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На свое заседание от 25 
февруари 2017 г. УС 
на БЗС взе решение за 

награждаване на д-р Валентин 
Павлов за цялостната му дей-
ност в Народното събрание 
за законодателните инициа-
тиви и работа в Комисията 
по здравеопазване в подкрепа 
на съсловието на лекарите по 
дентална медицина. По време 
на своя депутатски мандат той 
бе и „топлата връзка“ с МЗ и 
НЗОК. Награждаването на д-р 
Павлов ще бъде по време на 
Научния конгрес в Бургас.

На 26 януари т.г. той вече 
получи високо отличие – зла-
тен знак на Министерството 
на здравеопазването.

Какво прозира зад награ-
дите, д-р Павлов?

Зад всяка награда се крие 
много труд, последователност, 
усилия и много заделено вре-
ме. Моята основна цел бе бъл-
гарският зъболекар да получи 
своето заслужено уважение и 
внимание, а българският па-
циент, по отношение на ден-
талната медицина, да получи 
необходимото лечение. През 
тези две години и четири ме-
сеца като депутат работих за 
това да поставя денталната 
медицина в центъра на внима-
нието, а не да се говори само 
за лекарства и за болнична по-
мощ, каквато бе практиката до 
момента.

Както каза и министър Мос-
ков, идеята за моето награжда-
ване се появи някъде по пътя 
между МЗ и БЗС. Бях силно 
впечатлен от връчването й, за-
щото колкото и награди да съм 
получавал до момента, това е 
може би една от най-ценните, 
като оценка за моята работа и 
като зъболекар, и като народен 
представител.

Според обявената статис-
тика за 2016 г. Вие сте тре-
тият по активност депутат 
в НС. В какво се изразяваше 
Вашата дейност и каква бе 
връзката й с денталната по-
мощ?

Официалната статистика 
наистина е такава. Моята дей-
ност от първия ден като наро-
ден представител е свързана с 
проблемите на здравеопазва-
нето. За целия мандат на НС, 
макар и непълен, според тази 
статистика аз заемам трето 
място, като преди мен са два-
ма колеги също от Реформа-
торския блок. 

Участвал съм в 15 законо-
проекта, зададените въпроси 
към министър Москов също 
са много, както и непрекъсна-
тата активност в Комисията по 
здравеопазване.

Но това не е най-важното. 
По-важното е, че в Българския 
парламент, когато застанех 
на трибуната, знаеха, че ще 
поставя въпроси, свързани с 
денталната медицина. Не го 
казвам, за да се изтъкна, но 
в Парламента имаше двама 
други лекари по дентална ме-
дицина, които аз уважавам, 
но техните изказвания не бяха 
свързани с проблемите на на-
шата професия и с денталната 
медицина като цяло. Моите 
изказвания и предложения 
бяха не само във връзка със 
съсловната организация, но и 
с проблемите на пациентите.

От първия до последния ден 
от работата на НС аз съм се 
борил в България да има едно 

по-добро дентално лечение 
във всички области и това да 
бъде отнесено към зъболека-
рите и към пациентите.

Как се съвместява депу-
татската работа със строго 
професионалната работа? 

Изключително трудно. Пре-
ди да вляза в НС смятах, че 
народните представители са 
хора, които заседават до обяд 
в зала, а след обяд в съответ-
ните комисии. Това въобще не 
е така. Работата е изключи-
телно напрегната. Изисква се 
много внимание и отговорно 
отношение. Важно е да се про-
следява какво минава в залата, 
какво става в комисиите.

Една от битките, които 
спечелихме в полза на съсло-
вието, бе когато в Комисията 
по образование бе постъпило 
искане 44 души от Испания 
да работят в България и да 
бъдат признати като лекари 
по дентална медицина, без да 
имат необходимите часове, 
необходимия хорариум и об-
разование. Когато в комисията 
по образование и от трибуната 
на НС аз защитих своята теза 
защо не трябва да даваме ста-
тут на тези хора като лекари 
по дентална медицина, аз по-
лучих пълна подкрепа от ко-
легите, независимо от техните 
политически пристрастия. 

Имаше опит да бъдем вка-
рани в директива на ЕС, кое-
то не е така. В крайна сметка 
успях да защитя това, че в 
България трябва да има 5000 
часа минимум хорариум при 
обучението, за да можеш да 
упражняваш тази професия. 
Присъствието в пленарната 
зала е важно, но от много съ-
ществено значение е работа в 
комисиите.

Как съвместявам двете 
неща? Вие виждате, в момен-
та съм на работното си място 
веднага след приключване на 
работата на НС, макар че сега 
започва и предизборната кам-
пания.

Какво бихте отделили спе-
циално при работата си в 
НС?

Гордея се с няколко неща. 
Първото е, че от високата три-
буна на Народното събрание 
се говореше за БЗС с уваже-
ние! 

Имах идея да направим 
един коктейл, среща в края на 
мандата, ако беше изтекъл, с 
колеги зъболекари, които са 
били депутати, а те не са мно-
го – общо седем, за годините 
след промените. Да поговорим 
за проблемите на денталната 
медицина. Казвам го, защото 
тенденцията е повече лекари 
да вземат участие в НС, а няма 
зъболекари. Добре е да има, за 
да се защитават интересите на 
съсловието и на пациентите 
по отношение на денталните 
проблеми.

Успях да организирам кръг-
ла маса по проблемите на 
денталната медицина още в 
началото на мандата. За първи 
път се правеше такъв форум, 
на който присъстваше цели-
ят екип на МЗ, председателят 
на НС, тогава г-жа Ц. Цачева, 
представители на най-високо 
ниво на МФ, МОН, всички 
институции и не на последно 
място БЗС. 

Там бяха представени 4 ос-
новни проблема. Три от тях 
бяха на 100% решени.

Първият бе Наредба №1 
за специализацията, защото 
в първия вариант лдм бяха 
изпуснати. В крайна сметка 
всички лдм могат да специа-
лизират, както всички лекари 
в страната. Наредба №1 позво-
лява на лекарите и зъболека-
рите да специализират в Бъл-
гария, като успяхме по този 
начин да задържим младите 
хора.

Вторият проблем бе изти-
чането на периода за силани-
зирането. С подкрепата на МЗ 
тази програма продължава до 
2020 г., защото се отнася до 
профилактиката на децата. 
Тук трябва да се отбележи и 
силната активност на БЗС, за 
да може програмата да срабо-
ти и да бъде устойчива през 
годините.

Трето, но не по важност, е, 
че в пакета за възрастни по 
НЗОК имахме две дейности. 
Бях член на Комисията по 
рамково договаряне и знам 
какво е да се договаря по НРД, 
да се изискват пари и отгово-
рът винаги да е – няма пари. 
Благодарение на съвместните 
ни усилия с БЗС въвеждане-
то на трета дейност е реален 
факт и пациентите в България 
за първи път от 15 г. имат въз-
можност да имат трета мани-
пулация, а лдм да я извършат.

Когато говорихме за трета-
та дейност, аз си позволих да 
кажа, че това не е крачка, а 
това е скок по отношение на 
договореностите с НЗОК.

На пръв поглед изглежда 
много малко, а то е много, 
защото и преговарящите от 
страна на БЗС знаят какво се 
крие зад този резултат. За пър-
ви път бюджетът на Касата е 
увеличен с 24 млн. лв. Третата 
дейност трябва да се разглеж-
да и като възможност за пре-
венция, защото пациентите 
още веднъж ще посетят своите 
зъболекари.

Четвъртият въпрос, кой-
то възникна още по време на 
кръгла маса, организирана от 
Асоциацията на денталните 
мениджъри в България и коя-
то всъщност роди и идеята за 
голямата кръгла маса в Парла-
мента, е за тотално обеззъбе-
ните пациенти.

Не ни стигна времето, за да 
реализираме и този проблем, 
защото 43-тото НС прключи 
своята дейност предсрочно. 

Положихме много усилия и 
намерихме решение, но бяхме 
на един подпис разстояние. 
Всичко бе готово и от 1 април 
трябваше да влезе решението 
за тотално обеззъбените паци-
енти, които на практика са ли-
шени от дентални дейности по 
НЗОК. Те не получават нищо 
от Касата.

Министър Москов имаше 
идеи относно финансиране-
то на протези за възрастните 
хора и то можеше да бъде ре-
ализирано. Програмата беше 
намерила своето решение.

Надявам се, че следващите 
управляващи ще продължат в 

тази посока, защото трябва да 
мислим за възрастните хора, 
за нашите родители . За жа-
лост границата на тоталното 
обеззъбяване пада много ни-
ско, до под 40 години. Послед-
ният ми такъв пациент беше 
на 31 години. Това са единич-
ни случаи, но тенденцията е 
тревожна.

Искам да благодаря на УС 
на БЗС, че винаги съм бил в 
добра комуникация и колабо-
рация с тях и съм имал въз-
можност да следя проблемите, 
които вълнуват колегите. 

Гордея се, че съм член на 
БЗС, защото нашата съсловна 

организация работи в името 
на българските зъболекари. 
Винаги съм работил в полза 
на съсловието и всичко, което 
е в името на колегите и паци-
ентите, ще бъде подкрепено от 
мен!

Времето е пред нас и избо-
рите ще покажат кой трябва да 
продължи и защо.

Надявам се колегите да ни 
подкрепят, защото благодаре-
ние на присъствието в Пар-
ламента имаме постигнати 
добри резултати.

10 Февруари 2017 г.
ДМ

Д-р Валентин Павлов, депутат от 43-тото Народно събрание
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