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20 ГОДИНИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА БЗС СЪС ЗАКОН 

IS
S

N
 2

60
3-

56
18

НЗОК започва 
масови 
проверки
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Върховната администра-
тивна прокуратура (ВАП) 
възложи проверка за 
законност за изпълнение 
на договори за оказване 
на медицинска и/или 
дентална помощ.

 

VII НАЦ. ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА – ХАСКОВО
VII национален форум по дентална медицина – Хасково 
ще се проведе от 13 до 15 септември 2019 г. в гр. Хасково.
Очаквайте програмата!

ТРАДИЦИОНЕН СЕМИНАР  
НА РК НА БЗС – ПЛОВДИВ
На 28.09.2019г. в Тракийска резиденция „Старосел” ще 
се проведе 12-ият традиционен семинар на РК на БЗС – 
Пловдив на тема: „Предизвикателствата на естетиката в 
ежедневната практика”. 

СОФИЯ ДЕНТАЛ МИЙТИНГ
12-тата Софийска дентална среща ще се проведе от 3 до 
6 октомври 2019 г. в София.

НФДМ „МАДАРСКИ КОННИК“ 2020 Г.
С решение на УС на БЗС датите за провеждане на 
НФДМ „Мадарски конник“ за 2020 г. са 31.01-2.02.

#КАЛЕНДАР

XIX НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС

ЕВОЛЮЦИЯ НА 
ТРАДИЦИИТЕ И 
ОТВАРЯНЕ КЪМ 
ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ
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Седмица преди обичайното време 
за провеждане на своята най-го-
ляма научна проява, Българският 
зъболекарски съюз посрещна ....

ОБЩИ ПРАВИЛА

ПРАВИЛА ЗА ДОБРА 
МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА 
НА ЛЕКАРИТЕ ПО  
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
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Правилата за добра медицинска практика в ден-
талната медицина целят осигуряване на възмож-
но най-качествена грижа за пациентите.

ФОРУМ
ОТКРИВАНЕТО НА 
НАУЧНИЯ КОНГРЕС В 
ПОМОРИЕ

стр. 11 стр. 12

ОТЗВУК ОТ КОНГРЕСА
НАУЧНИЯТ КОНГРЕС  
ОТРАЗИ АКТУАЛНИТЕ 
ТЕМИ

Програмата е разнообразна, даже и в 
двете конгресни зали имаше едновре-
менно интересни неща. 
Няма залитане към една тема, напри-
мер имплантологията. Малък процент 
все още в провинцията работят им-
плантология масово.

МЛАДИТЕ ЛЪВОВЕ
ВЕРОНИКА ХРИСТОВА – 
ПОБЕДИТЕЛКА В “JULES 
ALLEMAND TROPHY"

На 4 юни 2019 в полунощ на летището 
в София каца самолета от Рим. Шумна 
група очаква пристигащите с нетър-
пение. В ръцете си държат постери с 
българския трибагреник. На изхода се 
появява младо момиче и залата за прис-
тигащи избухва в радостни възгласи.
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До Цариград и 
обратно ...
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Византион, Константи-
нопол, Истанбул, а когато 
бях дете, чувах баба ми 
да разказва за Цариград. 
Трябваше да порасна, за 
да разбера, че това е един 
и същи град...

ИЗИСКВАНИЯТА НА РЗИ 
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

ЦЕНОРАЗПИС НЕ СЕ ОТНАСЯТ 
ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ПРАКТИКИ
Не е необходимо изпращане на ценоразписи по си-

лата на чл. 98 от Закона за лечебните заведения.
Във връзка с искания от РЗИ за предоставяне на ин-

формация за изпълнението на чл.98 от ЗЛЗ, изпратени 
с писма до лечебните заведения, и спешно заседание 
на КДППЗ, проведено на 08.06.2019г. в гр. Поморие, 
за което получих писмо от председателя й и зам.-пред-
седател на УС на БЗС д-р Валентин Павлов, Ви уведо-
мявам, че предприех следните действия:

1. Разговори с д-р Даниела Дариткова, председател 
на Комисията по здравеопазване на НС.

2. Разговори с г-жа Жени Начева, зам.-министър на 
здравеопазването и председател на НС на НЗОК.

При тези разговори бе постигнато съгласие и от 
министерство на здравеопазването бе изпратено ново 
указание до директорите на  РЗИ, че исканията за из-
пълнение на чл.98 от ЗЛЗ се отнасят  до лечебните за-
ведения за болнична помощ. Във връзка с горепосоче-
ното, да се уведомят членовете на районните колегии, 
че лечебните заведения за извънболнична дентална 
помощ не следва да подават сега документи до РЗИ.

 Д-р Н. Шарков,  председател на УС на БЗС

Числото на този конгрес безспорно бе 
20. На 20 километра от Бургас, за 20-го-
дишнината от възстановяването на БЗС 
със закон, над 20 официални гости и 
многочислени участници преживяха 
нещо уникално на морския бряг в По-
морие.

НЯМА ДА ИМА ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ 
НА ЛЕЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЛЕКАРИТЕ ПО 

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ

Отвореният към всички Извънреден конгрес

Писмо от д-р Н. Шарков до Министерството на здравеопазването и 
отговор на министър Ананиев относно Правилата за добра практика.
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  # ОБРЪЩЕНИЕ НА Д-Р Н. ШАРКОВ

НЯМА ДА ИМА НИКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ЗА РАБОТАТА НА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ
Уважаеми колеги, днес сме се 

събрали по един изключител-
но важен повод – обсъждане и 

гласуване на Правила за добра меди-
цинска практика на лекарите по ден-
тална медицина. Напълно наясно съм 
какво доведе до това бурно разиск-
ване на проекта за правила и за това 
точно кой елемент от проекта настрои 
хората, притесни хората, но не казвам 
уплашени, защото българският зъбо-
лекар никога не се страхува. 

Уважаеми колеги, независимо на 
каква възраст сме – тук имам предвид 
и младите колеги, които са работили 
по няколко години по професията, тук 
има и колеги, които са работили като 
зъболекари повече от 40 години, НИ-
КОЙ, НИКОЙ  от ръководството 
на Българския зъболекарски съюз 
няма никаква идея или да приеме 
решение, за да ограничи правата на 
работещите лекари по дентална ме-
дицина или да използваме стария 
термин „зъболекари“. Правата ще 
останат такива, каквито са и до мо-
мента. Изведнъж се изсипват упреци 
към Управителния съвет и към деле-
гатите на конгреса да подходят срещу 
себе си. 

ЗАЩО НИКОЙ НЯМА ДА 
ТРЪГНЕ СРЕЩУ СЕБЕ СИ? 

На какво е основана денталната по-
мощ в България? Денталната помощ 
в България е основана на това, на 
което се основават повечето дентал-
ни помощи в страните-членки на Ев-
ропейския съюз, а също така и извън 
него – на първична извънболнична 
дентална практика, на обща дентална 
медицина. Не говоря за специалност. 
Обща дентална медицина бе наложе-
на в България. Това е единствената 
страна-членка на Европейския съюз 
с такава специалност. Хвала Богу, че 
навремето се усетих и отидох при д-р 
Атанас Щерев, който беше председа-
тел на Комисията по здравеопазване, 
за да премахне задължението тези 
зъболекари, които работят с Нацио-
налната здравноосигурителна каса, да 
имат придобита специалност – „Обща 
дентална медицина“. 

ПРАВИЛАТА

Правилата, уважаеми колеги, фи-
гурират в Закона за съсловните орга-
низации на лекарите и на лекарите по 
дентална медицина. От 2004 година 
трябваше да се изработят Правила за 
добра медицинска практика. Мислите 
ли, че Българският зъболекарски съюз 
е подминал този факт. Казвам Ви: не. 
По-старите колеги си спомнят, че през 
2006 или 2007 година, на конгрес, 
проведен в стария театър на  гр. Стара 
Загора, приехме Правила за добра ме-
дицинска практика. Тези правила ги 
внесохме в Министерството на здра-
веопазването. Какво се случи с тях? 
Най-вероятно бяха затрупани с ми-
нистерска прах. Правилата изчезнаха. 

След като правителството в лицето 
на Министерството на здравеопазва-
нето и Министерския съвет започна 
дейности по промяна на законодател-
ството на Република България – път 
към нов подход в здравеопазването, 
път към нов подход към задължител-
ното здравно осигуряване, тогава за-
почнаха да се струпват един след друг 
всички проблеми. 

Със Закона за бюджета за 2019 го-
дина бяха направени промени в 17 
закона в сферата на здравеопазването. 
Това бяха изключително съществени 
промени. Тези промени в законите 
бяха внесени от опозицията в Народ-
ното събрание в Конституционния 
съд. Задавам риторичния въпрос: 
защо Конституционният съд не взе 
становище по този въпрос до ден 
днешен? Конституционният съд по-
иска от ръководството на Българския 
зъболекарски съюз като заинтересо-

вана страна да представи становище. 
Защо? Защото тези 17 промени в зако-
ни чрез Закона за бюджета на Нацио-
налната здравноосигурителна каса за 
2019 година. 

Писмото-становище на Българския 
зъболекарски съюз, което изпратихме 
до Конституционния съд по тяхно 
настояване, бе публикувано. Позво-
лете ми да Ви прочета заключението, 
за да не останете с впечатление и да 
разберете, че това, което казвам е ис-
тината, само истината и нищо друго 
освен истината. Винаги съм заставал 
и съм говорил истината. 

Ще Ви прочета част от писмото-
становище, което изпратихме на Кон-
ституционния съд: 

„ За да се отговори на въпроса дали 
посочените преходни и заключителни 
разпоредби от Закона за бюджета на 
Националната здравноосигурителна 
каса, с които са направени измене-
ния и допълнения в разпоредби в 17 
основополагащи структуроопределя-
щи и широко обхватни закона, чийто 
общ предмет на регулиране на об-
ществените отношения е сферата на 
здравеопазването, противоречат на 
член 84, т. 2 и чл. 87 и чл. 88, ал. 1 
от Конституцията относно правовата 
държава, принципа на съразмерност 
и правилата на законодателния про-
цес. Следва според нас да се прецени 
доколко всеки от тези 17 закона има 
пряко отношение към приходната и 
разходната част на съответната част 
от бюджета на Националната здравно-
осигурителна каса, както и кои от тези 
други действащи закони или части от 
тях са финансово по своя характер и 
предмет на регулиране.“

След изпращането на нашето ста-
новище нямаме никакъв отговор или 
решение на Конституционния съд. 

В тези 17 промени, които бяха на-
правени със Закона за бюджета на 
Националната здравноосигурител-
на каса за 2019 година, се появиха 
Правилата за добра медицинска 
практика на всички съсловия – 
лекари, лекари по дентална меди-
цина, фармацевти, специалисти 
по здравните грижи. Тези правила 
трябва, според закона, да бъдат вне-
сени от съсловните организации до 
края на юни – т.е. 30 юни 2019 го-
дина. 

КАКВО ЩЕ СТАНЕ, 
АКО ПРАВИЛАТА НЕ БЪДАТ 

ВНЕСЕНИ?

В закона е записано ясно и точно: 
Агенцията „Медицински надзор“ /
това е мега агенцията, която беше 
създадена с преходните и заключи-
телни разпоредби/ поема нещата в 
свои ръце. С тези преходни и заклю-
чителни разпоредби бяха транс-
плантациите бяха ликвидирани и 
други неща, след което беше създа-
дена мега Агенцията „Медицински 
надзор“. Агенцията „Медицински 
надзор“ ще вземе нещата в свои 
ръце за изготвяне на правилата и 
ще създаде правила за всички нас. 

Колеги, имаме уникалната въз-
можност да започнем изработване-
то на тези правила днес, на извън-
редния конгрес. Те може да съдържат 
само една част и да бъдат внесени в 
Министерството на здравеопазването 
до 30 юни. В закона е записано, че по 
искане на всяка една от страните – 
разбирайте Българския зъболекарски 
съюз, Министерството на здравео-
пазването и Агенцията „Медицински 
надзор“, по всяка време може да про-
меня, допълва и изменя правилата. 
Това е записано ясно и точно в закона. 

Управителният съвет на Българския 
зъболекарски съюз на 14 декември 
2018 година избра временна комисия 
за изработване на проект на Прави-
лата за добра медицинска практика. 
Членовете на временната комисия са 
сред нас. Ще Ви прочета по-късно и 

имената на колегите, които работиха 
по изготвянето на проекта. Комисията 
се състои от 14 членове и двама кон-
султанти. 

Конструирайки комисията, зададо-
хме още един въпрос на Министер-
ството на здравеопазването. Хубаво, в 
закона е записано в т. 1: „Общи прави-
ла“, а в точка 2: „Специални правила“. 
Поискахме да се направи разяснение. 
Разяснението, което получихме от 
Министерството на здравеопазването, 
на практика съдържаше това, което е 
записано в закона. При мен е писмото. 
Ако някой желае, може да му дам пис-
мото,  за да го прочете, ако не вярва на 
това, което говоря. 

Когато временната комисия започ-
на работа, ние се ръководехме от една 
важна цел. Тъй като в закона относно 
Правилата за добра медицинска прак-
тика на лекари по дентална медицина 
е записано, че те ще бъдат основния 
документ, по който ще се правят про-
верки във всички лечебни заведения, 
независимо какви са, ние се обърнах-
ме и погледнахме към Наредбата за 
единни държавни изисквания, коя-
то непрекъснато я цитирам на сре-
щите, които проведохме с районни 
колегии. Това е Наредба за единни 
държавни изисквания за придоби-
ване на висше образование по спе-
циалност „Медицина“ и „Дентална 
медицина“ за образователно-ква-
лификационна степен „магистър“. 
Ясно и точно в чл. 11а е записано: 
С получаването на дипломата как-
во ще прави лекарят по дентална 
медицина. Няма да Ви чета всички 
точки. Всички те са в подкрепа на 
последната точка 6: придобиване 
на умения, необходими за упражня-
ване на всички дейности, включва-
щи профилактика, диагностика и 
лечение на болести в устата, челю-
стите и свързаните с тях тъкани. 

В нормативния документ е запи-
сано, че този, който получи дипло-
ма, има право да работи всичко. 
Никой не може да му ограничи тези 
права. Щом има право да работи 
всичко, комисията през цялата време 
разсъждаваше върху това – да няма 
ограничения за правото на всеки да 
работи всичко. На това се базира здра-
веопазването в денталната медицина 
в Република България. Ние трябва да 
бъдем пълни идиоти да не разрешим 
денталната грижа към населението 
на над 9-те хиляди зъболекари. Не 
може да кажем, че 170 лицензирани 
лечебни заведения ще работят всичко, 
което е по-сложно, а Вие ще чистите 
зъбен камък и ще правите малки кари-
еси. Между другото, това се случва в 
страни-членки на Европейския съюз. 

Това е написано и в нашите вест-
ници. В. „ДентаМедика“ освен, че 
излиза на хартиен носител, може да 
го прочетете и от сайта на Българския 
зъболекарски съюз.

Относно правилата има публику-
вани материали на страниците на в. 
„ДентаМедика“ в брой 12 от 2018 го-
дина, в брой 3 от 2019 година, в брой 
5 от 2019 година. Публикуваха се ма-
териали за непрекъснато разясняване 
какви правила предстои да се израбо-
тят. На всяко заседание на Управител-
ния съвет, а и на извънредния конгрес, 
който се проведе на 25 януари 2019 
година, специално направихме ин-
формация. Това е един отвратителен 
документ, който трябва да бъде изра-
ботен и то сами да го изработим, а не 
да се изработи от Агенция „Медицин-
ски надзор“. Правилата трябва да се 
изработят от Българския зъболекар-
ски съюз – хубави или лоши. 

През януари 2019 година започнах-
ме работа по изработването на про-
ект на Правила за добра медицинска 
практика. На първото заседание бе 
внесена общата част. Общата част 
беше изработена със съдействието на 
д-р Светослав Гачев. Комисията обсъ-
ди /думата „обсъди“ е малко мека/ об-
щата част от правилата и одобри об-
щата част. По време на всички срещи, 
които проведохме в София, в Бургас, 
във Варна, не се направиха възраже-
ния по общата част. Общата част от 
правилата е базирана на етичните и 
деонтологичните проблеми. Пробле-
ми, които касаят частта на зъболекаря, 
които касаят отношението на зъболе-
каря към пациентите, които касаят от-
ношението на зъболекаря към другия 
зъболекар. 

След това стигнахме до т.нар. „Спе-
циална част“ на правилата. Тогава 
имаше национални консултанти. Ко-
мисията единодушно реши, че трябва 
да се обърне към националните кон-
султанти, за да им обясни какво тряб-
ва да съдържа тази „Специална част“.

Ще Ви кажа следното. „Специална-
та част“ от правилата трябва да бъде 
така написана, че да не съдържа ни-
какви възможности на медицинския 
одит да интерпретира и да се захваща, 
за който и да е елемент от нея, каквото 
и да означава това. Надявам се, че раз-
бирате какво искам а Ви кажа. 

На следващото заседание на коми-
сията бяха предложени специални 
части по всяка специалност, които от-
говарят на изискванията за стандарти. 
Моля да стане ясно на всички колеги. 

Правилата за добра медицинска 
практика на лекари по дентална ме-
дицина не са стандарти. При срещите 
ни казваха: защо не се ръководите от 

гайд лайнсите по отделните специал-
ности, които съществуват в Европей-
ския съюз. 

Бяха ни представени стандарти. Те 
бяха обсъдени с националните кон-
султанти. Не ги демонизираме, защо-
то повечето от тях са наши учители и 
са учили и голяма част от присъства-
щите в залата. 

Националните консултанти пред-
ставиха свой втори вариант, който 
представляваше съкратен първи ва-
риант. 

Най-накрая стигнахме до послед-
ния вариант, който бе изпратен на 
делегатите, за да представят своето 
писмено становище относно проек-
та за Правила за добра медицинска 
практика, да направят свои предложе-
ния за промяна или за премахване на 
текстове. Времето действително беше 
малко. Въпреки това спазихме всич-
ки уставни срокове. Този документ 
в специалната си част доведе до про-
веждането на днешния извънреден 
отворен конгрес, а също и хора, които 
стоят пред парк-хотел „Москва“. И са 
напълно прави. Тогава специалната 
част не бе довършена. Това оставяме 
да направят участниците в конгреса 
и на всички членове на Българския 
зъболекарски съюз, за да се усъвър-
шенства. По общата част на проекта 
има малко забележки, но повечето за-
бележки са по специалната част. 

Казах и отново повтарям: изра-
ботването на правилата е задълже-
ние на Българския зъболекарски 
съюз независимо дали Конститу-
ционният статут ще се изкаже или 
не. 

Колеги, ще Ви прочета писмо, кои-
то съм длъжен да Ви прочета. 

Уважаеми колеги, освен това на-
правихме блиц среща с министъра на 
здравеопазването и заместник-минис-
търа на здравеопазването. Шест за-
местник-председатели на Българския 
зъболекарски съюз, аз и председате-
лят на Комисията по професионална 
етика участвахме в срещата. В резул-
тат на тази среща получихме писмо 
от министъра на здравеопазването. 
Писмото е от 18 юни, а ние го получи-
хме на 19 юни и днес ще го представя 
пред конгреса. 

Д-р Шаркон прочете и писмото от 
националните консултанти, които са 
изненадани от бурните дискусия и не-
пристойните нападки срещу тях.

(Експозето на д-р Шарков е по-
местено със съкращения. Пълният 
текст можете да видите на сайта на 
БЗС на адрес: www. bzs.bg. )

Д-р Н. Шарков говори с делегатите и гостите
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ОТВОРЕНИЯТ КЪМ ВСИЧКИ 
ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС

Съгласно изискванията на 
закона БЗС трябва да из-
готви правила за добра ме-

дицинска практика за лекарите 
по дентална медицина, като те 
съдържат обща и специална част, 
до 30 юни тази година. Този срок 
бе ясно обявен в броевете 12/2018 
г, бр.3 и бр. 5 от 2019 г. на в. „Ден-
таМедика“.

На проведения на 21 юни т.г. Из-
вънреден конгрес на Българския 
зъболекарски съюз, избраните по 
демократичен начин да представля-
ват колегите си делегати приеха Об-
щата част от „Правилата за добра 
медицинска практика на лекарите 
по дентална медицина“. Приетите 
текстове не поставят ограничения 
за извършване на лечебни дейности 
от лекарите по дентална медицина 
в България. В Наредбата за Един-
ните държавни изисквания за при-
добиване на диплома по дентална 
медицина ясно и точно е казано, 
че всички, получаващи дипломата, 
имат право да работят всичко. Сис-
темата за оказване на дентална по-
мощ в България, е базирана имен-
но на първичната извънболнична 
дентална помощ и тя не може да 
бъде разрушена. Специализираните 
лечебни заведения за дентална по-
мощ са около 170, а над 9000 са за 
първична извънболнична дентална 
помощ. 

По предложение на председате-
ля на Столична районна колегия на 
БЗС, д-р Бисер Ботев, Конгресът 
реши Специалната част от проек-
та за правила да бъде преработена 
от специалната Временна комисия, 
като съставът на Комисията ще 
бъде разширен. Всички желаещи 
лекари по дентална медицина могат 
да изпратят мотивационни писма 
за включването си в Комисията до 
централния офис на БЗС. 

Въпреки голямата активност, 
представителите на специално съз-
дадените групи в социалните ме-
дии – д-р Бранимир Кирилов, д-р 
Павел Панов и д-р Иван Горялов, 
си направиха отвод от участие в 
нелеката работа на Временната ко-
мисия, въпреки предварително зая-
веното ясно желание за промени в 
документа.

Извънредният конгрес на БЗС се 
проведе в най-дългия ден на годи-
ната, 21 юни. Той бе безпрецеден-
тен с това, че бе отворен за всички 
лекари по дентална медицина. В 
конгресната зала бе обособен спе-
циален сектор за гости и всички 
желаещи можеха да присъстват.

Преди неговото началото пред 
парк хотел „Москва“ се събраха 
на протест лекари по дентална ме-
дицина, които смятаха, че ще има 

ограничения в работата им след 
приемането на правилата, особено 
за тези без специалност. Те влязоха 
и заеха определените им места в за-
лата още от началото на конгреса.

На този открит конгрес съслови-
ето на лекарите по дентална меди-
цина имаше уникалния шанс само 
да обсъди и приеме Правила за до-
бра медицинска практика. 

Конгресът бе открит от д-р Бо-
рислав Миланов, главен секретар 
на Българския зъболекарски съюз.

Д-р Бисер Ботев, председател на 
Столична районна колегия (СРК) и 
домакин на Конгреса, поздрави ко-
легите си: „София – моят роден 
град, град в полите на Витоша, 

както често го титулуват. Кога-
то бях малък, мои приятели-добро-
желатели, които бяха по-големи 
от мен, ми обясниха най-приятел-
ски, че Витоша е угаснал вулкан и 
може всеки момент да изригне. Не 
зная защо и досега ме е страх като 
гледам Витоша – дали пък няма да 
изригне. 

Почти на 50 години съм и си 
давам сметка, че не е добре пър-
вичният страх, който всеки носи 
в себе си и както всяко живо съще-
ство изпитва чувство на самосъх-
ранение, да надделява над здравия 
разум. Нашият Конгрес е изключи-
телно важен. Предстои ни да при-
емем съдбовни, може би, неща за 
нашата колегия. 

Добре дошли на всички колеги! 
Желая Ви много разум, мъдрост, 
спокойствие. Нека да приемем 
най-добрите решения за нашето 
съсловие. Нека да докажем, че 
сме съсловие, което мисли, което 
участва. 

Стотиците гости, които се на-
мират в дъното на залата, моля 
да се чувстват у дома си. Може 
да правите предложения. Надявам 
се всички заедно да излезем с нещо 
мъдро“.

От СРК бяха създали условия за 
пълно видео заснемане на Извън-
редния конгрес. В залата имаше и 
голям мултимедиен екран за про-
следяване на работата.

В днешните виртуални времена 
Конгресът бе излъчван онлайн и от 
мобилните телефони на мнозина от 

присъстващите гости, така че все-
ки вече е самостоятелна медия. В 
началото на Конгреса в залата при-
състваха и журналисти от пловдив-
ския сайт „Трафик нюз“, от „Оф 
нюз“ и две национални телевизии 
– „Нова телевизия“ и телевизия 
„България он еър“.

Д-р Борислав Миланов напра-
ви предложение д-р Павел Панов, 
гост на Конгреса, да бъде включен 
в Комисията по преброяването. На-
ред с това да има и възможност за 
паралелно преброяване на броя на 
гласовете от представители на гос-
тите. 

Д-р Павел Панов бе асоцииран 
към Комисията по преброяване-
то, за да няма никакво съмнение в 
резултата от гласуването, тъй като 
по Устав той не може да бъде неин 
член.

За водещи на заседанията бяха 
определени д-р Хубчева, РК на 
БЗС – Добрич и д-р Михалев, РК 
на БЗС – Кърджали.

Д-р Камен Германов, пред-
седател на Мандатната комисия 
прочете протокола на Комисията: 
„Комисията счита, че Извънред-
ният конгрес може да се проведе 
и че неговите решения ще бъдат 
законови и уставосъобразни, ако 
се спазва кворумът. 

Комисията счита за необходимо 
да напомни, че днешните гласува-
ния ще бъдат явни“. 

Конгресът започна своята рабо-
та според изискванията на Устава, 
при набран кворум и конституира-
не на необходимите комисии. 

Делегатите приеха внесения 
проект за Дневен ред, по предло-
жение от д-р Валя Хубчева, РК на 
БЗС – Добрич:

1. Приемане на Правила за до-
бра медицинска практика на ле-
карите по дентална медицина.

1.1 Общи правила
1.2 Специални правила 
2. Разни
Д-р Н. Шарков прочете писмо-

то от здравния министър Кирил 
Ананиев, според когото правата на 
медиците няма да се ограничат с 
приемането на правилата. Въпреки 
това, протестиращите още в нача-
лото настояха Конгресът да бъде 
прекратен и продължиха да искат 
пълно отпадане на проекта за нови 
правила в практиката на лекарите 
по дентална медицина. Това пред-
ложение не намери подкрепа в за-
лата.

Друга гледна точка изрази д-р 
Пламен Петров от Районна ко-
легия – Кюстендил, гост на Кон-

греса:
Уважаеми колеги делегати на 

конгреса, уважаеми гости, обръ-
щам се към Вас и с молба от друга 
гледна точка. 

Някои от Вас, които живеят и 
работят в София, в момента, в 
който се разпусне Конгресът, ще 
отидат в собствените си каби-
нети. Ние, които сме от провин-
цията, сме заделили няколко дни 
да не бъдем в кабинетите си и да 
участваме в обсъждането (под-
чертавам обсъждането). На ни-
кого от делегатите не е забранено 
да гласува и против. Закриването 
на този формат ще доведе до лип-
са на дебат по въпроса. Вземането 
на решения е отделен въпрос. Как 
да продължим работата по тези 
проблеми, без да е имало дебат? 
Нека Конгресът да започне дебат 
по тези правила. Никой не ни за-
дължава да ги приемем. Без дис-
кусия по конкретните проблеми – 
какво да правим? 

Уважете нашето желание за 
това, че сме заделили от личното 
си време да присъстваме на Извън-
редния конгрес. 

Какво обаче доведе до проте-
сти и какво притесни лекарите 
по дентална медицина?

На този въпрос отговори предсе-
дателят на Управителния съвет 
на БЗС, д-р Николай Шарков, в 
своето обръщение пред Конгреса. 
(виж обръщението)

Д-р Светослав Гачев, председател на Комисията по нормативните 
актове

Делегатите от РК на БЗС-Перник

Талисманът на конгреса бебето Константин, дете на лекар по 
дентална медицина, гост на конгреса

Препълнената конгресна зала
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подход към организацията на здра-
веопазването чрез предлагането на 
различни здравноосигурителни мо-
дели и нов път към задължително-
то здравно осигуряване. 

БЗС винаги е стоял зад каузата за 
защита на професията на българ-
ския зъболекар и по този начин и 
на българския пациент.

С преките и заключителни раз-
поредби на Закона за бюджета 
на НЗОК бяха приети промени в 
нормативната уредба, която регу-
лира здравеопазването в България. 
Именно в преките разпоредби е 
предвидено Българският зъболе-
карски съюз (БЗС) да изработи и 
приеме Правила за добра медицин-
ска практика на лекарите по ден-
тална медицина в срок до 30 юни 
т.г.

В случай, че в този срок пра-
вилата не бъдат приети, в три-
месечен срок от изтичането му, 
Изпълнителна агенция „Меди-
цински надзор“ се задължава 
да предложи такива правила на 
министъра на здравеопазване-
то за утвърждаване. След утвър-
ждаване от страна на министъра, 
следва публикуване в „Държавен 
вестник“. В Народното събрание 
се изготвя специален закон за дей-
ността на агенцията.

В четири закона е записано, че 
лекарите по дентална медицина 
(лдм) трябва да имат правила за 
добра практика.

В своето експозе д-р Шарков из-
рично подчерта, че може само част 
от правилата да бъдат внесени до 
изискуемия срок от 30 юни, а след 
това да бъдат доработвани и проме-
няни, защото в закона е казано, че 

по искане на всяка една от страни-
те БЗС, МЗ и Медицински надзор, 
това може да бъде направено. 

Още на 14.12.2018 г. три дни 
след като излязоха в „Държавен 
вестник“, бр. 102, промените в пре-
ходните и заключителни разпоред-
би на Закона за бюджета за 2019 г., 
УС на БЗС избра Временна работ-
на комисия за изработване на про-
ект за правила в 14-членен състав 
с двама експерти и тримата декани 
на факултетите по дентална меди-
цина. За период от 6 месеца Упра-
вителният съвет и Извънредният 
конгрес на БЗС, като се изключат 
работните заседания на Комисията, 
е дискутирал и приемал решения, 
свързани с правилата, осем пъти. 

МЗ първоначално бе определило 
тримесечен срок за изработване на 
правилата. След лобиране на БЗС 
бе определен шестмесечен срок за 
изработването им.

Временна работна комисия на 
БЗС за изработване на проект за 
правила е провела три официални 
свои заседания за този период.

Първото заседание бе проведе-
но без участието на националните 
консултанти, когато бе обсъдена 
общата част, по която няма възра-
жения, и са постъпили за обсъжда-
не в уставен срок само 4 предложе-
ния от делегати на Конгреса. 

Работната комисия за изготвяне 
на правилата проведе следващо за-
седание между 3 и 5 май. В периода 
17 – 21 май 2019 година беше даден 
срок, в който да се направят корек-
циите. Корекциите бяха направени 
с отклонение в срока, който беше 
поставен, но това е допустимо, тъй 
като имаше почивни дни и ангажи-
раност на колегите. Специалните 
части бяха изготвени и обсъдени 
с националните консултанти, 
отново в изискуемите сроко-
ве. (Виж бр. 3 и бр. 5 на вестник 
„ДентаМедика“, както и сайта на 
БЗС. От всички пороведени заседа-
ния има аудиозаписи). 

С писмо от 31 май 2019 година 
проектът бе изпратен на районните 
колегии и на членовете на Упра-

вителния съвет. Всички срокове и 
всички условия по организацията и 
разпространяването на всички до-
кументи, свързани с правилата, са 
изпълнени безпрекословно и УС на 
БЗС не е допуснал нарушения. 

Имаме аналогичен случай с 
амалгамсепараторите. Една година 
се разгласява, че предстои въвеж-
дането им, но пак имаше изненада-
ни в края на срока. Може би това 
просто е част от българската наро-
допсихология.

Общият първоначален обем на 
Проекта за правила за добра прак-
тика бе 39 страници.

След като Проектът на правилата 
бе изпратен на районните колегии 
в уставния срок, се разрази доста 
бурна дискусия, предимно в соци-
алните мрежи.

Някои лекари по дентална ме-
дицина в България се почувстваха 
застрашени, че във всекидневна-
та си практика след приемането 
на правилата ще имат рестрикции 
за упражняването на професията. 
Създадоха се различни групи във 
Фейсбук и Вайбър. В някои от тях 
бяха нарушени правилата на до-
брия тон, стигна се до обиди на 
преподаватели и лични квалифика-
ции, които с нищо не подпомогнаха 
истинския диалог по проблемите. 

Ръководството на БЗС се опита 
да даде становища и в социални-

те мрежи, които бяха свалени. 
Така информацията със страшна 
скорост на лавина завладя прос-
транството. Някои лдм вероятно 
си представяха, че след като бъдат 
приети и публикувани тези пра-
вила, които все още бяха в процес 
на изработка, те няма да могат да 
лекуват пациенти в пълния обем на 
досегашната си практика.

Основните възражения бяха към 
втората част – Специалните прави-
ла. 

По-късно към РК на БЗС бяха по-
дадени по надлежния ред в писмен 
вид 67 предложения за Специална-
та част.

Предвид нарастващото напреже-
ние, ръководството на БЗС свое-
временно проведе открити събра-
ния във Варна, Бургас и София, 
като мнозинството от делегатите 
и гостите се обединиха около ста-
новището БЗС да внесе проекта 
на Правила за добра медицинска 
практика на лекарите по дентална 
медицина в законовия срок, който е 
30 юни 2019 година. 

Ще повторим, че целта на вна-
сянето на документа в Минис-
терството на здравеопазването до 
30 юни 2019 година е да не му се 
даде възможност да прехвърли от-
говорността за изработването на 
правилата на Агенция „Медицин-
ски надзор“, както е по закон при 
неспазване на срока. 

Същевременно бе отправена по-
кана към всички заинтересувани да 
участват в откритото заседание 
на УС на БЗС на 20 юни преди 
Конгреса. (На него се отзоваха 9 
представители на протестиращи-
те в социалните мрежи: д-р Кра-
симир Томов, д-р Рая Пенева, д-р 
Владимир Петков, д-р Пейо Попов, 
д-р Саботинов, д-р Мускетарски, 
д-р Бранимир Кирилов, д-р Павел 
Панов, д-р Станислав Стоилов.). 

Преди конгреса, на 17.06, бе 
проведена среща с министъра на 
здравеопазването, К. Ананиев и 
зам.-министъра, Ж. Начева, като от 
страна на БЗС присъстваха шести-
ма от зам.-председателите на орга-
низацията, които можаха да се от-
зоват в кратките срокове. 

След срещата бе изпратено 
писмо от МЗ с поетите по време 
на срещата ангажименти. Спо-
ред него правата на лекарите по 
дентална медицина няма да се 
ограничат с правилата. 

Изработените правила може да 
не бъдат внесени в Министерството 
на здравеопазването в окончател-
ния си пълен вид. Д-р Н. Шарков, 
пое ангажимента и отговорността 
да бъде внесен документът в не-
пълния си вид в министерството.

Водещият на заседанието д-р 
Михалев, разясни, че има проце-
дура за разглеждане на общите 
правила. Тези правила ще бъдат 
разглеждани по направления така, 
както са записани в проекта. На-
правленията са: добра медицинска 
практика в денталната медицина; 
професионално-етично взаимоот-
ношение с пациентите; професио-
нални взаимоотношения; правила 
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Д-Р БИСЕР БОТЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СРК:

 Моля, колегите от залата да предлагат членове на Разшире-
ната комисия за Специалната част, както от делегатите, така 
и от гостите.

Д-Р К. ДАКОВ,  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КК НА БЗС И ЧЛЕН НА 
ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ПРАВИЛАТА:

Уважаеми колеги, аз давам своя отвод, като не смятам, че 
изработените правила ще бъдат по-добри.

Д-Р ПАВЕЛ ПАНОВ  
ОТ СОФИЙСКА КОЛЕГИЯ:

За първи път взимам микрофона днес и искам да заявя, че 
всички ние, както казахте, се събудихме и нямаме никаква, 
никаква амбиция да напуснем практиките си, да влезем в тези 
комисии. (Силен шум в конгресната зала, като водещият д-р 
Михалев призовава за тишина).

Нито някой да вземе местата на Управителния съвет. Моето 
предложение е следното: ако трябва да се готвят правила в 
широки комисии, които да ги съставят, е съвсем нормално ко-
мисиите да бъдат изградени най-вече от хабилитирани лица, 
най-вече от национални консултанти (Отново силни възгласи 
в залата, на записа ясно се чува у-у-у).

Ние нямаме нищо против, поне аз от мое име, аз нямам 
нищо против да работя и да съдействам за това цялото нещо, 
но хора и колеги: аз нямам специалност… Нямам никакво мо-
рално право да застана като член на тази комисия, но може да 
разчитате, че аз ще работя в тази насока…

Д-Р РУМЕН ИЛИЕВ, 
СТОЛИЧНА РАЙОННА КОЛЕГИЯ: 

Д-р Панов, идеята е не да се създаде нова комисия, а тя да 
стане разширена и в нея да влязат хора от мрежата като вас, 
без специалност. Това е, което се вижда и в лицето на младите 
колеги зад вас, мисля, че е редно да влезете и да подберете и 
други хора и да декларирате, че ще работите и да дадете отчет 
след това, както цял ден даваме ние.

Д-р Николай Шарков отстъпва думата на д-р Бранимир Ки-
рилов, защото смята, че той има да каже нещо важно (бел. 
ред)

Д-Р Б. КИРИЛОВ, 
СТОЛИЧНА РАЙОННА КОЛЕГИЯ:

Колеги, аз съм напълно съгласен да поема ангажимент и да 
работя за правила. Това обаче, което не съм съгласен, е да ра-
ботя за правила без принципни постановки и незнаейки на 
какво стъпвам. Продължавам да съм на позиция, че докумен-
тът, на който стъпваме и документът, който ще бъде гласуван, 
противоречат на моя морал и моята позиция е категорична. 
Готов съм да работя за нови правила, но за мен е важен фор-
матът, в който ще работя. Ако името ми е замесено някъде, 
бих искал да знам къде се замесвам. В момента няма никаква 
яснота как да се продължи нататък. (шум в залата).

Д-Р НИКОЛАЙ ШАРКОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЗС

Д-р Кирилов, първо правилата не са за специалисти. Второ, 
аз ще поканя хабилитирани лица, но дали те ще се присъеди-
нят към тази комисия, това ще бъде тяхно волеизлияние. Аз 
ще ги поканя, аз имам лице да ги поканя. Трето – самата Раз-
ширена комисия на заседанието, което ще се проведе в най-
скоро време, ще обсъди това, което току-що казахте. Ясно оп-
ределени елементи от специалните правила. И тези правила, 
още веднъж казвам, ще бъдат за общопрактикуващите лдм, 
над 9000 в България. За тях ще бъде. Не за мен като специа-
лист. Аз имам три специалности. За какво са ми, освен за едно 
– да преподавам детска дентална медицина. За там ми трябва 
специалността. Иначе моят кабинет е общопрактикуващ, ка-
зано простичко.

Д-Р БОРИСЛАВ МИЛАНОВ, 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА БЗС:

Колеги, не е сериозно да искате да се направят нещата мно-
го по-добри, каквото и да значи това, и да започнете да поста-
вяте условия още преди да сме започнали дебата по същество 
и индиректно, така го разбрах, да отправяте съмнения към 
хората, които ще участват в тази Комисия.

ЛИДЕРИТЕ ИЗЛЪЧЕНИ ОТ ГОСТИТЕ НА 
КОНГРЕСА: Д-Р Б. КИРИЛОВ, Д-Р И. ГОРЯЛОВ 
И Д-Р П. ПАНОВ  НАПРАВИХА СВОЯ ОТВОД 
ОТ РАБОТАТА НА РАЗШИРЕНАТА КОМИСИЯ 
ЗА РАБОТА ВЪРХУ СПЕЦИАЛНАТА ЧАСТ 
ОТ ПРАВИЛАТА В КРАЯ НА НАПРЕГНАТИЯ 
ДЕН. ПРОСТО ТЕХНИТЕ ДУМИ СА ПОВЕЧЕ 
ОТ КРАСНОРЕЧИВИ И ГИ ПРЕДАВАМЕ БЕЗ 
КОМЕНТАР, ПРОСТО ЕДНО КЪМ ЕДНО. 

Д-р Бисер Ботев, председател на СРК на БЗС

Гостите на конгреса. На преден план д-р Б. Кирилов
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анестезия; поддържане на добра 
дентална практика; преподаване, 
обучение, преценяване и оценява-
не; здравето на лекаря по дентална 
медицина и професионална защита 
на лекаря по дентална медицина. 

Д-р Св. Гачев, председател на 
Комисията по нормативни акто-
ве (КНА) бе основният докладчик. 
Той подчерта, че КНА е обработи-
ла и предлага на вниманието на де-
легатите всички постъпили в срок 
предложения. По това е извършена 
сериозна работа. Общо са постъпи-
ли 67 предложения: има пет пред-
ложения по общите правила, за 
специалните правила са постъпили 
62 предложения. 

Правилата за добра медицинска 
практика в денталната медицина 
предлагат общи насоки за всички 
лекари по дентална медицина за-
едно със специални указания, по 
които може да се оценява изпълне-
нието на лечението.

Същевременно бе гласувано от 
конгреса Надежда Йорданова, ад-
вокат представляващ протести-
ращите, да има право да изкаже 
юридическа позиция по дискути-
раните въпроси за приемане на 
правилата. 

Нейният коментар бе в защита на 
тезата, че изготвяните правила са 
незаконосъобразни, има законово 
противоречие и не трябва да бъдат 
приемани. 

Тезата на протестиращите бе, че 
правилата трябва да бъдат разглеж-
дане заедно с юристи и лекари по 
дентална медицина, задно с аген-
ция „Медицински надзор“ и да има 
обществено обсъждане. Не бяха 
предложени никакви конкретни 
текстове към проекта за правила. 

В залата имаше дискусия и дали 
правилата трябва да имат задължи-
телен характер

Адвокат Лъчезар Чутурков на-
прави следното уточнение: Много 
хора демонстрират явно неразби-
ране какво се случва. Каква е про-
цедурата за приемане. 

Правилата се приемат от кон-
греса. Тук се твърди, че не може 
да има ограничения. Може да има 
ограничения, ако Вие ги приемете. 

А че са задължителни, изрично е 
уредено в закона и не само е уре-
дено, но има и санкция, за която 
някой спомена, че глобата е висо-
ка. Има санкция и тя се налага от 
Агенцията "Медицински надзор". 

Не се надявайте Агенцията "Ме-
дицински надзор" да приеме прави-
ла без ограничения. 

Д-р Б. Миланов в хода на дис-
кусията направи разяснението, че 
в Закона за бюджета за Национал-
ната здравноосигурителна каса – 
параграф 39, е описано какво и как 
може да се случи след приемането 
на правилата.

 В параграф 23, ал. 1 ясно и ка-
тегорично е заложен срокът, за 
който говори д-р Николай Шарков 
(30 юни). В ал. 2 от параграф 23 е 
указано какво ще се случи, ако не 

изпълним задължението по пара-
граф 1. Параграф 39 визира ситу-
ацията, в която може да се допъл-
ват, изменят и т.н. тези правила, 
но при изпълнението на ал. 1. 

За да може да спазим закона, 
предлагам да обсъдим и да прие-
мем Общите правила, което е една 
почти решена задача, с всички за-
бележки, които ще се направят 
при обсъждането в залата. 

Що се отнася до Специалната 
част от правилата, която буди 
толкова много условия, бихме мог-

ли да не я предлагаме и да не я дис-
кутираме категорично. 

Да се даде срок до 3 месеца да се 
изготвят тези правила, да бъдат 
обсъдени и да бъдат внесени спо-
ред Устава по надлежния ред. Не 
по-късно от ноември, когато ще 
имаме Извънреден конгрес, отново 
да бъдат предложени на дискусия 
и да бъдат приети.

В срок не по-късно от 20 декем-
ври 2019 година те да бъдат вхо-
дирани, завърши разясненията си 
той. 

Общите правила бяха приети с 
мнозинство от Извънредния кон-
грес на БЗС. 

По тях имаше само 4 предложе-
ния за промени, като най-същест-
вената промяна бе лекуването на 
деца под обща анестезия да отиде 
в специалните правила.

Д-р Бисер Ботев, председател 
на СРК направи Следното про-
цедурно предложение: 

Натоварен с консенсусно реше-
ние от разширеното делегатско 
събрание на Столичната колегия. 

На делегатското ни събрание 
консенсусно достигнахме до изво-
да, че специалните правила имат 
нужда от доста по-сериозно до-
работване. 

Предлагаме конгресът на Бъл-
гарския зъболекарски съюз да не 
разгледа специалните правила в 
този им вид, който сме ги получи-
ли. 

Ако бъде прието, още сега, за 

да не губим време, да направим 
по-разширена комисия или да до-
пълним състава на сега съществу-
ващата временна комисия, която 
е по изработване на правилата за 
дентална практика, да поставим 
разумни срокове, в които това да 
се свърши и да изпълним това, кое-
то трябва спрямо закона и спрямо 
нашите членове. 

Д-р Константин Даков напра-
ви контра предложение, че ако се 
приемат малки поправки в специ-
алните правила, те ще са синхрон 

с двата закона и ще могат да бъдат 
приети. Предложението на д-р Га-
чев е следното. Още в следващата 
точка да отпадне разделението на 
първични и дентални практики и 
специални дентални практики. 

Д-р Георги Димов, зам.-пред-
седател на БЗС, провокиран от 
мнението на д-р Б. Кирилов напра-
ви следното изказване във връзка 
специалните правила: Моментът 
е много интересен с тези специ-
ални правила. Още един път по-
твърждавам, че всички Вие, които 
чувствате и мислите това, че те 
бяха раздорът, съмнението и огор-
чението сред нашите колеги. 

С отговорността, която има-
ме пред всички колеги, а не само 
пред делегатите, чийто пред-
ставители сме, отговорността 
за специалните правила я носим и 
ще я носим. Прибързаните реше-
ния, макар да имат основание, не 
са докрай мотивирани. В края на 
краищата не мотивацията е това 
нещо да накажем д-р Шарков или 
някой друг, че носи някаква вина, 
а целта е те да бъдат правила, с 
които всички ние да имаме задо-
волството, че ще ги направим за-
едно, чувството, че общността на 
колегията в България е участвала 
по един или друг начин. Нищо не 
пречи да доработваме правилата. 
Да систематизираме всички по-
стъпили предложения, след което 
отново да се предложат за прие-
мане. 

Днес и ние отчитаме, че има 
неща, които не са доизпипани, не 
са доработени, каквото и да си 
мислим, трудно ще можем днес и 
утре да ги доработим правилно, 
точно и т.н. На комисия да възло-
жим доработването на правила-
та. 

Колеги, предложената процеду-
ра е демократична. 

В следобедната сесия делегати-
те гласуваха Специалните пра-
вила да отидат за доразглеждане. 
Беше предложено Комисията, коя-
то е работила до този момент, да 
бъде в разширен състав. Така в нея 
ще участват и общопрактикуващи 
зъболекари. До 30 юни всеки лдм, 
който пожелае, може да подаде 
писмо до централния офис на БЗС, 
за да бъде включен в тази Комисия.

(Има пълен стенографски  
протокол от работата на 

Извънредния конгрес).

Д-Р ВАЛЕНТИН ПАВЛОВ,  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЗС:

Колеги, трябва се работи за съсловието и да спрем с тези 
боричкания между БЗС, между районните колегии, между хо-
рата, които не са доволни от това, което прави този съюз.

Д-Р ПЛАМЕН ПЕТРОВ 
РК НА БЗС – КЮСТЕНДИЛ, 
ГОСТ НА КОНГРЕСА:

Уважаеми колеги, с молба към д-р Кирилов да не си пра-
ви сомоотвод към така направеното предложение за участие 
в Комисията. Ако го е страх да поеме отговорност пред нас в 
залата, да стане и да каже правя си самоотвод.

Понеже мен не ме страх от всичко това, заставам с името 
си пред вас, със своите знания и умения, със своя 32-годишен 
трудов стаж, с качеството ми на специалист ортодонт, но ре-
гистриран като общопрактикуващ зъболекар, да ви помоля 
да ми гласувате доверие и да бъда включен в тази Комисия 
(викове браво и аплодисменти). Защото мен не ме е страх от 
тази отговорност.

Искам да се обърна към всички млади колеги, които при-
състват в тази зала днес. Да поемеш отговорност означава да 
работиш и за другите (аплодисменти), правейки го за себе си, 
правя го за цялото си семейство, правя го за цялото съсловие. 

В този смисъл всички, които имате персонални предложе-
ния, ако залата ме избере и ми гласува доверие, искам да съм 
вашето лице, ако ми позволите (аплодисменти).

Д-Р СВЕТОСЛАВА СТЕФАНОВА, 
ГОСТ НА КОНГРЕСА, 
специалист ортодонт, специализирана практика, РК на БЗС 
– Варна:

Искам да помоля и аз да бъда включена в тази Комисия…
(аплодисменти).

Д-Р БИСЕР БОТЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СРК:

Колеги, напълно разбирам отговорността, нервите, жегата в 
тази зала. Не е нужно да взимаме бързи решения. Предлагам 
на конгреса да определи срок докога може да се примат пред-
ложения за участници в тази Комисия. Това е моето предложе-
ние и нека конгресът да реши.

Д-Р ВЛАДИСЛАВ КАРАИВАНОВ,  
РК НА БЗС – ПЛЕВЕН:

Искам да предложа д-р Иван Горялов като участник в Ко-
мисията (аплодисменти).

Д-Р ИВАН ГОРЯЛОВ, 
РК НА БЗС – ПЛОВДИВ, 
ГОСТ НА КОНГРЕСА, БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ:

Тук не става въпрос за страх, а за отговорност. И аз не искам 
да поемам вашата отговорност (силно възмущение в залата)…

Защото в самото начало казах, че аз не съм въобще съгласен 
с целия документ и аз не заставам в целия дебат. Искам да си 
завършат хората нещата и да поемат отговорност за това, кое-
то са правили. Аз няма да участвам за това да си разпределите 
отговорността и да ни препратите тази каша на нас. Няма как 
да стане.

Д-Р НИКОЛАЙ ШАРКОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЗС:

Не зная каква е вашата отговорност. Вие търсите лична от-
говорност? (отговор от залата – не). Вие не искате да се вклю-
чите в един процес. 

На откритото събрание на СРК аз приех ангажимент за па-
родонтологията, защото тя е изпусната и няма национален 
консултант и предлагам доц. Коцилков.

ПРОФ. ВЕРА КРУМОВА, 
СРК НА БЗС:

Искам да обърна внимание на д-р Горялов, че трета безлич-
на форма – да се направи не съществува. Конгресът на БЗС е 
институция от хора, които преди всичко са български зъбо-
лекари. С вашите наивни желания вие нанесохте обида към 
конгреса.

Трябва да се надвият себичните неща, които са характерни 
за друга професия, но не и за нашата. Това, че ще се поработи, 
е хубавата страна на въпроса.

Д-Р СВЕТОСЛАВ ГАЧЕВ, 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЗС:

Имам предложение към делегатите на конгреса да намерим 
начин писмено да се извиним на ръководителите на катедри, 
на националните консултанти, които в резултат на тези инси-
нуации обидихме.

Сега се оказва, че нито един от тези колеги… (инициаторите 
на протестите, бел. ред.) не се смятат за капацитети. За какво 
беше цял ден работа на конгреса?

Моля, да се намери форма и се приеме писмено извинение.
Националните консултанти работиха и се съобразиха с на-

шите изисквания. В специалните правила няма забрани. Има 
специализирани лечебни заведения.

ДМ

Д-р Б. Нецова, председател на Комисията по професионална етика 
на БЗС 

Делегатите на конгреса



БРОЙ 6, ЮНИ 20196 P R I M U M  N O N  N O C E R E !

Аз съм общопрактикуващ 
стоматолог със 34 годи-
шен стаж, от които 28 
години съм само на част-

на практика. Съпругата ми е с 35 
годишен стаж, от които 28 години 
само частна практика. Дъщеря ми 
и синът ми са със 8 и 6 годишен 
стаж, само на частна практика. 
Ние сме едно семейство посве-
тено на професията. Винаги сме 
работили на свободния пазар, не 
сме ползвали никога преференции 
и за собствена сметка сме разви-
вали добра практика. Спечелили 
сме доверието на много пациенти 
чрез коректно отношение, целена-
сочена политика за непрекъснато 
повишаване на квалификацията и 
разширяване на нашите компетен-
ции така, че да можем да лекуваме 
възможно най-добре. В годините 
съм се убедил, че когато приемаш 
нещата лично и лекуваш пациен-
тите си така както лекуваш дъщеря 
си и сина си, те винаги го усещат и 
ти водят други пациенти. Реклама 
не е необходима.

Завършването на висше образо-
вание по дентална медицина дава 
право за практикуването на профе-
сията през целия професионален 
живот на денталния лекар. С годи-
ните той натрупва клиничен опит 
и постепенно разширява своите 
компетенции, един повече, друг 
по-малко според своите личностни 
качества и желание за развитие. 
При практикуването на професи-
ята денталният лекар трябва спаз-
ва законите, общоприети норми и 
правила, но преди всичко да спаз-
ва древния принцип в медицината 
primum non nocere!

РЕГУЛАЦИИТЕ В 
НАШАТА ПРОФЕСИЯ 
ОСВЕН СЪС ЗАКОНИ

се осъществяват и чрез система 
от правила и стандарти. По този 
начин се създава ред, повишава 
се сигурността за пациента.

Настоящият проект за добра ме-
дицинска практика на лекарите по 
дентална медицина в Република 
България в някои от своите спе-
циални раздели въвежда забрани 
за практикуване на определени 
дейности от дипломирани ден-
тални лекари под предлог от 
липса на квалификация прове-
дена в университет в България. 
Извежда се като задължителна и 
единствено валидна възможност 
за разширяването на професионал-
ните компетенции специализаци-
ята в дентален факултет в Бълга-
рия. Това изключително накърнява 
дейността на правоспособните 
дентални лекари, които по собст-
вен път и инициатива са работили 
в годините за своето усъвършенст-
ване, инвестирали са много сред-
ства в скъпоструващи обучения и 
курсове у нас и по света, в закупу-
ването на апаратура и специализи-
ран инструментариум, въвели са 
методите в своята практика и сега 
Правилата ако бъдат приети в се-
гашният им вид ще въведат забра-
ни.

Това ще наруши правата на мо-
ите пациенти избрали мен да ги 
лекувам комплексно прилагайки 
интердисциплинарни методи за 
лечение. До този момент никой не 
ми е забранявал това и аз съм го 
правил в продължение на 34 годи-
ни, като постепенно с натрупване 
на практически опит и познания 
съм разширявал своите професио-

нални умения. Сега по силата на 
Правилата аз трябва да си ограни-
ча практиката и да откажа опреде-
лени лечения, които досега съм из-
вършвал и пациентите доброволно 
ме търсят за тях и да ги пренасоча 
към специалист. Друг е въпросът 
колко са наличните в този момент 
специалисти. Такива, които в мо-
мента отговарят по документален 
критерий се броят на пръсти. Това 
означава, че хиляди пациенти с 
тежка орална патология ще бъдат 
принудени да се подредят в листа-
та на чакащите за ‚специалист“! 
Достъпността до лечение ще бъде 
сравнима с тази от 80-те години 
на миналия век! В очакване да се 
родят новите специалисти с до-
кумент и със забраната сегашни-
те „без документ за специалност 
от факултет“, но с дългогодишен 
практически опит и висока квали-
фикация, доказали се чрез своите 
документирани клинични случаи 
и пациенти които ги следват в го-
дините, ще бъдат принудени да 
се върнат в зората на своето про-
фесионално развитие и да лекуват 
само „лесни“ случаи. А шансовете 
им те да се превърнат в „докумен-
тално признати“ специалисти в 
обозримо бъдеще са почти нулеви 
поради настоящият ред и условия 
за придобиване на специалност в 
България. 

„Теорията, драги мой е сива, 
зелено е дървото на живота!“. 
Този афоризъм обяснява защо Фа-
уст се свързва с дявола. След като 
е постигнал мъдростта на книгите, 
той мечтае да се потопи в безкрай-
ната стихия на живота. Макар и 
отдаден на науката, Фауст никога 
не е губил преклонението си пред 
красотата и величието на природа-
та.

Една народна мъдрост го казва 
кратко и ясно: „Каквото е на кни-
гата, не е на нивата“!

Какво налага планираното от-
криване на още два дентални фа-
култета на фона на намаляващото 
население в България, а не се от-
криват училища за медицински 
сестри и дентални асистенти от 
които има крещяща нужда? Такава 
политика е неразбираема. Залага 
се възможност за пренасищане, 
конкуренция на ниско ниво, защо-
то когато нямаш приходи не мо-
жеш да развиваш, инвестираш в 
добра практика, в обучение, край-
ният продукт е с лошо качество.

А КЪДЕ ОСТАВА ПРАВОТО 
НА ПАЦИЕНТА ДА ИЗБИРА 
ПРИ КОГО ДА СЕ ЛЕКУВА? 

Особено ако ми е пациент от 
30 години с цялото си семейство, 
рода и приятели и не желае да ме 
смени? Как ще му обясня че съм 
задължен да му откажа определе-

но лечение, което от много годи-
ни съм му провел, поддържал и 
то е успешно и изведнъж от един 
ден нататък се оказвам некомпе-
тентен да продължа?! И това се 
определя с един административен 
документ? Това няма нищо общо 
с морала и здравия разум. Говоря 
за себе си и за моята практика, но 
такива като мен познавам много, 
които извървяха дълъг и труден 
път на развитие.

Въвеждане на правила, стандар-
ти да, но на забрани –не. Не кой, а 
как да бъдат лекувани пациентите. 
Това според мен е основният въ-
прос.

Правилата и стандартите трябва 
да описват добрите практики при 
лечение на заболяванията използ-
вайки консенсусите на световно 
равнище по отделните нозоло-
гични единици и възприетите ле-
чебни стратегии. От друга страна 
те не трябва да фаворизират един 
или друг лечебен метод, матери-
ал, система, школа за лечение на 
определено заболяване. Клинич-
ната преценка зависи много и от 
натрупания практически опит на 
лекуващия. Механистичното при-
ложение на лечебни протоколи, 
дори и консенсусни, няма как да 
доведе до добър краен резултат. 
Изборът на лечебен метод трябва 
да бъде изключителен приоритет 
на денталния лекар провеждащ 
лечението съвместно с надлежно и 
обстойно информирания пациент. 
Пациентът има право на второ и 
трето мнение от други специали-
сти, но той има и правото да избе-
ре при кого ще се лекува след като 
той плаща със собствени средства 
лечението си. В областта на ден-
талната медицина в България за 
комплексните лечения пациентът 
заплаща от джоба си, това е една 
изцяло частна дейност.

Трябва да се счита за добра 
практика денталните лекари да 
събират пълната клинична инфор-
мация преди да започнат лечение /
обстойна общомедицинска и сто-
матологична анамнеза, очаквания 
на пациента от лечението, фото-
документация, рентгенологична 
документация,о тпечатъци от из-
ходната ситуация/, да я анализират 
и да изготвят предварителен лече-
бен и финансов план който да об-
съдят с пациента. В лечебния план 
трябва да са описани състоянието 
преди лечение, оплакванията на 
пациента, забелязаните проблеми, 
диагнози, възможните лечебни ал-
тернативи, целите които се поста-
вят с лечението, етапите и прог-
ноза за времето в което то може 
да бъде извършено, определяне на 
рисковите фактори, изясняване на 
отговорностите на пациента за по-
стигане на желания резултат. 

Финансовият план трябва реа-

листично да очертава очаквания 
максимум разходи по лечението. 
Добрият доктор планира винаги 
по-висок разход, който в послед-
ствие може да намали и това е ви-
наги по-добрата алтернатива и се 
оценява добре от пациента. Счи-
там, че за изготвянето на сложни-
те комплексни планове за лечение 
пациентът трябва да заплаща, но 
срещу това той ще получи писме-
но копие и ще има възможността 
да обсъди предложеното лечение 
с когото той прецени. Може да са 
необходими допълнителни срещи 
с пациента за доизясняване и мо-
дифициране на плана за лечение. 
Не бива да се започва лечение 
преди да са подписани лечебния 
и финансовия план от доктора и 
пациента.

Задължително условие за добра 
практика е вземането на информи-
рано съгласие независимо от обе-
ма на планираното лечение. Па-
циентът трябва да декларира, че е 
съгласен да му бъде проведено ле-
чение съобразно лечебен и финан-
сов план с който денталният лекар 
го е запознал и пациентът приема 
без никакви възражения. Декла-
рацията за информирано съгласие 
трябва да бъде конкретна според 
предложените лечебни методи и да 
представя тяхната процентна ус-
певаемост, потенциални рискове и 
възможни усложнения. Пациентът 
трябва да получи копие от декла-
рацията за информирано съгласие.

Друг основен документ са указа-
нията за поведение и грижи, кои-
то трябва да съблюдава пациента, 
преди и след лечение, особено 
предоперативно и следоперативно. 
Той трябва да подпише екземляра 
който се съхранява в личното му 
досие в клиниката и да декларира, 
че е получил писмено копие.

Не на последно място дентални-
ят лекар трябва да може да покаже 
реални клинични случаи /разбира 
се анонимизирани/, за да улесни 
разбирането на предложеното ле-
чение и очакваните ефекти от него. 
Представянето трябва да бъде ре-
алистично, без рекламен характер, 
да не повишава прекалено очак-
ванията на пациента, защото това 
може да изиграе лоша шега и на 
двете страни.

Този начин на планиране е доста 
трудоемък, но считам, че трябва да 
бъде задължителен елемент от до-
брата практика, защото в повечето 
от случаите осигурява спокойно 
и предвидимо протичане на лече-
нието и допълнителните въпроси 
и недоразумения от всякакъв ха-
рактер се свеждат до абсолютния 
минимум. Със сигурност си струва 
инвестицията на време и усилия! 

Денталният лекар трябва да 
бъде в състояние във всеки един 
момент да покаже чрез надлежно 
водена документация, клинични 
фотографии и рентгенови изслед-
вания преди,по време и след лече-
нието етапите през които е преми-
нало. Ясно е ,че документирането 
трябва да е пълно, включително 
и на настъпилите усложнения и 
тяхното менажиране. Така се оси-
гурява прозрачност и проследя-
емост и може да се прецени дали 
допуснатите грешки са в рамките 
на средностатистическата норма 
или са груби и в резултат на слаби 
познания, самонадеяност, надце-
няване на собствените лимити на 
денталния лекар. Този начин на 
работа би трябвало да се счита за 
задължително правило в добрата 
практика.

И най-важното е да се прила-
га еднакъв критерий за оценка на 
задължително документираната 
работа независимо от това дали 
е извършена от дентален лекар с 
университетска специалност или 
от общопрактикуващ дентален ле-
кар, който добросъвестно си е по-
вишил компетенциите чрез алтер-
нативни форми на квалификация. 

В крайна сметка пациентите са 
едни, заболяванията са едни, кри-
териите за лечение са едни, разли-
ката е този който лекува по какъв 
път си си повишил квалификация-
та. Така няма да бъде нарушена съ-
ществуващата конкурентна среда, 
която в годините даде резултати 
и в момента съществуват дентал-
ни лекари, които са в състояние 
да предоставят на пациентите си 
лечебни алтернативи на световно 
равнище.Така няма пациентите да 
останат без достъп до адекватно 
лечение.

При възникване на оплакване от 
страна на пациента задължителна-
та надлежно водена документация  
по целия клиничен случай,като 
се започне от неговото планира-
не, документирани отношения с 
пациента и се стигне до негово-
то завършване и проследяване, е 
единствената база на която може 
да се стъпи при разрешаването на 
спора. Неглижирането на такъв 
подход при работа с пациенти би 
трябвало да се счита за съществе-
но нарушение на правилата за до-
бра медицинска практика. Мисля, 
че няма друг начин да си защитим 
професията. В крайна сметка отго-
ворността се носи от правоспособ-
ния дентален лекар.

След като имат задължението да 
документират обстойно работата 
си, денталните лекари ще бъдат 
по-предпазливи в това самонаде-
яно да надскачат собствените си 
компетенции които имат в дадения 
момент и да стигат до извънредни 
усложнения, които да предизвикат 
претенцията на пациента.

Тесни специалисти трябва да 
има. При тях общопрактикува-
щият дентален лекар може да из-
праща пациенти с необходимост 
от консултация и лечение, когато 
той е преценил, че моментните му 
компетенции не му позволяват да 
се справи със случая. Пациентите 
които желаят, трябва да могат ди-
ректно да си запишат час за лече-
ние при тесен специалист. Но това 
е въпрос на възможност и решение 
на общопрактикуващият лекар за-
едно с пациента или самостоятел-
но на пациента, но не бива да се 
вменява като  тяхно задължение!

В заключение за да съм справед-
лив ще отбележа, че в представе-
ния проект за Правила в специ-
алните раздели дентална образна 
диагностика, протетична дентал-
на медицина медицина, дентална 
клинична алергология липсват 
рестриктивни текстове. Не става 
ясно по какво е специалист при-
тежаващият специалност“Обща 
дентална медицина“, а Пародонто-
логия изобщо липсва!

Силно се надявам при опреде-
лянето на бъдещите Правила и 
Стандарти да се приложи древни-
ят принцип в медицината:“ Преди 
всичко да не се вреди!“

Primum non nocere, уважаеми 
дами и господа!

Д-р Красимир Златев - Варна
(Използваната снимка 

е от Интернет)

ПОЗИЦИЯ ОТНОСНО 
ПРАКТИКУВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ

Д-р Красимир Златев
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Правилата за добра медицинска практи-
ка в денталната медицина целят оси-
гуряване на възможно най-качествена 

грижа за пациентите.
Правилата за добра медицинска практика на 

лекарите по дентална медицина (ПДМПЛДМ) 
са изработени в съответствие с изискванията 
на чл. 88 от Закона за здравето (ЗЗ), чл. 46 от 
Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), чл. 77 
от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и чл. 5 
от Закона за съсловните организации на лека-
рите и лекарите по дентална медицина (ЗСОЛ-
ЛДМ). Същите са задължителни за всички 
лекари по дентална медицина  в Република 
България.

Правилата за добра медицинска практика в 
денталната медицина предлагат общи насоки 
за всички лекари по дентална медицина, заед-
но със специални указания, по които може да 
се оценява изпълнението на лечението. 

I. ОБЩИ ПРАВИЛА

Общите правила включват система от насо-
ки и принципи, които описват професионал-
ните ценности, знания, умения и поведение, 
които лекарите по дентална медицина могат да 
прилагат в съответствие с опита си и профе-
сионалната си преценка.

ДОБРАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА 
В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА СЕ ОС-
НОВАВА НА СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА: До-
бронамереност и почтеност; Повишаване на 
професионалните  знания и клинични умения; 
Коректна документация за пациента; Профе-
сионално  ниво на общуване с пациентите и 
техните оторизирани родственици; Конфиден-
циалност в отношенията „Лекар-Пациент“; 
Създаване на  възможност за “Второ мнение” 
и отнасяне към друг специалист;  Поддържане 
на  добри взаимоотношения с колегите; Осъз-
ната цена на грижите за здравето; Недопускане  
на  себеизтъкване и злоупотреба със заеманата 
лечебна позиция; Активност в промоцията на 
здравето.

Съобразно тези правила лекарят по ден-
тална медицина следва да: поставя грижа-
та за пациентите на първо място, се отнася с 
пациентите учтиво и внимателно, зачита дос-
тойнството им и пази тайната на пациентите, 
изслушва и уважава позицията на пациентите, 
информира пациентите по разбираем за тях 
начин, зачита правото на пациентите да участ-
ват във вземането на решения относно тяхното 
лечение, развива и обновява професионални-
те си знания и умения, е запознат с границите 
на професионалната си компетентност, бъде 
почтен и внушаващ доверие, не разгласява по-
верителната информация, не допуска личните 
му възгледи да влияят на лечението, действа 
своевременно, за да предпази пациентите от 
рискове, породени от неспазване на правилата 
за добра медицинска практика, не се възползва 
от професионалната си позиция в отношения-
та си с пациентите, сътрудничи с колегите си в 
интерес на пациентите.

За лекарите по дентална медицина добра-
та медицинска практика включва правила 
за качеството на следната дейност, а имен-
но:
l поставянето на здравето и интересите на 

пациента на първо място;
l осигуряване на висок стандарт на диагно-

стика и лечение;
l да не дискриминира пациентите, освен по 

клиничен признак (спешност);
l адекватно оценяване на състоянието на 

пациента, базирано на медицинската му ис-
тория и клиничната картина, и параклинични 
изследвания;
l извършване или препращане за извърш-

ванне на необходимите специализирани пре-
гледи за вземане на адекватни решения;
l подсигуряване на  изпълнението на кли-

ничните протоколи; 
l етична комуникация с пациентите и тех-

ните семейства;
l подсигуряване на воденето на пълни и точ-

ни медицински документи; 
l подсигуряване на адекватна грижа след 

приключване на лечението; 
l използването на знанията и уменията на 

колеги, когато това се налага.
В практиката си лекарят по дентална ме-

дицина трябва да: Преценява и не излиза из-
вън рамките на собствената си професионална 
компетентност и при необходимост да търси 
колегиална помощ; Компетентно диагности-

цира, провежда или насочва за лечение; Води 
ясна, коректна, четлива, актуална медицинска 
документация за пациента; Информира под-
робно колегите, когато провежда съвместно 
лечение на пациента; Полага необходимите 
грижи за облекчаване на болката; Предписва 
лекарства и извършва лечебна дейност, само 
ако разполага с необходимата информация за 
здравното състояние на пациента и неговите 
здравни потребности; Препоръчва на пациен-
тите изследвания и лечение, които са най-под-
ходящите за тях; Съхранява документацията 
на пациента на подходящ информационен  но-
сител.

Провежданите или организирани от ле-
каря по дентална медицина диагностика и 
лечение, трябва да се основават на негова 
задълбочена клинична преценка за нуждите 
на пациента и очакваната ефективност на ле-
чението.

Добрата дентална практика включва: 
Адекватна преценка на състоянието на паци-
ента;  Провеждане и планиране на изследвания 
и лечение, когато е необходимо; Насочване на 
пациента към друг лекар по дентална медици-
на/лекар, ако се налага.

 Лекарят по дентална медицина, когато 
осъзнава, че способността му да лекува паци-
ентите качествено и безопасно е ограничена 
(поради недостатъчно оборудване или други 
причини), трябва да отстрани причината при 
възможност. В случай, че лекарят по дентал-
на медицина не може да се справи, трябва да 
се обърне към подходяща здравна институция 
или колега - лекар по дентална медицина. 

ПРОФЕСИОНАЛНО ЕТИЧНИ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПАЦИЕНТИТЕ

Лекарят по дентална медицина трябва да се 
погрижи да опише възможностите за лечение 
ясно и изчерпателно и с терминология, лесно 
разбираема за пациента.

Лекарят по дентална медицина трябва да 
обсъди с пациента всички подходящи въз-
можности за лечение (включително и липсата 
на лечение) и очакваните резултати. По от-
ношение на деца, както и тези със специал-
ни потребности, трябва да се обърне голямо 
внимание и на ефективната комуникация с 
родителите или настойниците/попечителите.

Решенията, касаещи възможностите за лече-
ние, трябва да бъдат съвместни.

Насърчава се използването на писмени и 
илюстрирани допълнителни материали.

Задължение на лекаря по дентална медици-
на е да:
l обясни всички приложими възможности 

на пациента;
l се увери, че пациента е получил цялата не-

обходима информация; 
l получи съгласие от пациента/родител/на-

стойник/попечител при взето решение за лече-
ние под обща анестезия; 
l обясни какви рискове крие лечението;
l обсъди стойността на лечението. 
Трябва да се счита за добра практика да се 

получи писмено информирано съгласие за вся-
какви форми на лечение, съгласно законовите 
изисквания.

Подписването на информирано съгласие от 
пациента не е заместител на подходяща двупо-
сочна комуникация.

В случаите, когато поверителна информация 
се изисква по съдебен или друг законов път, 
това би могло да стане без писменото съгласие 
на пациента, но е за предпочитане същият да 
бъде уведомен.

При използване на информация за пациента 
с цел научно изследване, публикация, пред-
ставяне на конференции трябва да се заличат 
всички данни, които биха могли да разкрият 
самоличността на пациента.

При обсъждането на клинични случаи меж-
ду колеги, назоваването по име на пациентите 
е неприемливо.

Лекарят по дентална медицина трябва 
да зачита правото на пациентите да бъдат 
активно включвани при  взимане на реше-
ние относно диагностиката и лечението им и 
да взима от тях информирано съгласие за ле-
чението им.

За да установи  доверие от страна на па-
циентите, лекарят по дентална медицина 
трябва да: бъде учтив, деликатен и честен, 
зачита правото на тайна и достойнството на 
пациента,  зачита правото на пациентите да 

откажат предлаганите от него процедури или 
начин на лечение, зачита правото на пациента 
на второ или друго мнение, бъде  достъпен за 
пациентите в съответствие с реда в неговото  
лечебно заведение.

Лекарят по дентална медицина не трябва 
да допуска личните му чувства да подронят 
доверието на пациентите в него. Той не трябва 
да се възползва от професионалната си пози-
ция за извънпрофесионални отношения с па-
циентите си.

Добрата комуникация между лекаря по 
дентална медицина и пациентите включ-
ва: изслушване на пациентите и зачитане на 
гледната им точка и убеждения, предоставяне 
на изискваната от пациентите или необходима 
им информация за тяхното състояние, лечение 
и прогноза, по разбираем за пациентите начин.

В случай на медицинско усложнение на 
състоянието на пациента лекарят по дентал-
на медицина трябва да му обясни случилото 
се, очакваните краткосрочни и дългосрочни 
последствия и да реагира съгласно  разпоред-
бите на законите и подзаконовите и съсловни 
нормативни актове.

Лекарят по дентална медицина трябва да 
се отнася към информацията за пациентите 
като към поверителна такава при спазване 
на нормативните изисквания. Предоставя-
нето й на трета страна се осъществява след 
писмено съгласие на пациента или негов род-
нина или настойник/попечител, ако същият не 
е в състояние да прецени.

Преценката на лекаря по дентална меди-
цина не трябва да се влияе от личните му 
разбирания за начина на живот, расата, пола, 
възрастта, културата, вярата, сексуалната ори-
ентация, работоспособността, социалния или 
икономически статус на пациента.

Не трябва да се отказва или забавя из-
вършване на дентална дейност поради убеж-
дение от немедицински характер, освен ако не 
е финансово обезпечена. 

Правилата за добра медицинска практи-
ка на лекарите по дентална медицина опре-
делят тяхното поведение при зачитане правата 
и достойнството на пациентите. Те трябва да 
предоставят възможно най-добрите дентални 
услуги независимо от пол, възраст, раса, рели-
гия, сексуална ориентация, начина на живот, 
социално и здравословно състояние на паци-
ента.

Лекарят по дентална медицина трябва да 
информира пациента, когато е взел решение 
да преустанови професионалните отношения 
помежду им.

ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Безопасността на пациентите винаги е 
безусловен приоритет. Лекарят по дентална 
медицина действа в защита на пациентите, 
когато има основателно съмнение, че те са за-
страшени от поведението, здравословното със-
тояние, действията или бездействието на друг 
лекар по дентална медицина. 

Лекарят по дентална медицина при не-
обходимост трябва да сподели проблемите 
от професионално естество с колега с пове-
че опит, съсловната организация, държавните 
органи. 

Лекарят по дентална медицина при по-
искване оказва съдействие на други лекари 
по дентална медицина или лекари в рамките 
на своята компетентност, като удостоверява 
само това, което лично е установил и е в със-
тояние да докаже твърденията си.

Пациентите подали оплакване по повод 
денталното им лечение, имат право да по-
лучат компетентен отговор, който включва 
обяснение за случилото се. Оплакването не 
трябва да бъде повод за ограничаване на меди-
цинската дейност, която се осигурява на този 
пациент.

При провеждане на разследване лекарят 
по дентална медицина трябва да окаже нужно-
то съдействие за изясняване на случая. Само 
в случаи, когато неговите  показания могат да 
доведат до криминално разследване срещу са-
мия него, той има право да запази мълчание в 
рамките на законовите положения. 

Лекарят по дентална медицина трябва да 
бъде добросъвестен и точен при работа с ме-
дицинската документация, включително при 
описание на здравните услуги, които предос-
тавя на пациентите.

За провеждането на всички клинични 

изпитания е задължително да има съответ-
ните разрешения. Грижата за сигурността и 
безопасността на пациентите, участващи в 
клиничните изпитания, е от първостепенно 
значение. Задължително условие е наличието 
на информирано съгласие на пациентите за 
участие в клиничните изпитания. Пациентът 
трябва да удостовери писмено своето добро-
волно съгласие за участие в клиничното изпи-
тание.

Лекарите по дентална медицина трябва 
да информират пациентите за наличието на 
лични и/или финансови интереси в структу-
ра, към която ги насочват за изследване и ле-
чение.

ПОДДЪРЖАНЕ НА  
ДОБРА ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА

През целия си професионален стаж лека-
рят по дентална медицина трябва да поддър-
жа и обновява своите знания и умения, чрез 
продължаващо медицинско обучение и други 
форми на квалификация, а също така и въз-
можността за следдипломно обучение.

Лекарите по дентална медицина трябва да 
участват в поддържане и повишаване качест-
вото на своите дейности.

Дейностите на лекаря по дентална меди-
цина са тясно свързани с определени закони 
или институции. Затова е необходимо също да  
познава добре съответните нормативни доку-
менти.

ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ, 
ПРЕЦЕНЯВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ

Лекарят по дентална медицина, поел от-
говорността да преподава, трябва да развие 
умения, манталитет и маниер на работа, съот-
ветстващи на компетентността на преподава-
тел влючително и способността да прави обек-
тивна и честна самооценка на качествата си на 
преподавател.

Лекарите по дентална медицина могат при 
упълномощаване от договорен партньор да 
оценяват и да дават преценка за работата на 
свои колеги при условие, че имат нужните за 
тази дейност компетенции. Те трябва да до-
кажат, когато е необходимо, че в оценката и 
преценките си се ръководят от общоприети и 
утвърдени методи без допускане на субекти-
визъм. 

При даване на препоръки за колеги лека-
рите по дентална медицина трябва да бъдат 
честни и обективни и да са в състояние да до-
кажат твърденията си. Препоръката трябва да 
включва цялата налична информация относно 
компетентността, дейността и поведението на 
колегата.

ЗДРАВЕТО НА ЛЕКАРЯ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Денталната медицинска дейност се осъ-
ществява в условия на повишена отго-
ворност, умствено напрежение, физическо 
натоварване, условия за интоксикации. Ле-
карят по дентална медицина трябва да полага 
максимални грижи за опазване на собственото 
си здраве и здравето на персонала, с който ра-
боти.

Лекарите по дентална медицина не тряб-
ва да допускат тяхното здравословно състоя-
ние да поставя пациентите и/или колегите им 
в риск. 

Злоупотреба с  алкохол или наркотици, осо-
бено ако това включва злоупотреба с рецепти, 
може да доведе до обвинение в тежко профе-
сионално нарушение, дори ако престъпление-
то не е било предмет на наказателно производ-
ство.

Лекар по дентална медицина, който е наяс-
но, че е заразен с вирус, предаващ се по кръ-
вен път или с друга трансмисивна болест или 
инфекция, която може да застраши здравето на 
пациентите и не предприема действия за лече-
ние, нарушава сериозно Правилата за добра 
медицинска практика.

ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЩИТА 
НА ЛЕКАРЯ ПО ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА

Професионалната защита на лекарите по 
дентална медицина се осъществява от Българ-
ския зъболекарски съюз (БЗС). 

ПРАВИЛА ЗА ДОБРА МЕДИЦИНСКА 
ПРАКТИКА НА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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ЛИЦА ОТ ИЗВЪНРЕДНИЯ КОНГРЕС

Д-р Н. Шарков говори пред конгреса

Препълнената конгресна зала

Прецизиране на предложение за 
промяна в Правилата

Зоната с гости Системата за он лайн излъчване на д-р Ц. Дучева
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Седмица преди обичайно-
то време за провеждане на 
своята най-голяма научна 

проява, Българският зъболекарски 
съюз посрещна многобройните 
участници, лектори и гости, на 
своя XIX научен конгрес.

Тази година конгресът беше 
по-различен, със свой собствен 
облик. Новото място за провеж-
дане, гр. Поморие, привлече вни-
манието със своето по-камерно 
излъчване, спокойствие и отлични 
възможности за провеждане на съ-
битие от такъв мащаб.

За първи път всички зали, ре-
гистрацията и откриването бяха 
буквално на една ръка разстояние. 
Дентално-медицинската изложба 
бе отлично ситуирана и в залата се 
чуваха мнения, че конкурира по-
следните издания на „Булмедика, 
Булдентал“. Гранд хотел „Помо-
рие“ създаде отлични условия за 
социални контакти и неформални 
разговори.

Отново за първи път бе осигу-
рен онлайн стрийминг на лекци-
ите за тези участници, които биха 
желали да проследят лекции, но 
не могат да присъстват лично. 276 
лекари по дентална медицина, не 
само от България, се възползваха 
от тази възможност. Бе осигурена 
техническа възможност и за зада-
ване на въпроси към лекторите. 
Това удължи обявеното времетра-
ене на лекциите и е въпрос, над 
който организаторите трябва да 

помислят за следващите издания 
на конгресите. Породеният ин-
терес на наблюдаващите онлайн 
трябва да бъде задоволен в реално 
време, без да се нарушава ритъмът 
на лекционния ден.

От Столична районна колегия 
на БЗС подпомогнаха организи-
рането и финансово подкрепиха 
онлайн излъчването на Научния 
конгрес на база на свой предходен 
опит.

Гости на конгреса бяха прези-
дентът на Световната дентална 
федерация, д-р Катрин Кел и г-н 
Енцо Бондиони, изпълнителен 
директор на Световната дентална 
федерация (FDI). Д-р Катрин Кел 
изнесе лекция пред Управителния 
съвет на БЗС, която бе със свобо-
ден вход, относно ролята и значе-
нието на професията за FDI. 

Откриването на Конгреса на 
самия морски бряг ще се помни 
дълго не само с присъствието на 
почетни гости, но и с красотата 
на танцовите изпълнения и вели-
колепната заря над Поморийския 
залив.

ПРЕДИ СТАРТА 
НА КОНГРЕСА

В дните преди конгреса двама-
та почетни гости, президентът и 
изпълнителният директор на FDI 
имаха среща с министъра на здра-

веопазването Кирил Ананиев и 
зам.-министър Жени Начева. На 
проведената среща бе ясно очер-
тано мястото и ролята на БЗС в 

изграждането на здравеопазва-
нето в България. Официалните 
срещи продължиха и в Народното 
събрание, където д-р Кел и пред-
ставителите на БЗС бяха приети 
от председателя на НС, г-жа Цвета 
Караянчева, и д-р Даниела Дарит-
кова, председател на Комисията по 
здравеопазване. 

Гостите от FDI посетиха също и 
Факултета по дентална медицина 
в София. 

Преди началото на Конгреса 
бяха проведени две заседания на 
Управителния съвет на БЗС.

Сред основните точки, разгле-
дани по време на първото засе-
дание, бе информацията относно 
изготвяне проект на Правила за 
добра медицинска практика на 
лекарите по дентална медицина, 
по който докладваха д-р Нико-
лай Шарков и д-р Светослав Га-
чев. Бе представен изработени-
ят в срок Проект на Правила за 
добра медицинска практика на 
лекарите по дентална медици-
на, върху който имаше оживен 
дебат.

ЛЕКЦИОННАТА 
ПРОГРАМА

Още при бърз поглед на програ-
мата тази година прави впечатле-

ние разнообразието на темите и 
лекторите. Включени са различни 
области – протетична дентална 
медицина, ендодонтия с допълне-
ние на ендодонтски курс, хирур-

гия и дентален мениджмънт.
Равносметката е седемнадесет 

лектори от различни държави, 
между които лектори от България, 
Италия, Полша, Румъния, Русия, 
Северна Македония, ОАЕ – Дубай, 
Турция. Над 700 участници и ден-
тално- медицинско изложение с 
рекорден брой фирми изложители.

Проф. д-р Маржена Доминяк, 
Полша, откри лекционната част с 
първа лекция: „Дали диагности-
ката и лечението на гингивалните 
рецесии е все още предизвикател-
ство?“. Не всички лекари по ден-
тална медицина лекуват рецесии, 
но единодушно бе мнението, че 
лекцията на проф. Доминяк може 
да бъде пример за отлично струк-
туриране и нагледност на инфор-
мацията за лечението на отделни-
те класове рецесии и насоките за 
интердисциплинарно лечение. Бе 
даден отговор на въпроса как вли-
яят електрическите четки за зъби 
и недостигът на витамин D върху 
рецесиите и кои са подходящите 
видове костни и мекотъканни ре-
конструкции.

Лекторът от Северна Македо-
ния, д-р Ристе Панайоту, не можа 
да задържи до края на своята лек-
ция „Консервативно лечение на 
периапикални лезии“ вниманието 
на аудиторията. Твърде дългата те-
оретична част и преминаването на 
роден език в края на лекцията не-
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ЕВОЛЮЦИЯ НА ТРАДИЦИИТЕ И 
ОТВАРЯНЕ КЪМ ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ

Онлайн участие и електронни постери бяха сред новостите на конгреса

  # ПРЕДИ КОНГРЕСА
БЗС ОТДАВНА СЕ Е 
ПРЕВЪРНАЛ 
В ИНСТИТУЦИЯ

Министърът на здравеопаз-
ването Кирил Ананиев проведе 
среща с президента на Светов-
ната дентална федерация (FDI) 
д-р Катрин Кел, изпълнителния 
директор на Световната дентал-
на федерация Енцо Бондиони и 
с председателя на Българския 
зъболекарски съюз д-р Николай 
Шарков.

Във фокуса на разговорите по 
време на срещата бяха състоя-
нието и развитието на денталната 
помощ в България – дейностите, 
които попадат в обхвата на задъл-
жителното здравно осигуряване, 
както и възможните промени в 
законодателството, касаещо ден-
талната медицина.

Министър Ананиев, предста-
вителите на Световната дентал-
на федерация и на българската 
съсловна организация обсъдиха 
и изпълнението на Национална-
та програма за профилактика на 
оралните заболявания при деца 
от 0 до 18-годишна възраст в Ре-
публика България 2015-2020 г. В 
рамките на Национална програ-
ма за профилактика на оралните 
заболявания при деца от 0 до 18 
години в Република България е 
извършено силанизиране на пър-
вите постоянни молари при деца 
от 5 до 8 години за периода от 
2011 до 2018 година в 28 области 
на страната.

От започване на програмата 
през 2011 година до 2018 година 
са прегледани 114 705 деца, в това 
число за последните пет години - 
от 2014 година до 2018 година са 
прегледани 68 258 деца от всич-
ките 28 области на страната.

За периода от 2011 (през тази 
година започва поставянето на 
силанти) до 2018 година, са по-

ставени силанти на 402 225 зъби, 
в това число за периода от 2014 
година до 2018 година са сила-
низирани 242 789 зъба. Присъст-
ващите на срещата отчетоха, че 
е необходимо повишаване ин-
формираността на населението 
относно различните аспекти на 
профилактиката на оралните за-
болявания.

По време на срещата беше об-
съден и въпросът за средствата, 
които Националната здравнооси-
гурителна каса ежегодно отделя 
за дентално здраве. Министър 
Ананиев изтъкна, че само за 
последните четири години бю-
джетът за дентални дейности е 
увеличен с 47 млн. лв., като през 
2019 г. достига до 167 млн. лв.

В края на срещата бе обсъдено 
и създаването на Национална ин-
формационна система в здравео-
пазването, която ще има връзка с 
Регистъра на БЗС.

В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Срещите на д-р Кел и предста-
вителите на БЗС продължиха в 
българския парламент с предсе-
дателя на Парламента г-жа Цвета 
Караянчева и с председателя на 
Комисията по здравеопазване д-р 
Даниела Дариткова. 

Д-р Кел представи FDI и ролята 
на БЗС в световната организация. 

БЗС отдавна се е превърнала в 
институция, с която се съобразя-
ват като с равностоен партньор.

Заключителното посещение на 
д-р Катрин Кел и Енцо Бондиони 
бе във Факултета по дентална 
медицина в София. Проф. Фил-
чев, декан на факултета лично 
запозна гостите с възможности-
те, които той предоставя за обу-
чението на студенти от цял свят, 
както и с музея на денталната ме-
дицина във факултета.

Залите по време на Научния конгрес бяха пълни с участници

Регистрацията и хората, които работиха за конгреса

Проф. М. Доминяк, Полша задържа вниманието с отлично структу-
рираната си лекция

XIX НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
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спомогнаха за доброто презенти-
ране на темата.

Търговската презентация 
Inspector turbinа на Александър 
Божилов показа как с помощта 
на новите технологии можем да 
разберем дали турбината ни се 
нуждае от ремонт. Защо да запла-
щаме за посещение на техник, ако 
можем сами да измерим обороти-
те на турбината чрез мобилния си 
телефон и съответната програма. 
Приложението за диагностика е 
защитено с Европейска търговска 
марка.

Проф. Людмила Максимов-
ская, Русия, е познат лектор от 
участието си в научните конгреси 
на Столична районна колегия на 
БЗС. Тя представи използването 
на автофлуоресцентния метод (лу-
минесцентна стоматоскопия) при 
скрининг и диагностика на пред-
ракови заболявания на устната ку-
хина и ранни форми на рака. При 
него се използва ефектът на т.нар. 
тъмно петно (фокално нехомоген-
но потъмняване) чрез APS LED 
апарат.

Проф. Максимовская специал-
но подчерта, че от 62,2 до 96,4% 
на предраковите заболявания на 
лигавицата на устната кухина и 
червената граница на устните са 
предвестници на рак. Независимо 
че те са видими при оглед, в повече 
от 60% от случаите се диагности-
цират в късен стадий от лекарите 
по дентална медицина.

Специалният апарат чрез из-
ползване на автофлуоресцентния 
метод бе демонстриран след при-
ключването на лекцията от физик 
от Московския държавен универ-
ситет, участвал в разработването 

му. С този апарат са изследвани 25 
503 пациенти.

Лекторът д-р Аджай Жунея 
е индиец по произход, но с ус-
пешна практика в Дубай, ОАЕ, 
в областта на протетичната ден-
тална медицина. Неговата лекция 
включваше детайлно запознаване 
с новите концепции за естетични 
възстановявания, лесни протоколи 
за работа, които да се използват от 
общопрактикуващите лекари по 
дентална медицина за естествени, 
биомиметрични възстановявания.

Традиционно силен бе интере-
сът към българските лектори. Д-р 
Пресиян Кръстев, лектор на 
Асоциация „София Дентал Мий-
тинг“ говори за така актуалните 
нови концепции на съвременната 
пародонтология в практиката. Той 
показа трудни случаи за постигане 
на розова естетика и пародонтално 
лечение във всекидневната прак-
тика.

Президентът на Румънското 
стоматологично общество проф. 
д-р Паула Перлеа представи ле-
чението на периапикалните лезии 

и вертикалните коренови фракту-
ри. Тя обърна внимание на факта, 
че продължителното действие на 
хроничиния апикален периодон-
тот води до локална възпалител-
на апикална коренова резорбция, 
скъсяване на кореновата дължина 
и разширяване на апикалния фо-
рамен. Консервативните методи 
не са приложими при вертикални 
коренови фрактури. Те са свърза-
ни с периапикални или латерални 
радиолуцентни лезии и имат лоша 
прогноза, ето защо е важно до бъ-
дат диагностицирани в ранен етап. 
И двата типа лезии водят до про-

гресивна загуба на кост и твърди 
зъбни тъкани.

Проф. Юлия Каменова пред-
стави няколко клинични случая, 
решени с различни видове оклуза-
лна терапия, съчетана с метода на 
турбулентната лазерна медицина 
(ТЛМ). Тя показа възможности-
те на новия диагноситчен апарат 
Акуграф, който се използва за 
осъществяване на визуализиран 
диагностичен процес и за оценка 
на терапевтичната ефективност на 
приложения метод.

ТЛМ се използва при лечение на 
травма от оклузия, системни забо-
лявания на ЦНС и невралгии, ма-
локлузии, оклузална дисхармония, 
остеолиза и прогресивна костна 
загуба, подвижност на зъбите и 
тяхното шиниране, както и при 
пълна рехабилитация на дъвкател-
ния апарат.

ВТОРИЯТ  
КОНГРЕСЕН ДЕН

бе още по-наситен като програ-
ма от лекции, презентации и прак-
тически курс, за който желаещите 
бяха повече от предвидените брой-
ки участници. 

Към тази програма трябва да до-
бавим представянето на постерите 
и оралните презентации пред На-
учния комитет. 

За първи път тази година по-
стерите бяха представени в елек-
тронен вариант, което позволи 
детайлно представяне на резулта-
тите от проучванията. Иновативно, 
екологично и в съзвучие със съвре-

  # ПРЕДИ КОНГРЕСА
ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИ-
ТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЗС

На 5 юни 2019 г. се състоя пър-
вото от двете заседания на УС на 
БЗС. 

Второто заседание се прове-
де на 6 юни, като единствената 
точка бе среща на УС на БЗС с 
д-р Катрин Кел – президент на 
Световната дентална федерация 
(FDI) и г-н Енцо Бондиони – из-
пълнителен директор на FDI.

Сред основните точки, раз-
гледани по време на първото 
заседание, бе информацията 
относно изготвяне проект на 
Правила за добра медицинска 
практика на лекарите по ден-
тална медицина, по който док-
ладваха д-р Николай Шарков 
и д-р Светослав Гачев. 

БЗС е длъжен да изготви Пра-
вилата и не само поради послед-
ните промени в законодател-
ството. 30 юни е крайният срок, 
като ако те не бъдат изработени 
в указания срок, Изпълнителна 
агенция „Медицински надзор“ в 
тримесечен срок ще предложи на 
министъра на здравеопазването 
такива правила, които да бъдат 
утвърдени от него. На приема-
нето на Правилата е посветен и 
Извънредният конгрес на БЗС, 
който ще се проведе на 21 – 22 
юни т.г. в София.

По време на заседанието от-
ново бе припомнено, че Общите 
правила са изработени от основ-
ната работна група, а Специал-
ните правила са изработени от 
националните консултанти по 
отделните специалности.

Не е лесно да бъде постигнат 
консенсус по този важен за про-
фесията въпрос. Имаше изклю-
чително оживен дебат по време 
на заседанието. На всички заин-
тересовани може да бъда предос-
тавен аудио запис от заседанието 
на УС на БЗС. Единодушно бе 
прието мнението, че национал-
ните консултанти трябва да бъ-

дат поканени на Извънредния 
конгрес като наблюдатели и 
да защитят направените от тях 
предложения.

Правилата бяха изпратени 
до Районните колегии на БЗС 
по места за предложения, мне-
ния и допълнения с възмож-
ност всеки желаещ да направи 
конкретни предложения в пис-
мен вид.

По точката от дневния ред за 
XIX-я Научен конгрес на БЗС 
докладваха д-р Николай Шар-
ков и д-р Борислав Миланов. Бе 
подчертана ролята и доверието 
на община Поморие, лично на 
кмета, помощта на Столична 
районна колегия по отношение 
на онлайн излъчването, както и 
сложната реорганизация по от-
ношение на залите по вина на 

гранд хотел „Поморие“, за което 
помогна д-р Гергина Милкова.

По време на заседанието бе 
приет и Проект за дневен ред за 
Извънреден конгрес на БЗС. 

Д-р Н. Шарков запозна накрат-
ко с решенията на състоялата 
се генерална среща на CED 24 ( 
25.05.2019 г. Предстои превеж-
дането и публикуването на доку-
ментите от срещата на български 
език. Те касаят теми като профи-
лактиката и рекламата на дентал-
ните практики.

Д-р Донка Станчева-Забур-
това изнесе информация за на-
ционалната уеб базирана сис-
тема за Национален регистър 
на БЗС. Тя призова за акту-
ализиране на имейл адресите 
и телефоните на членовете на 
БЗС, за да може необходимата 
информация да стига до всич-
ки редовни членове. Предстои 
специална среща с техниче-
ските секретари и председате-
лите на РК на БЗС преди Из-
вънредния конгрес във връзка 
с работата по регистъра.

Управителният съвет акредити-
ра дата на провеждане на НФДМ 
„Мадарски конник“ 2020 г. 

Д-р К. Германов 
говори по точка 
от дневния ред

Препълнената зала на 
гранд хотел „Поморие“

Практическият курс по ендодонтия на д-р В. Франко, Италия

Момент от постерната сесия. За първи път постерите се представяха 
в електронен вариант

XIX НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
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менните тенденции на провеждане 
на научни конгреси. 

Броят на оралните презентации 
бе само четири, но те съдържаха 
най-новите изследвания за важни 
за практиката дейности – от из-
ползваните на така актуалните сре-
бърни наночастици до триизмерно 
принтираните шини за профилак-
тиката на последствията от брук-
сизма.

Д-р Марияна Янкова предста-
ви показанията и контраиндикаци-
ите при подплатяване на цели про-
тези с еластични материали чрез 
свои клинични случаи. Тя показа 
решения при отлепване на елас-
тичния материал от протезната 
основа, както и справяне с натруп-
ване на Candida spp. Протетичното 
лечение с използването на подпла-
тяване от еластични материали 
може да реши редица клинични 
проблеми.

Проф. Владимир Панов от 
ФДМ – Варна, представи обзорна 
лекция по темата общи заболява-
ния и орално здраве, като подчер-
та, че денталната медицина не е 
изолирана специалност, а част от 
общата медицина. 90% от общите 
заболявания имат орални симпто-
ми. Същевременно не може да сме 
здрави без добро орално здраве, но 
пък и не всяка промяна задължи-
телно е болест. В повечето случаи 
пациентът вижда лекаря по ден-
тална медицина по-често от лич-

ния си лекар. Ето защо е важно да 
познаваме оралните прояви на за-
боляванията. Знаете ли към какво 
може да ни насочи една микрогло-
сия, например? Възможният отго-
вор е – към колагеноза.

Оригинално бе началото на лек-
цията на д-р Угур Ергин, Турция. 
Той представи с богато мултиме-
дийно онагледяване допирните 
точки между двете съседни дър-
жави. Д-р Ергин е лектор по про-
дължаващото обучение на FDI 
и наистина успя да адаптира по 

най-добър начин лекцията си за 
съвременното протетично лече-
ние за нуждите на всекидневната 
дентална практика. Той направи и 
паралел между клинични случаи 
преди години и ги сравни със съ-
временните концепции и промене-
ни материали. 

Как да се справим с калцифици-
раните канали и оформяне на ко-
реновите канали само с една пила 
по системата Reciproc Blue File? 
Това бяха лекцията и практически-
ят курс на д-р Виторио Франко, 

Италия, президент на Италиан-
ското енодонтско общество.

Д-р Франко даде множество при-
мери от клиничната си практика и 
алгоритми за решаване на възник-
налите проблеми, като очерта гра-
ницата между общопрактикуващи-
те и специалистите по ендодонтия. 

По време на практическия курс 
имаше възможност за работа върху 
прозрачен пластмасов модел и пре-
зентация на различни ендодонтски 
инструменти.

Доц. д-р Илиан Христов от 
ФДМ – Пловдив, представи въз-
можностите на восъчния моделаж, 
дигиталния дизайн на усмивката 
и предварителните конструкции 
като задължителен елемент от 
протетичното лечение с успешен 
край. Той проследи отделните 
етапи, през които преминава едно 
комплексно възстановяване за по-
стигане на оптимален клиничен 
резултат.

Проф. д-р Росен Коларов е по-
знат лектор от научните конгреси 
на БЗС. Как да екстрахираме зъби 
при болни с придружаващи забо-
лявания в светлината на въвежда-
нето на нови молекули в медици-
ната, които лекуват относително 
нови за практиката болести, бе 
разгледаната от него тема. Той се 
спря на най-честите усложнения и 
необходимия лечебен подход при 
такива болни.

Д-р Марио Палоне, Италия, 

представи европейския отговор на 
американските алайнери, чийто па-
тентен срок изтича. Той представи 
проучването на университета във 
Ферара за алайнери F22 за есте-
тично ортодонтско лечение, които 
позволяват подобрено ажустиране.

Петър Горялов и Ирина Горя-
лова изнесоха лекция на четири 
ръце за управлението на дентална-
та практика устойчиво в името на 
пациента. Двамата са лектори, пре-
доставени от Асоциацията на ден-
талните мениджъри в България.

Най-голямото научно събитие 
на БЗС вече е в миналото. То ще 
бъде запомнено с новия формат и 
място, пълните лекционни зали, 
гостуването на президента на Све-
товната дентална федерация, кое-
то е едно признание за България 
и БЗС, електронното представяне 
на постерите, възможността за он-
лайн проследяване и задаване на 
въпроси, приказното откриване на 
морския бряг и зарята, озарила за-
лива около провлака на Поморие. 
Шеметният заключителен купон 
ще оставим само за спомените на 
над 300-те участници в него.

Летвата отново е вдигната ви-
соко в подготовката на следващия 
конгрес в една юбилейна за орга-
низацията година. Прекрасно е, че 
организация с многогодишна исто-
рия, като БЗС, може да предложи 
нови възможности и преживявания 
на членовете си.                           ДМ

Числото на този кон-
грес безспорно бе 20. 
На 20 километра от 

Бургас, за 20-годишнината 
от възстановяването на БЗС 
със закон, над 20 официал-
ни гости и многочислени 
участници преживяха нещо 
уникално на морския бряг 
в Поморие – тържественото 
откриване на Научния кон-
грес на БЗС. 

Денят също бе специален, 
защото по църковния кален-

дар бе Възнесение Господне, 
а по народния – Спасовден 
(дума, която етимологически 
произхожда от „спасение“). 
В народните вярвания нощта 
срещу Спасовден е лечебна и 
болните ходят за росен, лягат 
до цветето и поставят до гла-
вата си някакъв дар за русал-
ките-лечителки.

След дъждовния и студен 
старт на топлия сезон време-
то бе с галеща температура 
на въздуха и кристално синьо 
небе.

На кацналата над плажа и 
морето тераса „Атриум“ на 
гранд хотел „Поморие“ има-
ше всичко. Официални поз-
дравления, топли приятел-
ски поздрави, великолепна 
танцова програма, елегантни 
дами и господа, хубаво бъл-

гарско вино, осигурено от 
спомоществователи, и галещ 
небцето кетъринг.

Официални гости на тър-
жественото откриване бяха 
д-р Катрин Кел, президент 
на FDI; г-н Енцо Бондиони, 
изпълнителен директор на 
FDI; д-р Мариян Денковски, 
президент на Северномаке-
донската дентална камара; 
доц. д-р Г. Йорданов, зам.-
председател на Комисията 
по здравеопазване на Народ-

ното събрание; Иван Алек-
сиев, кмет на гр. Поморие; 
д-р Лорис Мануелян, зам.-
кмет по здравеопазване на 
гр. Бургас; Ваня Величкова, 
главен секретар на МЗ; д-р 
Иван Маджаров, председа-
тел на БЛС, магистър фар-
мацевт Цветомир Цветков и 
магистър фармацевт Бургаз-
лиева от РК на БФС – Бур-
гас. Имаше приветствия от 
името на д-р Дечо Дечев, 
НЗОК и от името на кмета на 
Бургас, Димитър Николов. 

Д-р Катрин Кел, прези-
дент на FDI, поднесе поче-
тен плакет на д-р Николай 
Шарков, председател на УС 
на БЗС.

Той благодари за наградата 
и за високата чест, като под-
черта, че това е награда за 

всички 10 000 зъболекари в 
България и плакетът ще има 
своето място в офиса на БЗС.

Водещи на вълнуващото 
тържество бяха д-р София 
Буджева и д-р Богдан Дими-

тров, които достойно пред-
ставиха домакините от РК на 
БЗС – Бургас.

Чуждестранните гости 
останаха възхитени от из-
пълненията на танцов клуб 

„Чайка“ и от хореографията 
на „Хоро се свива“. Танцьо-
рите, облечени в колоритни 
носии, изпълниха автентич-
ни танцови образци. Младите 
изпълнители на латино танци 
допълниха празничното на-
строение под красивото небе 
на Поморие.

Редно е да се запитаме как 

се постига тази лекота и еле-
гантност на празника. Как се 
събират на едно място пре-
зидентът на FDI, представи-
тели на законодателната и 
изпълнителната власт и на 
институциите в здравеопаз-
ването, както и над 600 учас-
тници и фирми от денталния 
бранш?

С големия всеотдаен труд 
на организаторите от БЗС, 
на Научния и на Организа-
ционния комитет, на домаки-
ните от РК на БЗС – Бургас, 
водени от д-р Буджева, на 
поморийските домакини в 
лицето на д-р Гергина Мил-
кова и нейното семейство, на 
кмета на община Поморие, 
на спомоществователите и 
партньорските фирми, на 
доброволците от Районната 
колегия Бургас, на лекарите 
по дентална медицина, които 
избраха да вземат участие в 
Научния конгрес и уважиха 

откриването му.
Научният конгрес и него-

вият старт бяха достойна част 
от 114-годишната история на 
съсловната организация на 
лекарите по дентална меди-
цина в България. Той се пре-
върна и в утвърден момент от 
продължаващото обучение на 
FDI и БЗС.                          ДМ

ОТКРИВАНЕТО НА 
НАУЧНИЯ КОНГРЕС В ПОМОРИЕ

Множеството участници и гости на Научния конгрес на 
БЗС в Поморие

Д-р Гергина Милкова и танцов ансамбъл „Чайка“ в поз-
драв за участниците и гостите с автентично фолклорно 
изпълнение

Председателят на УС на БЗС и официалните гости на 
Научния конгрес, сред които и д-р Катрин Кел, прези-
дент на FDI

Участниците в научния конгрес

XIX НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС

Д-р Б. Димитров и д-р С. Буджева бяха водещи на откри-
ването
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Д-Р СТЕФКА МИЛАНОВА 
ФИЛИПОВА ОТ 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Практикувам от 1981 г. Въпреки дългого-
дишната практика, продължавам да поддър-
жам и да проявявам професионален интерес 
към новостите в денталната медицина. Не 
желая да отстъпвам все още.

Практиката ми е поливалентна, а по-спе-
циално имам интерес в областта на ортопе-
дията и естетичната стоматология.

Лекциите дават практическа насоченост. 
Сега излизам от лекцията за съвременното 
протетично лечение на д-р Угур Ергин от 
Турция. Той ни показа опасностите, подвод-
ните камъни в протетиката. Ние, практици-
те, подсъзнателно усещаме тези неща и сме 
предпазливи в практиката.

Лекцията беше с много практическа насо-
ченост за общопрактикуващите колеги.

Интересно е да научаваме и новостите. За 
мен впечатляваща беше лекцията на проф. 
Ю. Каменова, в която имаше и наука. Инте-
ресно ми беше използването на новия уред 
акуграф 3 за обща диагностика на енергети-
ката на организма. Тук вече има цялостен, 
общ подход към лечението на отделните 
проблеми.

Използвам в практиката си лазери, някол-
ко вида, без високоенергиен лазер. Новите 
тенденции в лазеристиката, високоенерги-
ното лечение, са бъдещето.

Д-Р ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ 
ФИЛИПОВ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Имаме практика с моята съпруга в староп-
рестолния град, като имам и филиална дей-
ност в гр. Полски Тръмбеш.

Също практикувам от 1981 г., доста годи-

ни се навъртяха като общ стоматолог. Работя 
с НЗОК.

С течение на годините забелязвам пови-
шаване на заболеваемостта от кариес и не-
говите усложнения, за съжаление. Особено 
в по-младите хора се наблюдава такава па-
тология. Липсата на системна грижа при 
настъпилите обществени промени, липсата 
на училищно и детско здравеопазване дове-
де до нарушаване на една система, която се 
бореше с тези неща.

Питате ме за протезирането на възрастни 
хора по НЗОК. Много е тесен възрастовият 
диапазон и не работя по тази дейност. Жалко 
е, че тези хора са дали много на обществото, 
а на практика получават малко.

Програмата е разнообразна, даже и в две-
те конгресни зали имаше едновременно ин-
тересни неща.

Няма залитане към една тема, например 
имплантологията. Малък процент все още 
в провинцията работят имплантология ма-
сово. Въпреки че трябва да познаваме инди-
кациите и контраиндикациите, параметрите, 
къде да насочваме при необходимост паци-
ентите.

Лекцията на д-р Пресиян Кръстев показа 
точно това, да върви към естествено възста-
новяване, а не да се залита към комерсиал-
ното. Трябва да подхождаме преди всичко 
професионално.

Това, което ми допадна, е, че имаше пока-
зани ясни индикации за лечението, параме-
три, терапии.

Нещата, с които се занимаваме във всеки-
дневната практика, бяха отразени като теми 
в научния конгрес.

Тази промяна за провеждане на научните 
конгреси от Бургас в Поморие на мен лично 
ми хареса. Организационно нещата бяха чу-
десни и като означаване, и като място.

Д-Р ЖЕНЯ 
КОЙНОВА 
Работя в Бургас и 

съм част от Органи-
зационния комитет на 
РК на БЗС – Бургас. 
Работя за организа-
цията на Научния кон-
грес, защото обичам 
да съм част от нещо 
голямо.

Работила съм в ден-
тална клиника в екип, а сега работя самос-
тоятелно. За момента съм общопрактикуващ 
лекар по дентална медицина, но имам инте-
реси към пародонталната хирургия и смятам 
в бъдеще да се посветя на нея. Това е тежка 
дисциплина, но трябва да имаме смели меч-
ти и да се борим за тях.

Зная какво е да работиш в екип, с различ-
ни хора.

Работила съм в София, в момента работя 
в Бургас.

Поддържам своята професионална квали-
фикация с посещение на различни курсове. 
В момента научният конгрес е една добра 
възможност за допълнителни знания.

Нивото на научните конгреси става все 
по-високо с всяка изминала година. Смятам, 
че се постига европейско ниво.

Трябва да кажем, че зад това се крият труд 
и усилия от всички нас.

Хората казват, че най-големият подарък, 
който можеш да им дадеш, това е твоето 
време. Така че аз давам своето време на кон-
греса.

Тук на конгреса имаме възможност да се 
срещнем на живо с лекторите, с предишните 
ни преподаватели, да обменим опит с коле-
ги.

Аз съм от младото поколение в професи-
ята и по-опитните колеги винаги ми дават 
съвети, помагат в професията. Това е най-
ценното.

Не се колебая при сложен, комплексен 
случай да потърся помощ от колега. Има 
колеги, които са готови да помогнат. Няма 
нездрава конкуренция и страх, че ще си „от-
краднем“ пациенти.

Д-Р АНА ТЕРЗИ, 
МОЛДОВА
Аз съм от Молдова, 

но работя в Бургас от 
три години в клиника 
„Бургасдент“. Завър-
шила съм Факултета 
по дентална медицина 
в София през 2016 г.

Работя доброволно, 
защото искам да до-
принеса за успеха на Научния конгрес и да 
подкрепя с работата си дейността на БЗС.

Избрах денталната медицина, защото 
обичам да работя с ръцете си, да използвам 
сръчността си, да творя нещо. След като за-
почнах работа денталната медицина много 
ми хареса.

Първоначално исках да уча медицина, но 
когато разпитах мои колеги, те ми препоръ-
чаха дентална медицина. И така, момичето 
от Молдова започна да учи в София през 
2010 г. Започнах по програма за завръщане 
на българите зад граница в България, орга-
низирана от Милен Врабев. Кандидатствах 
и ме приеха, а след това реших да остана 
тук.

В момента работя поливалентна дентална 
медицина, но смятам в бъдеще да се насоча 
към естетичната дентална медицина.

  # INSPECTOR TURBINА

Търговската презентация Inspector 
turbinа на Александър Божилов 
показа как с помощта на новите 

технологии можем да разберем дали 
турбината ни се нуждае от ремонт. Защо 
да заплащаме за посещение на техник, 
ако можем сами да измерим оборотите 
на турбината чрез мобилния си теле-
фон и съответната програма. Програ-
мата Inspector turbinа позволява сами 
да преценим има ли нужда от ремонт, 
или е необходимо само да увеличим 
оборотите на турбината. Предстои при-
ложението да се разработи за Iphone, а в 
момента е съвместимо с Android и може 
да се закупи през Google Play Store. 
Трябва да уточним, че то е само за тур-
бини, които работят с въздух, а не може 
да се използва при микромотори. При-
ложима е при турбини с малки и големи 
глави. При турбини с големи глави са 
необходими 300 000 – 380 000 оборота 
в минута, а при малки глави 330 000 – 
420 000 оборота в минута. При закупени 
китайски турбини от интернет, прило-
жението е ефективно до първия ремонт, 
защото често се оказва, че ремонтът е 

по-скъп от цената на турбината.
Характерно за китайските стоки е, 

че те са примамливо евтини, но с ниско 
качество.

Добре е тестът чрез смартфон е да 
се прави на всеки 1 – 2 седмици. Дори 
при шумна среда тестът не дава откло-
нение в получените резултати. В сайта 
на фирмата на адрес: www.technodenta.
com има демонстрационно филмче за 
начините на измерване на оборотите и 
калибрирането на турбините.

ОТЗВУК ОТ КОНГРЕСА

НАУЧНИЯТ КОНГРЕС  
ОТРАЗИ АКТУАЛНИТЕ ТЕМИ

АЗ ДАВАМ 
СВОЕТО ВРЕМЕ НА КОНГРЕСА
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БЗС Е РАЗПОЗНАВАЕМИЯТ ГЛАС НА 
ДЕНТАЛНАТА ПРОФЕСИЯ В БЪЛГАРИЯ И СВЕТА

Д-р Катрин Кел, президент на Световната дентална федерация (FDI)

Нейните корени са в град Девън-
порт, щата Айова. В свои ин-
тервюта казва, че би искала да 

бъде на страната на положителната 
сила в здравеопазването. Тя е избра-
на за президент на FDI на конгреса в 
Мадрид.

Дипломирала се в денталния факул-
тет на университета в Айова, като 
има и магистратура по здравен ме-
ниджмънт. 

Нейните чичо и братовчед също са 
зъболекари и са спомогнали за избора 
ѝ на професия.

След завършването си до 1995 г. 
има своя частна практика като общо-
практикуващ зъболекар в Девънпорт. 

След оттеглянето си от прези-
дентския пост в FDI смята да рабо-
ти по четири часа дневно в предишна-
та си практика, която е продадена на 
друг зъболекар.

Същевременно д-р Кел продължава 
с ангажиментите си към Американ-
ската дентална асоциация. В момен-
та те работят съвместно за провеж-

дането на Годишния конгрес на FDI в 
Сан Франциско, Калифорния, САЩ, 
от 6 до 8 септември 2019 г.

Сан Франциско е бил домакин на по-
добен конгрес през далечната 1964 г. 
Д-р Кел смята, че градът има да по-
каже много неща извън конгресната 
програма на участниците и гостите. 

Д-р Кел, бихте ли споделили Ва-
шето впечатление от пребиването си 
в България и от научния конгрес на 
БЗС?

За мен е удоволствие да присъствам 
на този форум. Отново благодаря за 
поканата. Чест е за мен да участвам в 
ХІХ-я научен конгрес на Българския 
зъболекарски съюз и да бъда в пре-
красния град Поморие. 

Това е ясен пример какви са резулта-
тите от колаборацията на FDI с нацио-

налните асоциации. 
През 2007 година д-р Мишел Арден 

беше на посещение в България. Тя е 
един от предишните президенти на 
FDI. Тя се срещна с проф. Гайдарски, 
който беше министър на здравеопаз-
ването тогава, в присъствието на д-р 
Николай Шарков. Като резултат от 
тази среща се създаде Националната 
програма за профилактика на оралните 
заболявания при децата до 18-годишна 
възраст, която всички вие припознава-
те. 

Преди дни в София с Енцо Бондиони 
и с д-р Николай Шарков се срещнахме 
с министъра на здравеопазването – Ки-
рил Ананиев, и обсъдихме състояние-
то на програмата. Срещата ни беше из-
ключително продуктивна. Искам да Ви 
уверя, че в министерството са наясно с 
важността на превенцията на оралните 
заболявания, благодарение на работата 

на БЗС. 
Имахме среща с председателя са 44-

ото Народно събрание – госпожа Кара-
янчева, и с председателя на Комисията 
по здравеопазване – д-р Дариткова. 

Отново членовете на парламента 
бяха изключително запознати с про-
блемите на оралното здраве и срещата 

беше много ползотворна.
Изключително ползотворна среща 

имахме и в Софийския факултет по 
дентална медицина. 

Българският зъболекарски съюз 
осъществява много важни връзки меж-
ду образователните институции и пра-
вителството. 

Друга инициатива, в която Българ-
ският зъболекарски съюз се включи, 
беше Международният ден на орално-
то здраве. 

Зная, че в рамките на седмицата на 
оралното здраве са проведени много и 

различни инициативи, които продъл-
жават и след това. 

Международният ден на оралното 
здраве е един добър повод да се попу-
ляризира проблемът и по възможност 
да се включи опазването на оралното 
здраве като здравни политики, препо-
давани в училищата. 

Много съм впечатлена от това, че 
БЗС успява да обедини всички, които 
практикуват дентална медицина тук в 
Поморие за своя Научен конгрес.

Конгресът дава възможност на всич-
ки участници да се срещнат с лидери 
в професията и да обсъдят нейното 
бъдеще, дава една платформа за разви-
тие. Заедно ще празнуваме на такива 
форуми, че сме едно общество, което 
работи за оралното здраве.

Всъщност това първото Ви посе-
щение в България ли е?

Не, второто. Първото ми посещение 
беше през 1993 г. и това беше интерес-
но време за България. Твърде много 
хора се вълнуваха от възможността 
за частна практика. Всички искаха да 
научат нещо ново, да започнат частна 
практика. Вълнуваха се от регулации-
те и имаше много въпроси, по които да 
говорим.

Какъв тип посещение бе това и 
каква беше неговата цел?

Мой братовчед работеше за Между-
народния валутен фонд и аз бях с него. 
Знаете каква възможност се създаде за 
България, какви законодателни проме-
ни се извършваха в този период на ран-
ния преход за страната ви. Създадоха 
се възможности за банкови кредити, за 
неща, които да се правят както в други-
те страни. Интересно време да бъдеш 
тук.

Смятам обаче, че на фона на други 
страни след прехода в България са се 
случили много позитивни неща. Има 
добро развитие.

При сегашното ми посещение пъту-
вахме с влак от Истанбул до София и 
видяхме красотата на вашата страна. 

Крайбрежието също е прекрасно. 
Изненада ме цветът на водата в Черно 
море. В момента то е лазурно синьо, аз 
очаквах друг цвят на водата, подведена 
от името. Много приятна изненада.

Бихте ли споделили първо за Ва-
шата практика като зъболекар?

Аз започнах своята работа заедно 
с моя вуйчо в частна практика в Де-
вънпорт, Айова като общопрактику-
ващ зъболекар. След това имах част-
на практика и втори зъболекар, който 
работеше с мен. Продадох практиката 
на същата зъболекарка и бих могла да 
работя на четири часа в нея, ако реша. 
Така, че в този случай аз ще работя за 
нея.

Бихте ли разказали как FDI и 
Американската дентална асоциация 
(ADA) работят заедно? Разкажете ни 
нещо повече за предстоящия кон-
грес в Сан Франциско?

Сами разбирате, че за организацията 
на основното годишно събитие на FDI 
ние работим рамо до рамо с ADA. Тук 
за участие в организацията са привле-
чени също Калифорнийската дентална 
асоциация и Денталното общество на 
Сан Франциско. Заедно с тях, с тяхна-
та подкрепа и експертност, работим за 
това уникално събитие. Нашата амби-
ция е да направим конгрес, който няма 
еквивалент.

Американската дентална асоциация 
има 161 000 членове и работи за орал-
ното здраве още от 1856 г.

ADA е сред съоснователите на Све-
товната дентална федерация.

Зъболекари от цял свят ще дойдат 
за конгреса. Говорих с участници във 
вашия конгрес, които ще дойдат в Сан 
Франциско, защото техните деца учат 
в САЩ.

Ние използваме различни форми, 
за да привлечем различни участници, 
от студенти по дентална медицина до 
представители на отделните агенции и 
на ООН.

По време на конгреса ще има среща 
на Генералната асамблея на представи-
тели на професията от цял свят, които 
да определят бъдещите политики по 
отношение на оралното здраве.

Това е последната Ви година като 
президент на FDI. Какъв ще бъде ва-
шият път по-нататък?

Избраният президент за следващия 
период е д-р Герхард Сеебергер, кой-
то е добре познат в България от своите 
предишни визити. Ще има приемстве-
ност.

Аз приключих като президент. Ще 
се занимавам с изнасяне на лекции, 
ще пропагандирам оралното здраве и 
имам още проекти, в които да участ-
вам.

Въпросите зададе: 
Емилия Караянева

НАКРАТКО
НЗОК ЗАПОЧВА МАСОВИ ПРОВЕРКИ 
ПО НАРЕЖДАНЕ НА ПРОКУРАТУРАТА

Върховната административна прокуратура 
(ВАП) възложи проверка за законност за изпъл-
нение на договори за оказване на медицинска и/
или дентална помощ, сключени от Национална-
та здравноосигурителна каса (НЗОК) във връзка 
със спазване на законовите изисквания.

От прокуратурата уточняват, че с посочените 
действия е ангажиран управителят на НЗОК д-р 
Дечо Дечев, предвид правомощията за извърш-
ване на контрол и налагане на санкции по Закона 
за здравното осигуряване.

Предмет на проверката е дейността на изпъл-
нители на медицинска и/или дентална помощ, 
каквито са лечебни заведения за болнична по-
мощ, лечебни заведения за извънболнична по-
мощ и други лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения или техни обединения и 
национални центрове по проблемите на общест-
веното здраве по Закона за здравето.

При инспекционните действия от контролни-
те органите следва да се реализират законовите 
правомощия, от рода на:

- да проверяват отчетните документи на из-
пълнителите на медицинска и/или дентална 
помощ, регламентирани в Националния рамков 
договор (НРД);

- да извършват контрол по законосъобразност-
та на финансовата дейност на изпълнителите на 
медицинска и дентална помощ по договорите им 
с районни здравноосигурителни каси;

- да проверяват наличието на плащания от 
задължително здравноосигурени лица на изпъл-
нителите, техния размер и основание, в случаи-
те, когато е оказана медицинска и/или дентална 
помощ по договор с НЗОК;

- да проверяват договорите на изпълнителите 
на медицинска и/или дентална помощ, сключени 
с други лечебни заведения за изпълнение на част 
от дейността по договора с НЗОК в случаите, 
предвидени в НРД;

- да проверяват съответствието на дейността 
на изпълнителите с критериите за достъпност и 
качество на медицинската помощ, регламенти-
рани в НРД;

- да проверяват вида и обема на оказаната ме-
дицинска и/или дентална помощ по договор с 
НЗОК;

- да проверяват вида и количествата на за-
купените от изпълнителите на болнична меди-
цинска помощ и вложени при изпълнение на 
договора с НЗОК медицински изделия, прила-
гани в условията на болничната медицинска 
помощ, заплащани от НЗОК напълно или час-
тично;

- да проверяват съответствието между оказа-
ната медицинска и/или дентална помощ и запла-
тените за нея суми от НЗОК;

- да проверяват издаването от изпълнителите 
на медицинска и/или дентална помощ на паци-
ентите на финансови документи за всички запла-
тени от пациента суми във връзка с оказаната им 
медицинска помощ и др.

Срокът за извършване на проверката е двуме-
сечен, след което на ВАП ще се представи обоб-
щена информация за констатираните нарушения, 
предприетите конкретни мерки и действия за от-
страняване на разкритите случаи на неспазване 
на закона и последиците от тях и за санкциони-
ране на виновните лица, вкл. възстановяване на 
неоснователно получени суми, съставени актове 
за установяване на административни наруше-
ния, издадени наказателни постановления, пос-
тановени административни актове.

Д-р К. Кел в МЗ, заедно с министър Ананиев и зам.-министър На-
чева

В Народното събрание с Цвета Караянчева, председател на НС и 
д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопаз-
ване в НС

Д-р К. Кел и проф. А. Филчев, във Факултета по дентална медици-
на в София
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РК НА БЗС - ПЛОВДИВ

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че традиционният семинар на РК на 
БЗС – Пловдив тази година ще се проведе в СТАРОСЕЛ на 28.09.2019г. на тема: 
„Предизвикателствата на естетиката в ежедневната практика”. В програмата, която 
изготвяме в момента, се очакват гост-лектори от Северна Македония, Гърция, 
Словения и разбира се, България. Каним Ви отново да се присъедините към нас на 
27 и 28.09.2019г. в дните на наука, спа и вино! 

Такса правоучастие за желаещите да посетят семинара:
20 лв. за представители на РК – Пловдив;
50 лв. за представители на други регионални колегии;
50 лв. за онлайн излъчване.
Участващи студенти не заплащат такса правоучастие.

Официална вечеря – 55 лв. 
Краен срок за записване: 20.09.2019г.
Такса правоучастие и вечеря се заплащат предварително в офиса на РК на БЗС – 

Пловдив или по следната банкова сметка: 
РК на БЗС - Пловдив
IBAN: BG61STSA93000002615567
BIC: STSABGSF
Банка ДСК - Пловдив

Допълнителна информация можете да получите на тел: 032/ 630 618, 
0885/ 650 641,  както и на сайта на РК – Пловдив www.rkplovdiv-bzs.com

ШС №3 Fe phоs 3 т. сутрин

ШС №5 K phos 3 т. обед

ШС №4 K chl 3 т. вечер
Прием поне 2-4 месеца

Оригиналните Шуслерови соли се произвеждат от Немски 
хомеопатичен съюз (DHU), Германия. Представляват мине-
рални соли, разредени на хомеопатичен принцип в такава 
концентрация, в която се намират минералите разтво-

рени в цитоплазмата на клетката. Именно това ги прави 
изключително безопасни и подходящи за употреба от  
бременни и кърмачки, от пациенти с тежки хронични забо-
лявания, от малки деца.

УТВЪРДЕНИ КОМБИНАЦИИ

Гингивит, стоматит (в това 
число афтозен), глосит, оток

Темпоромандибуларен 
миофасциален дисфункционален 
болков синдром (МДБС)

ШС №3 Fe phоs 3х2 т. дневно

ШС №8 Na chl 3х2 т. дневно

Повишена температура

ШС №5 K phos като „гореща напитка”

ШС №8 Na chl
като междинно средство  
на всеки 2 часа по 1 т.  -  
при дехидратация

Шуслерова сол №3 Ferrum phosphoricum D12

Солите на д-р Шуслер в денталната практика

•	 Начална фаза  
на възпалението

Основни функции в човешкия организъм:

 y Прилага се   в  началния  стадий на всички заболявания и  такива,  
протичащи  с  повишена  температура до 38,5 ˚C – понижава 
плазмените нива на желязото,  респективно  намалява  микроб-
ната  репликация,  увеличава вътреклетъчните нива на Fe в 
макрофагите и гранулоцитите, като увеличава фагоцитарната 
им активност.

 y Помага при остри наранявания като охлузвания, натъртвания 
и контузии, изгаряния, порязвания,  и свързаните с тях болки и 
симптоми на възпалението.

 y Стимул на собствените защитни сили, профилактично укреп-
ване на имунната система.

 y Възпалителни заболявания на устната лигавица (гингивит, 
стоматит) и езика (глосит) – (съвместно с ШС №4 Kalium 
chloratum, особено при наличие на оток)

 y Болка, която се успокоява от студенo

 y Понижен имунитет  - съвместно с ШС №6 Kalium sulfuricum D6 и 
ШС №7 Magnesium phosphoricum D6

 y Температуропонижаващ ефект при температура до 38°C

ОСНОВНИ приложения на ШС №3 Ferrum phosphoricum D12  
в денталната практика:

ШС №3 Fe phоs
като „гореща 
напитка” или чест 
прием на 5 мин. по 1 т.

до 38.5°С над 38.5°С

•	 Имунна система•	 Основно противотемпературно 
средство
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Място на провеждане: 
Гранд хотел Пловдив

Повече за програмата на курсовете и снимки на www.bracescourses.com

* Капацитет: 
   20 човека

1 ниво

Директно и инди-
ректно залепяне 

на брекети и пръс-
тени, лигиране на 

дъги

Ортодонтски 
анализ, диагноза 

и план на лечение

Лечение на клас 2 
дълбока захапка
при подрастващ 

пациент

Екстракционно 
лечение

Лечение на клас 3 
отворена захапка
при подрастващ 

пациент

2 ниво  3 ниво  4 ниво  5 ниво  

18, 19, 20 наември22, 23, 24 октомври18 - 19 септември 2, 3, 4 декември10 - 11 юли 

Пакетна цена на 5-те нива, заплатени до 31.05.2019 г. - 10% отстъпка

За повече информация, цени и записване е 
необходимо да се обадите на телефон 0889 22 55 01

ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА “АЛЕКЗАНДЪР” ЗА 2019 Г., 
организирани от д-р Иван Горялов

ри 2 ДАТИ

На 4 юни 2019 в полу-
нощ на летището в 
София каца самолета 

от Рим. Шумна група очаква 
пристигащите с нетърпение. 
В ръцете си държат постери с 
българския трибагреник. На 
изхода се появява младо мо-
миче и залата за пристигащи 
избухва в радостни възгласи. 
Това е Вероника Христова – 
победителката в тазгодишно-
то издание на Mеждународ-
ния конкурс “Jules Allemand 
Trophy 2018/2019”!

Домакин на конкурса 
е Университет “Габриеле 
Д’Анунцио”– гр. Киети, Ита-
лия. За 15та поредна година 
страните участващи в на-
дпредварата изпращат през 
месец юни най-добрите си 
студенти да покажат свойте 
възможности в сферата на 
естетичните възстановява-
ния. Председател на журито 
е д-р Лоренцо Ванини, който 

е сред светилата във възста-
новителната дентална ме-
дицина. В журито е и проф. 
Камило Д‘Арканджело, кой-
то е декан на Факултета по 
дентална медицина в Киети.

Факултетът по дентална 
медицина в София е част от 
“Jules Allemand Trophy” от 
декември 2012 година, когато 
проф. Иван Анастасов и д-р 
Ивайло Рибагин поставят на-
чалото на тази инициатива в 
България. 

Вероника е първият ни 
представител, който печели 
1во място в класацията на 
конкурса в петнайсетгодиш-
ната му история! Тя все още 
не може да повярва, че дейст-
вително е получила награда-
та. Родом е от гр. Севлиево и 
е само на 29 години. Страст-
та ѝ към денталната медици-

на и по-точно към естетични-
те възстановявания се ражда 
по време на следването ѝ по 
зъботехника отново в Меди-
цински университет - София. 
След това учи във Факултета 
по дентална медицина в Ме-
дицински университет – Со-
фия, специалност дентална 
медицина. 

В последната шеста година 
от следването си, решава да 
участва в кръжока “Биоми-
метично възстановяване на 
зъби” към катедра Протетич-
на дентална медицина към 
ФДМ-София с ръководител 
доц. Д. Филчев и водещ на 
практическите занатия д-р 
Ивайло Рибагин. Първият 
практически тест, който пре-
минава успешно е восъчно 
моделиране на 3 зъба - това 
е входящия тест за участие в 

кръжока. Следват 2 седмици 
на интезивни практиктиче-
ски занатия с д-р Рибагин 
и още 9 колеги от 6ти курс. 
Изучават се в подробности 
оптичните свойства на твър-
дите зъбни тъкани и послой-
ното изграждане на фрон-
тални и дистални зъби по 
концепцията на д-р Лоренцо 
Ванини. Работи се основно 
върху екстрахирани естест-
вени зъби. Двуседмичното 
обучение приключва с вто-
рия практически тест - всеки 
един от участниците в кръ-
жока трябва възстанови ес-
тествен фронтален зъб с го-

лям клас 4 катитет. Работата 
се оценява от жури в състав 
– д-р Ивайло Рибагин, д-р 
Явор Миланов, доц. Дими-
тър Филчев и националния 
победител от предходната 
година, като за 2018 това е 
д-р Мадлен Минчева. На по-
бедителят в кръжока се дава 
възможността да представи 
България на последния трети 
международен кръг в Ита-
лия. Най-високи оценки за 
своето възстановяване полу-
чава Вероника. 

Преди да замине за Киети, 
Вероника получава допълни-
телно индивидуално обуче-
ние в продължение на 3 сед-
мици под ръководството д-р 
Красимир Цветанов (участ-
ник на международния кръг 
в Италия през 2016/2017) и 
д-р Ивайло Рибагин.

На 2 юни 2019 г., тя за-
минава за Италия заедно с 
ментора си д-р Красимир 
Цветанов. Двамата предста-
вляват България и се борят 
срещу двадесет и три дър-
жави. Събитието в Киети 
протича в три дни, като ос-
вен студентското състезание 
има и лекционна програма 
с презентации на домаки-
ните д-р Ванини и проф. 
Д’Арканжело и други гост 
лектори. Тази година за пър-
ви път има и лектор от Бълга-
рия! Д-р Красимир Цветанов 

бе поканен за изнесе лекция 
на тема “Wax-up vs. Mock-up 
in direct anterior restorations”, 
което е още един повод за 
гордост!

Вечерта на гала вечеря 
обявяват победителя. Всич-
ки спомени на Вероника 
свършват до мига, в който 
чува името си. С първото 
място освен признание, тя 
получава право на тримесеч-
но следдипломно обучение 
в Университета по дентална 
медицина в Киети, при воде-
щи специалисти в областта 
на възстановителната ден-
тална медицина, като всич-
ките ѝ разходи по пътуване 
и престой ще бъдат покри-
ти от спонсора на събитие-
то - италианската компания 
Micerium Spa.

„Подкрепата от България 

на всички ме караше да се 
чувствам много по-силна и 
сигурна. Интересуваха се 
през цялото време какво се 
случва и как сме. Безкрайно 
много им благодаря, защо-
то те бяха голям стимул, а и 
без тях това нямаше да бъде 
реалност. Задачата е да се 
направи композитно възста-
новяване на фронтален зъб и 
на молар. Моделираният зъб 
по нищо не трябва да се раз-
личава от истински – нито по 
форма, нито по цвят. Всичко 

беше много вълнуващо, за-
щото знаеш, че има 23 дър-
жави и никаква идея, кой как-
во ниво има. Тайната се пази 
до обявяването на победите-
ля. Той е само един, второ и 
трето място в конкурса не се 
присъждат. Знаех, че съм на 
ниво, но не очаквах такива 
резултати. Знаех само, че го 
правя със сърцето си и ще 
съм щастлива най-вече зара-
ди това. Явно нещата напра-
вени с любов стават.“ - спо-
деля Вероника.

“Освен за Вероника, това 
е морална награда за всички, 
които участват, подкрепят 
и вярват в проекта “Биоми-
метично възстановяване на 
зъби”, част от международ-
ното състезание за студен-
ти Jules Allemand Trophy! 

Проф. Иван Анастасов, д-р 
Явор Миланов, доц. Дими-
тър Филчев, д-р Красимир 
Цветанов, Яна Досталова!  
Всичките трудности през го-
дините си струваха да видим 
българското знаме забито на 
върха!

Радвам се, че успяхме да 
направим нещо запомнящо 
се! Надявам се да предстоят 
още много успехи на между-
народна почва за България! - 
д-р Ивайло Рибагин”

д-р Красимир Цветанов

МЛАДИТЕ ЛЪВОВЕ

ВЕРОНИКА ХРИСТОВА – ПОБЕДИТЕЛКАТА В 
ТАЗГОДИШНОТО ИЗДАНИЕ НА MЕЖДУНАРОДНИЯ 
КОНКУРС “JULES ALLEMAND TROPHY 2018/2019”

Посрещането на летището в България

Д-р Лоренцо Ванини, д-р Вероника Христова, проф. 
Д’Арканжело, д-р Красимир Цветанов (след награжда-
ването)

Д-р Вероника Христова и д-р Красимир Цветанов непосредствено преди състезанието

Участниците в кържока по „Биомиметично възстановя-
ване“ 2018/2019 и наставника на кръжока д-р И. Рибагин
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Византион, Констан-
тинопол, Истанбул, а 
когато бях дете, чувах 

баба ми да разказва за Цари-
град. Трябваше да порасна, 
за да разбера, че това е един 
и същи град – многолик, с 
вековна история, просъщес-
твувал като столица на три 
империи – Римска, Визан-
тийска и Османска. Осем-
надесетмилионен град, раз-
положен на два континента 
с Азиатска и Европейска 
част, заемащ площ от 5 500 
кв. км, дълъг около 220 км. 
Впечатляващ мегаполис как-
то с мащабите си, така и с 
културно-историческите си 
забележителности. 

В града издигат минарета 
3000 джамии, има 157 дейст-
ващи църкви – православни 
и католически. От населе-
нието 97% изповядва исля-
ма, но има и много христия-
ни. Висше образование може 
да се завърши в някой от 
50-те университета, от които 
7 са държавни, като за най-
елитен се определя Босфор-
ският университет, от който 
се получава двустранна ди-

плома – турска и американ-
ска.

Истанбул е град колкото 
красив, толкова и опасен, 
една своеобразна амалгама 
от европейска и ориенталска 
култура, пресечна точка на 
минало и бъдеще.

Когато пътуваш през града 
от един негов край към друг 
имаш усещането, че преми-
наваш през паралелни све-
тове: от една страна улавяш 
пулса на космополитен град 
с небостъргачи от стъкло и 
бетон, а от другата страна 
– ориенталски пазари с дю-
кяни на дребни занаятчии и 
търговци, които настойчиво 
те канят още от улицата на 
кафе или чай и щедро изсип-
ват в шепата ти печени ядки 
и те черпят с локум. 

Явно свикнали с потока от 
чуждестранни туристи, по-
вечето търговци бяха доста 
любезни. Винаги ни питаха 
откъде сме и навсякъде се 
обръщаха към нас българи-
те с дружелюбното „комшу, 
комшу“. Особен манталитет 
на местните търговци е уме-
нието да се „пазарят“, кога-
то искаш да купиш нещо от 
тях. Винаги първо ти казват 
по-висока цена на стоката 
и колкото си по-сладкоду-
мен и убедителен, толкова 
повече ти смъкват от цена-
та. Разбира се почти всички 
изпробвахме търговските си 
умения на известния открит 
пазар „Капалъ Чарши“ и на 

Египетския пазар за под-
правки и сладки изкушения. 
Е, на някои им се получи 
„сделката“, но повечето ус-
тановихме, че може и да сме 
добри зъболекари, но в тър-
говията има още много да 
се учим. Иначе казано – от 
всеки зъболекар търговец не 

става! Важното е, че всичко 
завършваше с много смях и 
настроение. Освен на „па-
зарлък“ ходихме и на „шо-
пинг“ в големите молове, 
където цените на стоките са 
фиксирани и сладкодумните 

„пазарлъци“ не вършат рабо-
та. Шарен свят!

Казват, че с туристите бро-
ят на населението на Истанб-
ул набъбва до 24 милиона! 
(Няма точни данни за насе-
лението на Истанбул бел. 
ред.) Нищо чудно, съдейки 
по денонощните задръства-
ния, въпреки петлентовите 
(в едната посока) платна за 
движение. 

Град, който никога не спи. 
Колкото и късно да е през 
нощта, трамваите и улиците 
са пълни с хора от различни 
раси, религии, култури. 

Може би и затова не е слу-
чаен изборът на Истанбул 
като място за провеждане 
на едно от трите най-голе-
ми световни изложения в 
областта на оралното здра-
ве – IDEX. Тази година за 
16-ти пореден път от 11 до 
14 април се състоя между-
народната дентална излож-
ба, където върху площ от 25 
000 кв. м водещи компании в 
бранша представиха своите 
най-нови продукти. 

Традиционно бе предста-
вено голямо разнообразие 
от продукти, включващи 
дентални юнити, дентална 
рентгенова техника, лазе-
ри, скенери, кабинетно и 
лабораторно оборудване, 
имплантни системи, стома-
тологични и зъботехнически 
материали и консумативи. 
Както се казва от „А“ до „Я“ 
в стоматологията и зъботех-
никата.

Това, което ме впечатли 
най-много на денталното 
изложение в Истанбул, е 
мащабността на събитие-
то, многообразието от про-
дукти, възможността да се 
закупуват материали и кон-
сумативи, дори в единични 
бройки, при това на изклю-
чително изгодни цени.

Има голямо разнообразие 
и широк ценови диапазон, 
но като цяло е по-евтино от-
колкото у нас, разбира се не 
всичко, но при добро про-
учване може да се пазарува 
доста изгодно. Паралелно с 
търговското изложение про-
тичат лекции и семинари на 
различни професионални 
теми. Голям плюс е и въз-
можността за преки контак-
ти и сътрудничество с чуж-
дестранни бизнес партньори 
и колеги от цял свят. 

След като с колегите от 
българската група си све-

рихме часовниците със све-
товните новости в дентал-
ната медицина, изморени, 
но заредени с нови идеи, се 
отправихме към заслужена 

почивка, която разбира се 
включваше чудесна култур-
но-развлекателна програма.

Посетихме емблематични-
те за Истанбул обекти като 
Синята джамия, Султанския 
дворец „Топ Капъ“, двореца 
„Долмабахче“, Желязната 
църква „Св. Стефан“. 

Разходката с корабче по 
Босфора разкри красиви 
гледки към бреговете на за-
лива Златния рог и видяхме 
много от разкошните къщи, 
построени на брега, послу-
жили като декор в много от 
известните турски сериали, 
излъчвани по телевизията и 
у нас. Някои от тези „мини 
дворци“ и вили, струващи 
милиони долари, са собстве-
ност или се наемат от светов-
ни знаменитости от света на 
киното и шоу бизнеса като 
Мадона например. Съдейки 
по магнетизма на това място, 
изборът им никак не е слу-
чаен.

Но, разбира се, нашите 
приключения продължиха с 
вечеря в ориенталски ресто-
рант, където екзотични тан-
цьорки и танцьори на бели 
денс (belly dance) повдигна-
ха доста градуса на нашето 
настроение.

Последният ден от прес-
тоя ни в Истанбул завърши 
с посещение на един от най-

големите паркове в града – 
парк „Емирган“, където се 
провежда т.нар. Фестивал 
на лалето. Въпреки че съм 
любител на цветята, не по-
дозирах, че лалето, чиято 
родина е Мала Азия, може 
да  съществува в толкова 
разнообразни цветове, фор-

ми на чашката и височина на 
стеблото. 

Видяхме и особено инте-
ресния сорт – черно лале. 
Тази година са били засяти 
около 30 милиона лалета, 
оформени в различни компо-
зиции. Трудно е да се опише 
с думи красотата и многоо-
бразието на тези килими от 
лалета, както и спиращите 
дъха гледки към Босфора. 
Паркът се оказа доста по-го-
лям за времето, с което раз-
полагахме, но дори няколко-
то часа, прекарани там бяха, 
достатъчни да разберем, че 
колкото и да обикаляме, няма 
да намерим две еднакви или 
повтарящи се композиции от 
цветове и форми, пресъзда-
дени като мозайка от цветя! 

И така приятно уморени, 
но заредени с много красота, 
впечатления и нови идеи се 
отправихме към финала на 
нашето екзотично пътуване. 
Отдалечавайки се от обления 
в светлини вечно буден град, 
осъзнаваш, че Истанбул при-

лича на едно голямо пулси-
ращо сърце, което искаш да 
уловиш и задържиш в ръце-
те си, но разбираш, че това е 
невъзможно и си тръгваш с 
една ясно осъзната потреб-
ност. Да се върнеш отново и 
отново! Още много пъти...

Д-р Глория Машева

И З В Ъ Н  К А Б И Н Е Т А

ДО ЦАРИГРАД И ОБРАТНО ЗА 
ДЕНТАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ И ЛАЛЕТА

 

Пешеходна обиколка на Стария Ис-
танбул: Хиподрума, Египетския обе-
лиск, Змиевидната колона, Колоната на 
Константин, Синята джамия „Султан 
Ахмед“, султанския дворец „Топ кaпъ“, 
„Света София“. „Звездните места на 
Истанбул“ – обиколка с корабче по Бос-
фора, по време на която можете да ви-
дите красивите сгради по бреговете му 
– дворците, крепостите Румели Хисар 
и Анадолу Хисар, къщите от филмите 
„Перла“ и „Пепел от рози“. Нощна оби-
колка на Истанбул – Златния рог, но-
вата европейска част на града, кулата 
Галата, района на Бешикташ, премина-
ване в Азия по въжения мост над Бос-
фора, посещение на Пеещите фонтани 
на Истанбул в МОЛ WaterGardens, из-
качване до хълма Чамлъджа, откъдето 
се разкрива панорама към целия евро-
пейски бряг, модерните небостъргачи и 
трите моста над Босфора. 
Среща на два континента: мостовете над 
Златния Рог, посещение на двореца Дол-
мабахче, новата европейска част, пре-
минаване в Азия по въжения мост над 
Босфора, разглеждане на българската 
църква „Св. Стефан“. 

ЦВЕТНА ПРИКАЗКА В ИСТАНБУЛ

Всяка година април е и месец на лалето в 
Истанбул. Турският мегаполис се превръ-
ща в цветна приказка с милиони засаде-
ни луковици, които цъфтят из парковете, 
градините и хълмовете му.
Лалето е един от най-разпознаваемите 
символи на Истанбул. Цветето е пренесе-
но в града от Иран преди векове и става 
любимо на местното население. В опре-
делен период дори се стигнало дотам, че 
луковица на рядък вид лале можела да 
се продаде за чутовни суми! От Истанб-
ул лалета навлизат и в Европа, където 
също предизвикват интерес, особено в 
Холандия. Парковете, в които има най-
много лалета са: Емирган парк (Emirgan 
Korusu) – със своите цветни павилиони, 
милиони лалета и невероятни гледки към 
Босфора е една от основните локации 
на фестивала на лалето. Гьозтепе парк 
(Göztepe) – Друг център на фестивала, но 
в азиатската част на Истанбул. 
Бейкоз (Beykoz Korusu) – Още един зелен 
рай в азиатската част на Истанбул, къде-
то можете да се отдадете на лежерни раз-
ходки по брега на Босфора.

 # БЛИЦ ПРОГРАМА

Авторът в Истанбул

Лалетата в парк Емирган 

Българската желязна черква „Свети Стефан“Поглед към Босфора
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МАЛКИ ОБЯВИ
САМО ВЪВ ВЕСТНИК “ДЕНТАМЕДИКА” МАЛКИТЕ ОБЯВИ СА БЕЗПЛАТНИ 

ЗА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БЗС. МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАТЕ E MAIL: 
REDOBIAVI@MAIL.BG. ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА С НОРМАЛНИ (НЕ САМО С 

ГЛАВНИ) БУКВИ. ВАШАТА ОБЯВА ЩЕ ДОСТИГНЕ ДО 9167 ДУШИ!

ПРОДАВА

Продавам 2 бр. турбини- NSK- 
Japan, нови, неразопаковани, push 
button. За контакт -0888 833194 (sms 
след 20 ч.)

Продавам зъболекарска маши-
на, стол за пациента, Флекс, модел 
Алтернатив. Машината е с вграден 
ултразвуков скалер, въздушен микро-
мотор, турбинен шлаух със светлина, 
трифункционална ръкохватка и стол 
за стоматолога. Юнитът е в добро със-
тояние  и функционира напълно. Сме-
нена е поради обновяване на кабинета. 
Възможност за оглед-Хасково. Цена: 
1500лв. Тел: 0888 605 918.

Продавам пълно оборудване за 
дентална практика. Дентален юнит 
"ICAST" - Италия с осветително тяло 
"FARO", нов компресор "DURR", ав-
токлав - B клас, ортопантомограф 
"J. MORITA" - Япония, зъбен кугел 
"SIEMENS - HELIODENT", прояви-
телна машина "DURR" - 2 бр, над 50 
бр. клещи, лостове и друг дребен ин-
струментариум, 30 комл. 3-ки, фотопо-
лимерна лампа, ултразвуков апарат за 
зъбен камък, оловен параван. Всичко 
е с 6 - месечна гаранция. За контакти: 
Д-р Главинов - 0876 864 246

Продавам оборудван стоматологи-
чен кабинет в гр. София, район "Крас-
на поляна", стоматологична машина и 
стол Медия 7М, в много добро състоя-
ние, заедно с инструментариум. Обо-
рудването може да се закупи и отделно 
от помещението. Цена при запитване, 
тел. 02/889-96-90, вечер след 19 ч.

Продавам стоматологичен юнит 
ЮС-7М в отлично състояние, перифе-
рия и др. Телефон за контакт - 0886 73 
69 46. 

Продавам стоматологичен юнит, 
марка "Media" Юс-7. Резервни части, 
периферия, приставки за ел. диагно-
стика и ел. каутеризация, наконечници. 
Цена по договаряне тел. 0878671036

Продавам турбинен наконечник с 
пушбутон "Rein" Може и с избивач! 
Цена 100лв. тел: 0878671036

Продавам останали материали за 
оборудване на стоматологичен каби-
нет. тел: 0878671036

Продавам два броя машини ЮС 7 
медия. За информация: 0887/ 532 736 – 
Д-р Раянлиев, Пловдив

Продавам пълно стоматологично 
оборудване на изгодна цена с 2бр.стом. 
стол. (текмил, дентсан) работещ дента-
лен кабинет в центъра на гр. Карлово 
GSM: 0889840317

Продавам стоматологичен стол 
Юнит ЮС-7М, амалгамобъркачка с 
дозатор и швейцарски ултразвук. Теле-
фон: 0898/ 740 145 

Продавам стоматологична машина 
ЮС 7 М, работеща, с компресор. За ин-
формация: 0877/ 43 60 11 – Д-р Петкова

Продавам стоматологичен Юнит 
Olsen с компресор. Цена 1600 лв. За 
информация: 0882/ 080 082

Продавам дентална практика в 
Пазарджик, оборудвана и работеща, 
отлична локация, 2 кабинета с 2 сани-
тарни възела. За контакт - 0888 833194 
или sms (след 20h)

Продавам апартамент от 58 кв. м. 
на 1-ви етаж, обособен като два ден-
тални кабинета, работещи и в момента. 
Практиката е от 1992г. Гр. Пловдив, ул. 
”Лазар Стоев” № 1. За контакти: Д-р 
Лилова – 0889 59 76 29

Продавам стоматологична машина 
и стол – Медия, запазени. Цена: по до-
говаряне. За контакти: 0888 65 27 96 и 
0886 97 21 87 – Д-р Петрова 

Продавам зъболекарски клещи и 
лостове изгодно. За контакти: 0898 
740 145

Продавам стоматологична машина 
"Адонис" с горно окачване, с компре-
сор. Машината е в много добро състоя-
ние. Телефон за контакт 0898 735 631

Продавам работеща дентална прак-
тика в центъра на гр. Бургас. Цена по 
договаряне. За контакти 0888441066 - 
д-р Юлия Иванова.

Продавам оборудван стоматоло-
гичен кабинет в гр. София, район 

"Красна поляна", стоматологична 
машина и стол Медия 7М, в много 
добро състояние, заедно с инстру-
ментариум. Оборудването може да 
се закупи и отделно от помещението.  
Цена при запитване, тел. 02/889-96-90, 
вечер след 19 ч.

Продава /дава под наем стоматоло-
гичен кабинет гр. Русе, бул. Скобелев, 
до светофара. тел. 0897 84 07 92 

ДАВА ПОД НАЕМ

Давам смяна под наем в модерна, 
разработена дентална клиника в Со-
фия, Кв. Манастирски ливади. Тел: 
0899293067

Отдава и Продава 45 кв.м. зъболе-
карски кабинет (лицензиран), намиращ 
се в кв. Манастирски Ливади-Изток, 
ул. Тодор Джебаров, бл. 134. Цена по 
договаряне на тел. 0888 317982

Давам под наем дентална практика, 
състояща се от два напълно оборудва-
ни кабинета с обща чакалня. Намира 
се в София на Бул. "Пенчо Славейков", 
срещу първа и втора хирургия на Алек-
сандровска болница. Има обява със 
снимки и повече информация в imot.
bg. 0883343507, georgi_lalov.vr@abv.bg

Отдавам под наем смяна в разра-
ботен и напълно обзаведен стоматоло-
гичен кабинет, намиращ се в центъра 
до МОЛ София. Кабинетът се намира 
в едно помещение със зъботехническа 
лаборатория, в която се изработват 
подвижни и неподвижни конструкции. 
Лице за контакт: Славчо Гълъбов. Те-
лефон за контакт: 0899 10 44 12

Давам смяна под наем в луксозен 
дентален кабинет напълно обзаведен и 
оборудван в кв. Павлово. Символичен 
наем. Кабинетът си заслужава! Тел: 
0885 800 783

Дава под наем оборудвана стомато-
логична клиника с 3 стола- кв. "Лозе-
нец" в непосредствена близост до ме-
тро станция "Стадион Васил Левски" 
- GSM:0878 28 06 36

Отдава се смяна под наем в дено-
нощен спешен кабинет по дентална 
медицина в гр. Пловдив. За информа-
ция: Д-р Атанасов – 0885/ 88 00 43 или 
д-р Славова – 0885/ 84 48 42

Дава се смяна за работа в дента-
лен кабинет под наем в гр. Пловдив, 
ЖР „Тракия”, поликлиниката, ДКЦ 5, 
ул.”Съединение” № 42, ет. 3, каб. 3. За 
справка: 0899/ 690 221 и 032/ 261 170 
– Д-р Попова

Давам под наем оборудван каби-
нет в гр. Асеновград. За информация: 
0888/ 34 15 84

Давам под наем оборудван стома-
тологичен кабинет в гр. Пловдив. За 
информация: 0897/ 988 845

Дава се под наем смяна и кабинет /
дентален/, обзаведен, оборудван, рабо-
тещ, в центъра на гр. Пловдив. За ин-
формация: 0898/ 35 75 34

Давам под наем помещение, под-
ходящо за зъболекарски кабинет, 35 
кв. м., гр. Пловдив, кв ”Прослав”, до 
пощата. За контакти: 0888 27 02 38 – 
Иван Бакалов

Давам кабинет под наем, работещ 
от 1992г. в апартамент на 1-ви етаж в 
едно с друг работещ кабинет. Гр. Плов-
див, ул.”Лазар Стоев” № 1. За контак-
ти: Д-р Лилова – 0889 59 76 29

Давам под наем оборудван стома-
тологичен кабинет в гр. Пловдив За 
контакти: 0898 35 75 34 – Д-р Петрова

ТЪРСИ

Дентална клиника в ж.к. "Диана-
бад" търси лекар и асистент по дентал-
на медицина. email за пращане на CV 
hkdentist@abv.bg тел. 0888873340 д-р 
Карастоянов

Лекар по дентална медицина тър-
си работа на смени в гр. Асеновград 
или околността. За контакти: 0884/ 72 
92 41

Търся кабинет под наем в ра-
йона на ВМА и широк център. Тел. 
0887774495

София 1000, бул. „Витоша” № 12, ет. 6. 
Телефони: 0988 136 900 и 02/ 451 43 12

e-mail: office@bzs.bg 
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ПРОДАВА ЕТАЖ ОФИС СГРАДА
Супер Център Стара Загора - 295 кв.м
Тип Строителство - Тухла, След основен ремонт.
Идеално за мед.зъболекарски център.
EMAIL: megince1984@gmail.com
Тел.: 0877 227 749

НАКРАТКО

Ремонт и профилактика на стоматологични сто-
лове, автоклави, въздушни компресори, наконеч-
ници, турбини, компютри и др. за Пловдив и реги-
она. Посещение на място в рамките на деня. Тел: 
0878 639 133 - Младен Манолов

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

УС на РК на БЗС Ловеч честити кръглата 75 го-
дишнина и 50 години професионален стаж на Д-р 
Петко Цветков Петков,като му пожелава здраве и 
още дълги години лични и професионални успехи.

УС на РК на БЗС Ловеч

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

УС на РК на БЗС -гр. Враца честити кръглата го-
дишнина на д-р Милен Милов, като му желае да 
бъде здрав, да има повече поводи за усмивки и още 
много години да се наслаждава на малките, но зна-
чими неща от живота! 

УС на РК на БЗС -гр. Враца

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръглите 
годишнини на д-р Ахмед Хърльов, д-р Костадин 
Мешков и д-р Райна Кръстева като им пожела-
ва здраве, много късмет, лично щастие, истински 
хора до тях , чудесни мигове и много лични и про-
фесионални успехи.

УС на РК на БЗС-Благоевград

КОЙ КОЙ Е В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
„МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР“

Дирекция „Контрол на медицинските дейности и 
оценка на качеството“ ще се ръководи от Емил Велчов-
ски, дългогодишен служител в Изпълнителна агенция 
„Медицински одит“.

Досегашният зам.-директор и и.д. директор на РЗОК 
– Шумен Мирослав Мутафчийски е назначен за зам.-ди-
ректор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, 
съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Със заповед на изпълнителния директор Росен Ива-
нов са му разпределени като ресор „Трансплантации“ 
и „Международно сътрудничество“. Към момента не е 
назначен втори заместник-изпълнителен директор.

Общата администрация е организирана в дирекция 
„Административно-правни и финансови дейности и 
информационно осигуряване“ и се управлява от Катя 
Гълъбова, досегашен служител в Инспектората на Ми-
нистерството на здравеопазването.

Специализираната администрация е организирана в 
три дирекции.

Дирекция „Управление и координация на трансплан-
тацията и асистираната репродукция“ се ръководи от 
д-р Евелина Цветкова. Преди назначаването ѝ в агенция 
"Медицински надзор" е била дирекция на дирекция в 
Изпълнителна агенция по трансплантация.

Дирекция „Контрол на медицинските дейности и 
оценка на качеството“ се ръководи от Емил Велчовски, 
дългогодишен служител в Изпълнителна агенция „Ме-
дицински одит“.

За третата специализирана дирекция „Администри-
ране на режимите по регистрация и издаване на раз-
решения за лечебна дейност“ в момента се провежда 
вътрешен подбор на служители. Очаква се в началото 
на следваща седмица да бъде избран и ръководител на 
дирекцията.

От 106 щатни бройки, към момента са назначени 102 
служители.

„Изпълнителна агенция “Медицински надзор“ е пра-
воприемник на съществувалите до 31 март Изпълнител-
на агенция по трансплантация и Изпълнителна агенция 
„Медицински одит“. 

МРЕЖИТЕ ОТ НОВО  
ПОКОЛЕНИЕ ЩЕ ВЛИЯЯТ ВЪРХУ 

ПРОГНОЗАТА ЗА ВРЕМЕТО

По-добра мобилна връзка или по-точна прогноза за 
времето? Дилемата се появи в Съединените щати, след 
като метеоролози предупредиха, че предоставянето на 
твърде много честоти от безжичния спектър може да 
предизвика хаос в работата им, пише сп. Wired.

Шефът на Националната агенция на океанските и 
атмосферни изследвания каза, че заради телефоните, 
използващи мрежи от пето поколение (5G), каквито се 
изграждат в момента, точността на прогнозите може да 
намалее с 30 процента. Това би означавало връщане с 
40 години назад в качеството на прогнозите. Това може 
да създаде проблем в ситуации като подготовка и еваку-
ация за ураган - например прогнозата е с грешка от 2-3 
дни, казва изпълняващия длъжността шеф на агенцията 
Нийл Джейкъбс.

Проблемът е, че водната пара излъчва слаб сигнал на 
честота 23.8 гигахерца - изключително близо до прода-
ваната сега за 5G мрежите (24 гигахерца). Тази честота 
се наблюдава от сателити като GOES-R (на американ-
ската агенция) и MetOp (сателити, разработени от Ев-
ропейската космическа агенция за нуждите на Стария 
континент). Данните от нея са нужни за прогнозите за 
предстоящи бури и други явления.

НЯМА ДА 
ОСТАНЕМ БЕЗ ЛИЧНИ ЛЕКАРИ

Парламентът окончателно прие удължаването на сро-
ка за специализация по „Обща медицина“. Промяната в 
Закона за лечебните заведения, според която общопрак-
тикуващите лекари, работещи като титуляри на практи-
ки или в групови практики, които не са успели до този 
момент да придобият такава специалност, ще могат да я 
придобият в следващите четири години, беше прието на 
първо и второ четене единодушно без „против“ и „въз-
държали се“. Приетите изменения в Закона за лечебните 
заведения влизат в сила от 4 юни 2019 г.

Според досега действащата наредба, практиките на 
лекари без специалност трябва да бъдат заличени след 
3 юни. 

НИСКА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  
НА ЖИВОТА В БЪЛГАРИЯ

Средната продължителност на живот на населението 
на страната, изчислена за периода 2016 – 2018 г., е 74,8 
години, като спрямо предходния период (2015 – 2017 г.) 
остава непроменена. Това съобщиха от Националния 
статистически институт.

България заедно с Латвия (74,9 години) е сред стра-
ните с най-ниска средна продължителност на живота на 
населението в Европейския съюз, а с най-висока са Ис-
пания (83,4) и Италия (83,1 години).

Различната смъртност при мъжете и жените, както и 
сред населението в градовете и селата, определят и раз-
личната средна продължителност на живота при тези 
категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете 
е 71,4 години, докато при жените е със 7,0 години по-
висока – 78,4 години. За периода между 2008 и 2018 г. 
увеличението при мъжете е с 1,9 години, а при жените 
– с 1,8 години, допълват от НСИ. Очакваната продължи-
телност на живота варира от 72,7 години в област Мон-
тана до 76,6 години в областите София и Кърджали, като 
общо в осем области тя е над средната за страната. Же-
ните живеят по-дълго от мъжете във всички области на 
страната, но най-голяма е разликата между двата пола в 
област Силистра (8,5 години), а най-малка – в областите 
София (столица) и Шумен (6,0 години).
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