови и дигитални методи зa постигане на
балансирана оклузия“
д-р Иван Чакалов, България
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„Пародонтални лечения: постигане на оптимално
тъканно здраве и естетика“
д-р Габриела Романо, Италия

„Консервативни адхезивни възстановявания на ендодонтски лекувани дистални зъби“
Проф. Антонио Черути &
Проф. Франческо Мангани, Италия

CEΓA!

„Авулсия при постоянно съзъбие. Лечение на усложненията.“
Проф. Асунцион Мендоса, Испания
„Интердисциплинарен подход при естетични възстановявания във фронталния участък“ Проф. Енрике Солано, Испания
“Оптимизирайте лечението си с алайнери, използвайки
дигитален симулатор и настройките за анализ на прогреса на
лечението“
д-р Рафи Романо, Израел

„Soft tissue seal- техника за едноетапно имплантиране и меко-тъканна аугментация“
Доц. Димитър Филчев и
Доц. Камен Коцилков, България

ТИ

EINSTEIN HALL

ONLINE SESSION

„Ортоградно релечение“
д-р Енрико Касаи, Италия

„Как да планираме композитните възстановявания във фронта: аналогово или дигитално?“
д-р Тиаго Отобони, Бразилия

“Ендодонтско лечение в едно посещение - изцяло машинен протокол“
д-р Димитър Костурков дм, България

„Дентална фотография: визуалният помощник за зъболекари
и пациенти“
д-р Николо Рици, Италия

“Често допускани грешки при механично инструментиране на кореново-каналната система.“
д-р Адриана Йовчева, България
“Скуъртинг техника за обтуриране на ендодонтското пространство - красотата на простите решения.“
д-р Емил Сариев, България

И

Демонстрация на живо

„Начални признаци на
ортодонтски дефекти: ролята на детския стоматолог за
навременното им откриване“
Д-р Патрция Луки, Италия

MILLENNIUM HALL
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LIVE DEMO
ONLINE SESSION
Лекционен панел: № 8
„Биомиметични възстановявания - концепция и
необходими средства за ежедневната практика“
Проф. Паскал Мание, САЩ

„# Избелване при директни фасети“
д-р Осама Шаалан, Пакистан
„Нови технологии и тяхното приложение в ендодонтията“
д-р Хорхе Очоа Ривера, Мексико

1300 - 1400 ОБЕДНА ПОЧИВКА
„ Реконструкция на меки и твърди тъкани в ествточната зона: с папила или
без....това е въпросът“
Д-р Марко Ронда, Италия
„Хипертрофия на горна челюст в имплантологията:
усложнения, решения,
профилактика“
Проф. Андре Саадун, Франция

ONLINE SESSION

Демонстрация на живо

„Лечение на износено съзъбие“
д-р Галип Гюрел, Турция

„Затваряне на диастема без wax- up“
д-р Джорди Манаута,
Италия

„Планиране в ежедневната практика“
д-р Стефан Куби, Франция

„ Златни стандарти в имплантологията за 2020, демонстрирани с необикновен
клиничн случай“ Проф. Анджело Троедан, Австрия

Фиг. 2

Фиг. 1. Периканален резистентен на резорбция пласт: този слой се състои от органичен материал, най-вече от предентин и одонтобласти (при витални зъби).
Фиг. 2. 28-годишна пациентка дойде за лечение, оплаквайки се от розово преоцветяване в близост до венеца на нейния
горен десен централен резец. Тя съобщи за кървене при миене на зъбите в тази област без оплаквания от болка.
Тестването на чувствителността на пулпата с помощта на Endo-Ice разкри нормален отговор, сходен с този на
съседните и контралатералните зъби. На рентгенова снимка цервикалната лезия изглеждаше като ограничена
радиотранслуцентност, насложена върху образа на пулпата.
Назначихме диагностика със CBCT. Тя разкри дълбоко засягане на коронарния дентин без пулпно или кореново засягане.
За потвърждение навигирахме аксиалния изглед на скана апикално, което разкри липсата на каквито и да било приз
наци на апикален периодонтит. Това съвпадаше с чувствителността на пациентката от студено, установена порано. Според тези диагностични данни поставихме окончателната диагноза „Инвазивна цервикална резорбция без
засягане на пулпата“. Ето защо предложеният лечебен план включваше отстраняване на гранулационната тъкан и
възстановяване на дефекта с помощта на композитни материали.

Заключения

•• Първата най-важна цел при лечението на външна коФиг. 4

Фиг. 3
EINSTEIN HALL

„Естетичната рехабилитация в третото хилядолетие: какво се промени и какво още
ще се променя....“
д-р Марио Имбурджа, Италия

CBCT диагностиката играе ключова роля в диагностиката на лезии от инвазивна цервикална резорбция. Тя
помага за определянето на дълбочината на засягане на
дентина и може да помогне в изработването на лечебния план. Лечебният подход при третиране на такива
лезии зависи от тяхната локализация, съотнесена с
нивото на епителното прикрепване, и от присъствието
или отсъствието на засягане на пулпата. Настоящият
материал е част 1 от 3, представящи клиничните прояви и лечебните подходи в случаи, диагностицирани с
инвазивна цервикална резорбция в резултат от ортодонтски премествания и травма.

Фиг. 1

Демонстрация на живо

17ти ОКТОМВРИ (СЪБОТА)

„Към биологично ориентирани естетични имплантни възстановявания в зоната на
усмивката. Къде сме?“
Проф. Ницан Бичачо и
д-р Мирела Ферару, Израел

нвазивната цервикална резорбция се
характеризира с циркумферентно разпространение със или без короно-апикално разпространение в зоната на
дентина, където въвличането на пулпата може да
се забави и да се случи след дълъг период на развитие. То се проявява в напреднали случаи благодарение на присъствието на периканален резистентен на резорбция пласт, съставен основно от
предентин и одонтобласти. Лезиите с инвазивна
цервикална резорбция имат разнообразни рентгенологични образи, които варират от малка радиотранслуцентност, насложена върху пространството на пулпната камера, до разкъсан и „наяден“ вид.

„Композитни възстановявания в дисталната област“
д-р Александър Бончев,
България

„ Имплантологично лечение в естетичната зона“
д-р Венцеслав Станков, България

MILLENNIUM HALL

Инвазивна цервикална резорбция:
консервативно нехирургично лечение
Ахмед Шауки

Sofia Dental Meeting
16 ОКТОМВРИ (ПЕТЪК)

„Хирургично ендодонтско релечение“
д-р Константинос Калогеропулос, Гърция

В следващите редове ви представяме избрана за вас клинична публикация от създателите на групата Style Italiano Endodontics. Тя засяга лечебния
подход при пациентка с външна цервикална резорбция на горен десен централен резец със слабо изразена клинична симптоматика.

ВИДЕО ФИЛМ:

L

„Фундаменталното значение на научните проучвания в ежедневната ни
практика“
Проф. Джована Орсини, Италия

STYLE ITALIANO ENDODONTICS 11
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„Форум на Българското Дружество по Пародонтология“
Конкурс за най-добър пародонтологичен случай за 2019 г.
МОДЕРАТОР доц. Камен Коцилков, България

“Дигитално лечение на обеззъбени пациенти: аналогови протоколи и дигитални
перспективи“
д-р Пиеро Венеция, Италия
“Елегантни“ решения в денталната медицина: ново поколение материали при
дигитален подход“
Даниеле Рондони, Зъботехник, Италия
“Предсказуеми резултати в естетичната зона: избор на материал и техника“
д-р Винченцо Музела,
Зъботехник, Италия
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LIVE DEMO
Демонстрация на живо
„Ендодонтско лечение“
д-р Димитър Костурков дм, България

Фиг. 5

Фиг. 3. Изолация. Гингивалният ръб бе ретрахиран с помощта на две корди, така че целият окръглен резорбтивен
дефект стана видим с помощта на увеличение. За изолация на зъба бе използвана комбинация от плътно платно за
кофердам и brinker клампа 212. Плътното платно спомага за задържането на гингивалния ръб в отдръпната позиция
посредством етапа за инвертиране на платното.
Фиг. 4. Грубата екскавация на грануломатозната тъкан е извършена с помощта на микроекскаватори.
Фиг. 5. Подкопаната зъбна структура, заобикаляща лезията, бе отстранена с помощта на ултразвукови накрайници в присъствието на водно охлаждане, за да се избегне увреждането на пулпата.

ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

ренова резорбция е да се спре инвазията на дентина.
•• Ефективното и предсказуемо лечение на инвазивната цервикална резорбция зависи от прецизната
предварителна оценка на лезията.
•• Лечебният план при външни резорбтивни лезии зависи от позицията на лезията и отношението й към
епителното прикрепване (като може да включва или
не извършването на ендодонтско лечение). Може да
бъде изпълзван консервативен подход с цел възстановяване на резорбтивните дефекти, които са ограничени до ниво над епителното прикрепване без
нужда от извършване на каквито и да било хирургични етапи.

1300 - 1400 ОБЕДНА ПОЧИВКА
“TDP - техника за управление на меките тъкани чрез препарация“
доц. Димитър Филчев, България

Демонстрация на живо

Демонстрация на живо

„Красотата на керамиката“
Проф. Данимир Еремович, Сърбия

Балканско Общество по

Естетична Медицина

„Имплантологично
лечение в естетичната зона“
д-р Венцеслав Станков, България

„Фиксираното протезиране, разгледано през призмата на денталните материали“
д-р Нели Николова и
д-р Павел Панов, България

„Въведение в естетичната дерматология“
д-р Канакопулус, Гърция
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„Стареене на горната трета на лицето.Възстановяване с ботулинов
токсин“
д-р Лили Гюдюлева, България
„Инжекционни техники за ремоделиране на скулите и запълване на
назо-лабиалните гънки с хиалуронова киселина“
д-р Димитрис Стаматис, Гърция
„Инжекционни техники за увеличаване на обема на устните и заличаване на пушаческите бръчки“
д-р Димитрис Папапостолу, Гърция
ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА:

За участие в
лекционния панел на
Проф. Паскал Мание,
маркиран с ЧЕРВЕН
КОД, се изисква
доплащане от 360лв.

LIVE STREAMING

Основната конгресна такса за
участие в SDM 2020 включва:
достъп до всички лекции
и демонстрации; обяд и
гала коктейл; допускане до
конгресни сесии, плакатни
области и изложби;
конгресни документи
(финална програма,
дигитална абстрактна книга)

Фиг. 8

Пакетът включва всички
лекции и клинични
демонстрации,
включени в основната
конгресна такса.
Записите ще могат
да бъдат гледани
до 2 седмици след
приключване на
конгреса.

Регистрирайте се на www.sdm.bg
или на тел. +359 884 27 84 83
Местата за конгреса са ограничени!
Сертификати можете да получите по
време на конгреса и след това онлайн!
*всички цени са с включено ДДС.

Организаторите си запазват правото
за промени в научната програма.

- ТАКСА ЗА
СТУДЕНТИ -

ОСНОВНА КОНГРЕСНА
ТАКСА НА МЯСТО:

150 лв

при наличие на
свободни места

/с вкл. ДДС/

* Конгресът е Акредитиран от БЗС

Фиг. 6
Фиг. 6. Допълнителното
почистване на дефекта
продължи с ултразвукови накрайници. Цялото
почистване на лезията
бе извършено под високо
увеличение. Химичното
почистване на дефекта
бе извършено с 90% воден
разтвор на трихлоро
оцетна киселина с цел да
се предотврати рецидив,
който може да възникне
при непълно почистване.

Фиг. 7
Фиг. 7. Резорбтивният дефект бе третиран
като всяка друга шиечна лезия. Повърхностите бяха обработени с тотално ецване.
Избрахме подходящ цвят от bulk fill композит, за да възстановим резорбтивния
дефект.

Фиг. 9
Фиг. 8. Постоперативна рентгенография, показваща възстановяването на
цервикалния резорбтивен дефект.
Фиг. 9. Постоперативна снимка веднага след свалянето на кофердама.

Фиг. 10
Фиг. 10. На посещението за проследяване след 3 месеца пациентката се чувстваше добре без признаци на
пулпна или периапикална патология. Гингивалният ръб
в контакт с възстановяването бе оценен като здрав
без промени в цвета или контура. Пародонталното
изследване не разкри проблеми при сондиране около
възстановения дефект.

12
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Употреба на PPI и повишен
риск от COVID-19 инфекция
Пациентите, приемащи инхибитори на протонната помпа (PPI),
биха могли да са по-податливи към причинителя на COVID-19, твърдят автори на ново изследване.
Medicalnews.bg

В

случай, че се потвърдят резултатите от изследването, клиницистите ще трябва да преоценят
предписването на тези мощни и широко разпространени медикаменти, заявява д-р Бренан
Шпигъл от болница „Маунт Синай” в Лос Анджелис, Калифорния.

Въпреки че проведените до момента проучвания не
предоставят конкретни доказателства за нежеланите
лекарствени реакции на PPI, те показват, че приемът на
тези медикаменти увеличава риска за чревни инфекции, включително от SARS-CoV-1, вирус, който е близък
до SARS-CoV-2, причинителя на COVID-19 пандемията,
обяснява д-р Шпигъл.
SARS-CoV-2 използва рецептор за ангиотензин-конверитащия ензим, за да навлезе в ентероцитите, а според
теорията, заложена в основата на разгледаното проучване, нарастването на стомашното pH над 3 в резултат
от приема на PPI би улеснило проникването на вируса в
гастроинтестиналния тракт, което от своя страна може да
доведе до ентерит, колит и до системно разпространение до различни органи, включително и до белия дроб.
За да установят дали има зависимост между приложението на PPI и COVID-19 инфекцията, д-р Шпигъл и
съавтори провеждат онлайн анкета в периода от 3 май
до 24 юни 2020 г. като част от по-голямо изследване на
стомашно-чревния статус на американците.
Участниците отговарят на въпроси, свързани с наличие на симптоми от страна на храносмилателната система, употреба на PPI и провеждане на тест за COVID-19.
Те отговарят и на въпроси за прием на H2 -блокери,
които се използват при същите показания като PPI, но

не водят до рязка промяна в стомашната киселинност.
Анкетата достига до общо 264 058 човека. От общо 86
602-те подходящи участници, които я попълват, 53 130
съобщават за рефлукс, парене зад гръдната кост, регургитация или коремен дискомфорт. Тези участници впоследствие отговарят на въпроси относно приема на PPI
и H2 –блокери.
От тях, 6.4% съобщават, че са с позитивен тест за SARSCoV-2 инфекция. Авторите преизчисляват резултатите
спрямо възраст, пол, семейно положение, социо-икономически статус, индекс на телесната маса, прием на
алкохол, тютюнопушене, както и спрямо наличие на
синдром на раздразненото черво, цьолиакия, ГЕРБ,
чернодробна цироза, захарен диабет и HIV/СПИН.

Те откриват, че участниците, приемащи PPI
веднъж дневно, са с двойно по-висок риск от положителен COVID-19 тест в сравнение с тези,
които не употребяват медикамента (отношение на шанса [OR], 2.15; 95% доверителен интервал (CI), 1.90 – 2.44).
Пациентите, приемащи PPI двукратно за 24ч. са с четирикратно повишен риск (OR, 3.67; 95% CI, 2.93 – 4.60).

Обратното, участниците на терапия с H2 –блокери
веднъж дневно са с 15% по-малка вероятност да се окажат позитивни за COVID-19 (OR, 0.85; 95% CI, 0.74 – 0.99).
Провеждат се допълнителни изследвания, които да докажат евентуален протективен ефект на H2 –блокерите
срещу инфекциозното заболяване, който не е свързан
със стомашната киселинност.
Авторите на изследването подчертават, че получените от тях резултати показват единствено връзка между
приема на PPI и позитивния резултат от COVID-19, но не
и връзка тип причина-следствие.
Източник: Medicalnews.bg: Almario CV, Chey WD, Spiegel BMR
et al. Increased Risk of COVID-19 Among Users of Proton Pump
Inhibitors Am J Gastroenterol. Published online July 7, 2020.
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