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Зъболекари за промяна
Дентални фирми, партньори на Сдружението на българските зъболекари

В БРОЯ

Шепа ентусиазирани 
български зъболекари - 
по пътя на четата на 
Таньо Войвода

● Зам.-министърът на 
здравеопазването прие 
представители на СБЗ

● В памет на д-р Михаил Елмазов

■ „Булдент” ООД
■ „ВиталДенс” ЕООД
■ „Дентаком” ООД
■ „Дентакон” ЕТ
■ „Дентатехника” ЕООД

● Какво повеляват законите на 
Дженифър де Сейнт Джордж

■ „KerrHawe”
■ „Koнсидент” ООД
■ „Kрис 95” ЕООД
■ „МБ Консулт 2000” ООД
■ „Медикал депо РиК” ООД

■ „Патриция” ООД
■ Pierre Fabre
■ „Ромидент” ООД
■ W&H Bulgaria Ltd.

Медийни партньори на 
Сдружението на българските зъболекари

■ В. „Дентал Трибюн”
■ Сп. „Инфодент”
■ В. „Стоматологичен свят”

Бр. 2 (4), год. II, юни 2013 г.

Модулен курс на 
обучение за спешна и 
неотложна помощ в 
денталната практика

ОТПАДА 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО 

ЧЛЕНСТВО 
в лекарския и 

зъболекарския съюз

Група депутати от Народно-
то събрание са изготвили за-
конопроект за изменение и 

допълнение на Закона за съсловните 
организации на лекарите и лекарите 
по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ) 
с цел отпадане на задължителното 
членство в двете съсловни организа-
ции. 

Законопроектът ще бъде внесен за 
разглеждане в Комисията по здравео-
пазване към парламента веднага след 
избирането й. 

Парламентарната инициатива из-
глежда е извън дневния ред на пра-
вителството, особено на фона на 
посочените наскоро от премиера Пла-
мен Орешарски първостепенни мер-
ки в областта на здравеопазването 
(по БНТ в предаването „Панорама”). 

Министър председателят акцентира 
върху две спешни действия и едно 
дългосрочно - да има по-добър дос-
тъп на хората до болниците, като съ-
щеврменно се ограничи източване-
то на здравната каса. Както уточни 
той, по-късно тази година след широ-
ко обсъждане ще бъде предложен мо-
дел, по който касатa да върви напред. 
„Спешните действия са свързани на 
първо време с ценообразуване на ле-
карствата и със състоянието на Спеш-
на помощ - плачевно е” - категоричен 
бе министър-председателят.

Премиерът не спомена нищо за 
предложения законопроект, но от 
получените документи, с които раз-
полагаме, става ясно, че по същество 
ревизиите в ЗСОЛЛДМ са няколко, 
а именно: (Следва на стр. 5)
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АКТУАЛно

СтАРоЗАгоРСКи МинЕРАлни 
БАни - хотЕл „КАлиСтА” 

06.07.2013 г. - 9.00 - 13.00 ч.

ПРогРАМА:
9.00 - 12.00 ч. - SOS в дентал-
ната медицина. теоретично-
практически курс, лицензиран 
от института за спешна 
медицинска помощ „Пирогов”
13.00 ч. - тържествено 
откриване на паметната плоча 
на д-р Михаил Елмазов в Стара 
Загора
19.30 - официална вечеря – 
„Ако импресионистите бяха 
зъболекари”. „Микрофонът и 
сцената са Ваши”. ФЕСтиВАл 
на талантите и караоке бар

Уважаеми приятели, 
колеги и партньори,

УС на СБЗ Ви кани да отпразнуваме 
традиционния за нас празник 

„JULY MORNING” в едно прекрасно 
кътче на нашата родина - 

хотелски комплекс „КАЛИСТА” - 
Старозагорски минерални бани.
офертата на хотела за датите 

5 юли (петък), 6 юли (събота) и 7 юли 
(неделя) 2013 г. предлага:

• 05.07.2013 - цени на ресторантско 
обслужване - свободна консумация. 
• Официална вчеря на 06.07.2013 г. 
- 50.00 лв. 
• Такса участие в практическия курс по 
спешна помощ - 40.00 лв.
• Цена на двойна стая - 120.00 лв. - 
спалня с включена закуска
• Цена на двойна стая - 100.00 лв. - 
отделни легла
• Цена на единична стая - 75.00 лв.
• Апартамент - 150.00 лв. - хол и спалня
• Фамилна стая - 180.00 лв. - две спални, 
две бани

Срок за записване и заявки: 
20 юни 2013 г.

информация, допълнителни въпроси и 
уточнения можете да получите от офис-
мениджъра г-жа Павлина Димитрова на 

тел. 0887 483 891.

Сумите могат да бъдат преведени на 
банковата сметка на сдружението 
в лева: УниКредит Булбанк, клон 

пл. „Света неделя”, Сдружение на 
българските зъболекари

IBAN: BG16 UNCR 7630 1012 4841 09, 
BIC: UNCRBGSF 

или платени в офиса на 
ул. „Калоян” 6 в хотел „Рила”

JULY MORNING 2013

Със съдействието и по договор с 
УМБАЛСМ „Пирогов” Сдружение-
то на българските зъболекари започ-
ва модулно теоретично и практическо 
обучение за бърза и спешна 
помощ. 

Първият модул ще се 
проведе на 6 юли т.г. по 
време на Джулай Мор-
нинг в Стара Загора, 
където присъстващите 
срещу минимална так-
са ще участват и ще 
бъдат обучени как да 
оказват такава по-
мощ.

Подготвени са 
индивидуални 
спешни сетове, 
които могат да се 
закупят по заявка - 
в тях има пълен набор, необходим за 
оказване на спешна помощ. Сетовете 
са консултирани с експертите от „Пи-
рогов” и са окомплектовани по евро-
пейски образец, тъй като във всеки 
един зъболекарски кабинет в Европа 
има такива спешни сетове.

В момента се разработва нов по-
стер за спешни състояния в дентал-
ната медицина, собственост на СБЗ.
Такъв имаше и преди, но сега е обно-
вен. Целта му е да подпомага зъбо-

лекаря и екипа му в бърза реакция 
при определени случаи. 

Този постер също може 
да бъде закупен по вре-
ме на обучителните мо-
дули или по време на 
други форуми.

Уникалното в сегаш-
ната програма 
е, че ще бъдат 
обучавани не 
само зъболека-
рите, но и еки-
пите им. Лек-
тор ще бъде 

представител 
на „Пирогов” и всеки участник ще 
получи сертификат. 

Амбицията на сдружението е всич-
ки зъболекари у нас да преминат та-
къв курс на обучение и да се извършва 
проверка на знанията им поне веднъж 
годишно.

Модулен курс на обучение за 
спешна и неотложна помощ в 
денталната практика

В своята програма Сдружението на българските зъболекари предлага модулен курс 
за обучение в областта на спешната и неотложна помощ в денталната практика. той 
е предназначен за членове на сдружението и симпатизанти. 

това обучение е продиктувано от факта, че зъболекарите практикуват самостоя-
телно в условията на напрежение и риск, ежедневно поставяйки десетки анестезии, 
правейки хирургични интервенции на пациенти с различно здравословно състояние. 
Ето защо трябва да бъдат професионално подготвени за оказване на спешна помощ 
в собствените си дентални практики. 
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Впечатленията си от похода „По пътя 
на четата на таньо Войвода” споделя д-р 
георги Цалов, зам. председател на СБЗ:

- Запознат съм отдавна с инициати-
вата на нашия колега д-р Анатолий 
Кънев - походът по пътя на четата на 
Таньо Войвода. Той се провежда тра-
диционно от 30 май до 2 юни за 28-и 
път. Тази проява завършва с участието 
в Ботевите празненства. 

Д-р Кънев винаги ни е убеждавал 
много ентусиазирано, че все още 
българският дух не е загубен, бъл-
гарщината е жива, но не много добре 
изразена в столицата и големите градо-
ве, а в тази част на страната ни, където 
се живее по-трудно -  Северозападните 
части на България. 

Разказвал ни е, че по време на не-
говия поход населението от общините 
по тези места участва много активно, 
почита паметта на българските патри-
оти, които са се опитали да освободят 
България от турско робство.

Това ни запали и една група зъ-
болекари решихме да се включим в 
тазгодишния поход - д-р Венцислав 
Стоев, д-р Наталия Топузлиева, д-р 
Иван Антикаджиев, д-р Огнемир 
Димитров и аз. 

Признавам си - много съм впечатлен. 
В този поход участват повече от 400 
деца и ученици, които се подготвят 
почти през цялата година и два-три 
месеца непосредствено преди меро-
приятието. Подготовката се извършва 
с помощта на бивши военни педагози, 
инструктури, на много ентусиасти - те 
успяват да създадат отлична органи-
зация. 

Походът тръгва от Тутракан и 
стига чак до Търговище. Уникално 
е да видиш как децата от десетки 
училища, облечени със собствени уни-
форми и обучени на маршови песни, 

Шепа 
ентусиазирани 
български 
зъболекари - 
по пътя на 
четата на 
Таньо Войвода

Слизането на 
четата 

на българския 
бряг

събиТие

Почетният 
караул на 
четниците

(Следва на стр. 4)
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се съревновават. Спираха във всяко 
село и стигаха до мегдана, за да се 
срещнат с местните ръководители 
на общината или селото. Полагаха 
венци пред паметниците и изразяваха 
признателност към всички българи, 
които са дали нещо за свободата на 
отечеството, независимо за коя част от 
историческото ни развитие се отнася 
- Освобождението от турско робство, 
Междусъюзническата война, Първата, 
Втората световна, антифашисткото 
движение и т.н.

Интересна беше възстановката 
на събитията - подготвени четници, 
тридесет и двама на брой както едно 
време, които повториха действията на 
цялата чета на Таньо Войвода - прис-
тигнаха с лодки в с. Пожарево. Заклеха 
се, стъпвайки на българска земя, че 
ще умрат за Родината и тръгнаха по 
набелязания маршрут.

Днес звучи много наивно да свалиш 
една огромна империя по този начин - 
с двата лъча на Ботев и Таньо Войвода, 
но е факт, че те са го направили с ясното 
съзнание, че загиват, отиват на смърт, 
но вдигат народа. За съжаление, не са 
намерили много последователи тогава, 
но отзвукът в Европа, че шепа юнаци с 
пушки на рамо навлизат в сърцето на 
турската империя, е бил сериозен.

Ще отбележа и още нещо - едната 
вечер в Тутракан, а другата в Испе-
рих се състояха големи концерти от 
самодейни и професионални състави. 
Запомнящо бе участието на Теодосий 
Спасов и неговага група, представяне-
то на филма за Васил Левски лично 
от Максим Генчев, който  е негов 
продуцент и режисьор.

СБЗ изразява категоричната си под-
крепа за родолюбивата инициативата 
на д-р Кънев. Ще я популяризираме 
сред съсловието и се надяваме след-
ващата година повече колеги да се 
включат в нея.

Шепа 
ентусиазирани 
български 
зъболекари - 
по пътя на 
четата...

Посрещане с 
традиционен 

обичай

(Продължение от стр. 3)

събиТие

Първок-
ласници 

демонстрират
строеви 
умения

Заедно с 
Теодосий 
Спасов

Снимки: д-р Наталия Топузлиева
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Променя се чл. 3. (1), която гласи 
„Всички лекари и лекари по дентал-
на медицина, които упражняват про-
фесията си, членуват в БЛС, съответ-
но в БЗС, доброволно”. 

Към същия член се добавя ал. 3: 
„Всички лекари и лекари по дентал-
на медицина, които упражняват про-
фесията си, членуват в избрана от тях 
професионална организация”. 

Въвежда се нова правната норма 
- „задължително членство по избор”.

Вносителите на промените смятат 
законопроекта за обществено важен 
и отговарящ на очакванията на хора-
та. По думите им „той ще спре пороч-
ната практика монополни структури 
да се възползват от господстващото 
си положение и да нарушават конку-
ренцията”. Като пример сочат ско-
рошното решение на петчленния 
състав на Върховния администрати-
вен съд (ВАС), който окончателно 
постанови, че Българският лекарски 
съюз (БЛС) трябва да плати санкция 
от 80 000 лв. заради решението на 52-
рия събор на съсловната организация 
да въведе минимална цена за частен 
преглед. Припомняме, че на събора 
си на 17 април 2011 г. лекарите при-
еха минималният праг за частен пре-
глед да е 10% от минималната работ-
на заплата или 24 лв. Тази практика 
така и не беше въведена, но предиз-
вика Комисията за защита на конку-
ренцията (КЗК) да се самосезира и да 
обяви, че по този начин се нарушават 
правилата на конкуренцията. 

В мотивите си към сегашния зако-
нопроект вносителите пишат, че „ня-
когашният възприет в България кор-
поративен модел на управление, т.е. 
създаването чрез закон на организа-
ции, подхожда повече на чужда кул-
тура, отколкото на българската. Този 
корпоративен модел не е адекватен 
за повечето държави в света, в това 
число и за България”.От използвана-
та терминология в мотивите се виж-
да и „творческата” намеса на крайна 
патриотическа формация, която засе-
га обаче не е обявила официално под-
крепата си за законопроекта. 

Инициаторите на проекта предла-
гат поетапна демонополизация на съ-
юзите - в началото с промяна на част 
от членовете в ЗСОЛЛДМ, а в послед-
ствие - окончателното му премахва-

не, създаване на лекарска, съответно 
зъболекарска камара и т.н. 

Коментатори смятат, че, така пред-
ложени, промените са неефективни и 
предвиждат усложнения след евенту-
алното им приемане в парламентарна 
зала. „По законодателен път бяха съз-
дадени и други монополни организа-
ции, така че антимонополните проме-
ни в законите трябва да се приемат в 
пакет, а не да се правят на парче, т.е. 
необходима е едновременна ревизия 
на голяма част от законодателството, 
което не касае само здравната сфера”, 
са на мнение те. 

По отношение на лекарската ка-
мара припомняме, че в началото на 
миналата година тя също бе гореща 
тема. 

„Да се създаде лекарска камара, 
която да контролира достатъчно ква-
лифицирани ли са докторите, как ни 
лекуват и да отнема правата на неком-
петентните”. Това предложи в интер-
вю за „Труд” проф. Генчо начев. 

От думите на ректора на МУ - Со-
фия проф. Ваньо Митев в същото 
издание пък стана ясно, че той е съ-
гласен със създаването на лекарска 
камара. 

„Мотивът е един и неоспорим - ка-
марата ще следи за продължителното 
медицинско обучение на лекарите, а 
натрупвайки нови и нови знания, това 

означава по-добро 
лечение.

Проф. Алексан-
дър Чирков пък 
изтъкна, че от 20 
години говори за 
лекарска камара. 

„Първо обясня-
вах на моите съ-

трудници колко важна е тя, защото 
ще отговаря за т. нар. продължител-
но медицинско обучение. А без него 
последствията от некомпетентността 
се стоварват на гърба на обикновени-
те граждани. Та от 20 г. се опитвам да 
обясня на Българския лекарски съюз 
(БЛС), че камарата няма да им отне-
ме правомощия, но те се държат като 
профсъюз и не ме чуват”, казва той.

Сдружението на българските зъбо-
лекари (СБЗ) също многократно е за-
явявало своята позиция за създаване 
на зъболекарска камара. Нещо пове-
че, от сдружението са подготвили до 
този момент два проекта за създава-
нето на такава камара.

Факт е обаче, че вносителите на се-
гашния законопроект не бързат със 
създаване на лекарска, респ. зъболе-
карска камара. Те обещават, че неза-
бавно след приемането на поправки-
те в ЗСОЛЛДМ ще внесът и редица 
предложения за промяна, що се от-
нася до цялото здравно законодател-
ство, като се базират върху филосо-
фията - реформа „стъпка по стъпка”, 
а не във всички посоки и едновремен-
но. 

„Законът за лекарска, респ. зъболе-
карска камара е нещо сериозно – ка-
тегорични са депутатите. Ще пока-
ним за обсъждане представителите 

(Продължение от стр. 1) Отпада задължителното 
членство...

(Следва на стр. 6)

АКЦенТ
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на всички лекарски и зъболекарски 
организации. Едва тогава ще прис-
тъпим към конструиране на закона. 
Амбицията ни е в началото на след-
ващата година той да влезе за обсъж-
дане в парламента”, казаха в заклю-
чение те.

Вероятно след промяната в ЗСОЛ-
ЛДМ ще отпадне и задължителното 
членство в Българския фармацевти-
чен съюз (БФС).  

Прогнозите на вносителите са, че 
при добро стечение на обстоятелства-
та законопроектът може да мине на 
първо четене в здравна комисия още 

през лятото. Подкрепа за приемането 
му имало в парламентарна зала, тъй 
като, по думите на вносителите „по-
вечето народни избранници смятат, 
че това са първите правилни крачки 
в здравната реформа, които ще дадат 
знак на обществото, че антимонопол-
ното законодателство, и то в една от 
най-чувствителните сфери, е в ход”.

Освен това те са на мнение, че чрез 
този законопроет се допълва прави-
телствената политика в областта на 
здравеопазването - предприема се 
още едно спешно действие, свързано 
с антимонополното законодателство, 
и още едно дългосрочно - създаване 

Отпада задължителното членство...

на 8 май представители на СБЗ бяха приети от зам.-здравния министър 
в служебното правителство д-р Мирослав ненков. на срещата зам.-минис-
търът бе запознат с някои от идеите  на сдружението. на първо място за 
участие на държавата в основаването на Фонд за дентална профилактика 
за предотвратяване на стоматологичните заболявания. В това отношение 
от сдружението изразиха мнението си, че скринингът на колегите от ден-
талните факултети ще подпомогне и даде точна основа за измеренията на 
фонда. Целта е с 10-12 млн. лв., набрани в него, да се направи опит и да се 
предотврати използването на 500 млн. лв., които са необходими само за 
лечение на българските граждани. 

Друга идея на сдружението, високо оценена от зам.-министъра, бе съз-
даването на социални дентални кабинети.

Премахването на задължителното членство в една организация, създа-
ването на зъболекарска камара и др., също бяха част от идеите, с които 
д-р ненков бе запознат. той пое ангажимента да информира здравния 
министър за съдържанието на срещата. 

зам.-министърът на 
здравеопазването прие 
представители на сбз

(Продължение от стр. 5)

Ирландски туристи са се заразили с 
хепатит С, след като са ползвали зъ-
болекарски услуги у нас за по-евти-
но. Това съобщават от Националната 
пациентска организация (НПО), по-
зовавайки се на информация от Irish 
Times, пише нашата преса.

Изтъкната бе и причината, която 
е абсурдна. Според председателя на  
НПО д-р Станимир Хасърджиев „Бъл-
гарските стоматолози спазват идеал-
на хигиена и са професионалисти, но 
не сменят главите на зъболекарски-
те турбини след всеки пациент. Той 
обясни този пропуск с вероятността 
цените на денталните услуги да пос-
къпнат, ако се въведат глави за едно-
кратна употреба.”

Дали трябва да се „сменят главите 
на зъболекарските турбини след все-
ки пациент” или някой да си смени 
чипа в главата е въпрос с предизвес-
тен отговор. Иначе е ясно - черният 
PR за развитието на денталния тури-
зъм у нас направи своя ход. 

ирландски 
туристи 

заразени с 
хепатит с след 

зъболечение 
у нас?

на лекарска и зъболекарска камара, 
като две отделни структури.

Припомняме още, че досега опити 
за промяна в ЗСОЛЛДМ или най-об-
що в здравеопазването, касаещи съ-
словните организации, са правени 
два пъти и то с неуспех – по време-
те на управлението на НДСВ, кога-
то д-р Атанас Щерев и д-р Антония 
Първанова предложиха законопро-
ект за създаване на лекарска камара 
и по времето на тройната коалиция 
от сегашния председател на парла-
мента Михаил Миков – за отпада-
нето на задължителното членство в 
БЛС и БЗС. (Следва на стр. 10)

нА ВисоКо рАВниЩе ПроЧеТено
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Показателно бе, че много от уп-
равителите на денталните практики 
бяха дошли с екипите си. В тази връз-
ка Джени отбеляза: „Виждам, вие сте 
се развили и това е, защото имате пер-
сонал. Когато дойдох в България пре-
ди 5 години, не беше така.”

Срещата на Джени с българските 
зъболекари/мениджъри се състоя в 
рамките на един ден и бе много на-
ситена. „Уроците” на Джени бяха из-
несени отново за онези, които бяха 
посетили предишните й семинари у 
нас - за затвърждаване на знанията. За 
новите „курсисти” материята се оказа 
истинско предизвикателство.

Един от участниците отбеляза пред 

представител на „Български зъболе-
кар”: „Много от препоръките са ми 
познати, но е чудесно, че ги чух пак, 
с нови акценти - преподреждат неща-
та ми от друг ъгъл. Такъв лектор не 
се пропуска”.

Не е излишно да посочим няколко 
акцента от срещата. Джени, напри-
мер, се бе постарала да проучи пред-
варително съотношението зъболека-
ри/пациенти в София. По думите й то 
показва „яростна конкуренция в сто-
лицата”. 

- Пациентите знаят този факт и по-
вишават изискванията си - предупре-
ди тя аудиторията.

В по-голяма част от лекцията си 

Джени обърна сериозно внимание на  
взаимоотношенията и комуникацията 
с пациентите. 

- Вие смятате, че пациентите купу-
ват клинични резултати. Не е грешно 
да се мисли така, но аз мисля, че те ку-
пуват доверие. Когато го няма дове-
рието между зъболекаря и пациента, 
тогава взаимоотношението е с парите 
- категорична бе Джени.

Тя посъветва още да се забеляз-
ват знаците, които дават пациентите, 
всичко да бъде насочено така, че па-
циентът да смята, че се работи само 
за него. 

Джени се спря се и върху други въ-
проси - рекламата на практиката, кога 
и защо пациентът решава да продължи 
да посещава дадена практика (грубият 
пероснал унищожава практиката), как 
да си върнем пациентите. В тази връз-
ка тя посъветва:

- Проявете личен подход. Звънне-
те на всеки изчезнал пациент. Пет 
пъти по-ефективно е да се свържете 
със стар пациент, отколкото да тър-
сите нов.

Какво повеляват законите 
на дженифър де сейнт джордж

„Ваучеризацията” в денталната професия

Това е въпросът, който д-р Вен-
цислав Стоев задава в групата „Зъбо-
лекари за промяна” във фейсбук.

Ето някои от отговорите: 
■ „Както каза дженифър, евти-

ното ме кара да се съмнявам за ка-
чеството. Аз мисля, че хората могат (Следва на стр. 8)

МенидЖМънТ

„Какво ще кажете, колеги, за развиващата се „ваучеризация” в профе-
сията и предлаганите „космически” намаления от 12 лв. за  пломба, 10 
лв. за екстракция, 50 лв. за избелване и т.н.? след предателството с це-
ните на здравноосигурителната каса аз лично смятам, че това ще разру-
ши напълно и малко останалия авторитет на професията. 

Quo vadis dentist???”

да отсяват, но се питам каква е мо-
тивацията на колегите? Как да по-
чиствам зъбен камък за 20 лв., след 
като съм дала 1500 лв. за ултразвук 
със светлина и 1000 лв. за Air Flow, 
а трудът ми е безценен, да не гово-
рим за почистването и стерилизация-

та след това...”
■ „Колеги, вие не сте икономи-

сти и аз не съм, но зная един осно-
вен икономически закон: ЦЕНАТА 
СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ТЪРСЕНЕТО И 
ПРЕДЛАГАНЕТО! Това значи, че 
няма значение на колко си оценяваш 
труда - ако кабинетът ти е празен - ще 
сваляш цените! Ще намалиш и раз-
ходите! Кой те кара да купуваш ул-
тразвук за 2000 лева, като можеш да 
го вземеш за под 500!? Разбира се, не 
можеш да слезеш под себестойността 

над 280 представители на дентални практики от българия и чужбина 
изпълниха на 1 юни т.г. зала „Витоша„ на интер експо Център, за да чуят 
какво повеляват законите на дженифър де сейнт джордж - „желязната 
лейди” на денталния мениджмънт. Проявата бе организирана от фирма 
„Мб Консулт”.
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Как да оцелеем, когато чуем „напускам”
Малко неща шокират така зъболе-

каря, както думата „Напускам!”, про-
изнесена от член на неговия екип. 

След първоначалния шок, следват 
въпросите: Защо напуска? Аз ли съм 
виновен? Как ще се справя със запи-
саните пациенти? Как да намеря за-
местник за толкова кратко време? И 
не на последно място - ще намеря ли 
подходящ човек за моята практика? 

Обичайните реакции са:
• да намерите усамотено място, за 

да поплачете
• да предложите на напускащия 

10% увеличение на заплатата и до-
пълнителен отпуск

• да поемете част от неговата рабо-
та върху себе си.

След като ударната вълна премине, 
е време за трезво мислене. По-долу 
ви предлагаме план в 7 точки, за да 
се справите с проблема и да излезе-
те успешно от ситуацията. Преди да 
започнете да действате, помислете за 
някой ваш доверен приятел или коле-
га, който може да ви помогне.

1. Преразгледайте основните цен-
ности и визия на вашата практика. 
Това ще ви даде яснота при решаване-
то на възникналия проблем.

2. разговаряйте с напускащия слу-
жител, за да разберете причините и да 
определите възможностите за растеж 
и развитие на практиката. Така ще от-
криете грешките си и ще можете да се 
предпазите от такъв шок в бъдеще. 

3. не бързайте. Ако прецените, че 
са ви необходими 2 седмици, за да на-
мерите подходящия човек, договоре-
те се с някой от екипа ви да поеме за-
дълженията на напусналия за колкото 
се наложи. Същественото е обаче да 
си поставите краен срок за намиране 
на постоянен служител. Временната 
услуга е временно решение.

4. създайте профила на идеал-
ния служител, когото търсите. Това 
е много важно. Идеалният профил оз-
начава да изготвите списък с качест-
вата, които искате той да притежава. 
Не оставяйте това на случайността - 
направете го в писмен вид.

5. организирайте среща с екипа 
си, за да го запознаете със своя план, 
сроковете на изпълнение, споделете с 
тях и профила на този служител. Оси-
гурете си подкрепата на екипа и поис-
кайте от „отбора” да подели с вас от-
говорността за намиране и обучение 
на нов „съотборник”.

6. не го пазете в тайна! 
Обявете навсякъде, че търсите пер-

фектния нов член на екипа си. Бъде-
те уверени, че този, когото търсите, 
също ви търси. За да направите тази 
връзка, информирайте колкото се 
може повече хора. Разпечатайте лис-
товки с малък формат (7/12), на кои-
то е изписано вашето име, телефон, 
кратка информация и молба за съдей-
ствие. Раздавайте ги на ко леги, паци-
енти, дистрибутори, бивши служите-
ли и пр. 

Обещайте възнаграждение на всеки 
член от екипа, който помогне за нами-
рането на новия служител. 

7. разработете план за обучение и 
приобщаване на служителя. 

Не пропускайте тази стъпка, напи-
шете ясно вашите очаквания - каква 
работа за какъв период от време тряб-
ва да се извърши. След постигането 
на определен показател, давайте на-
града. Новят член на екипа ще преми-
не към следващото ниво на обучение 
и ще носи съответните приходи.

Следвайки своя план, не забра-
вяйте първоначалната цел - намира-
не, наемане и обучение на новия слу-
жител. Предварително подготвеният 
план за заетост ви гарантира следно-
то - за по-кратко време и с по-мал-
ко стрес да откриете и наемете този, 
когото търсите, като същевременно 
поддържате приходите на практика-
та си.

на услугата, но истина е, че тя е ниска 
(под 20 лева за една фотополимерна 
пломба, която се продава 60-80 лева 
заедно с труда наистина!) Но колеги 
предпочитат 20, отколкото 0. Винов-
на е кризата, която доведе до изпраз-
ване на всички кабинети! Много ко-
леги бедстват и това ги кара да правят 
отчаяни опити да излязат от тежкото 
положение! Не им се сърдете! По-до-
бре се сърдете на БЗС, който, правей-
ки ни „независими”, ни лиши от си-
гурните пари на касата (за държавни 
субсидии да не говорим). Преди да ме 
обвините в комунизъм, помислете за 

„Ваучеризацията” в денталната професия
джипитата, които получават по 1 лев 
за записан пациент! Така дори и да 
не работят, получават сигурни 1000-
2000 лева! За тях изписват лекарства 
с намаление от касата на хипертони-
ците, дори без да им измерят кръвно-
то! В края на краищата „спасението 
на давещите се е дело на самите даве-
щи се” в нашата демократична и „со-
циална” държава!”

■ „Когато се прекрати „порочна-
та” практика на:

1. Увеличаващ се прием на нови ка-
дри, визирам третия факултет 

2. Регулиране на професията, райо-
ниране 

3. Да не продължават обучение в 
България студенти, приети да след-
ват „на майнената си”, няма да избро-
явам държави... всички ги знаем 

4. Сериозен БЗС 
5. Проблемът със зъботехниците 
6. Е, тука вече и да се намали „не-

лоялната конкуренция” от самите 
нас...

■ „ето отговора, колеги. Аз по-
чиствам зъбен камък за 80-100 лв. за 
едно или две посещения, ще направя 
едно почистване, вие трябва да напра-
вите 4-5, така че всеки решава точно 
колко да си уважава труда, инвести-
циите и т.н.”

(Продължава от стр. 7)

МенидЖМънТ
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на 6 юли 2013 г. в стара загора сдружени-
ето на българските зъболекари ще открие па-
метна плоча по случай 85 години от смъртта 
на д-р Михайл елмазов, първият дипломиран 
български зъболекар.

Все още общинският съвет на града не е ре-
шил къде да бъде поставена паметната пло-
ча. Причината за това е, че по време на руско-
турската освободителна война стара загора е 
превзета и опожарена от войските на сюлей-
ман паша. Тогава изгаря и къщата на семей-
ство елмазови. 

В памет на д-р Михаил Елмазов

Припомняме, че през 1894 г. д-р 
Елмазов завършва блестящо Импер-
ския университет „Св. Владимир” в 
Киев като „Доктор на зъболекарски-
те науки” и получава правото от ру-
ското правителство да практикува зъ-
болекарство в тяхната страна. След 
това се завръща в България. Работи 
като зъболекар в Шумен, Бургас, Ва-
рна, Пазарджик. С постановление на 
Върховния медицински съвет (ВМС) 
и с решение на Министерството на 
вътрешните работи му се разрешава 
свободна практика по зъболекарство 
от 24.09.1894 г. 

Д-р Елмазов заедно с д-р Димитър 
Тошков основават първото българ-
ско одонтологическо дружество на 
20.12.1905 г., което впоследствие се 
преименува в Български зъболекар-
ски съюз (БЗС) през 1910 г. 

На първия конгрес д-р Елмазов е 
избран за председател. Още от първи-
те месеци на съществуването на дру-
жеството той повежда борба за по-
ставяне на зъболекарската дейност 
на научна основа и срещу безотго-
ворната дейност на самозваните зъ-
болекари.

Убедително и с жар се бори и про-
тив ВМС, в който влизат лекари, ко-
ито са гледали с особено пренебреже-
ние на зъболекарската професия и са 
допускали до колоквиум всички, ко-
ито представят документи за завър-
шено дентистко училище или частна 
школа, като по този начин са ставали 
зъболекари и лица с много слаба под-
готовка. Той се изправя и срещу тях и 
не ги е допускал в одонтологическо-
то дружество. Наред с това, възста-

ва срещу узаконяването на зъбарите. 
С други думи, защитава издигането 
на зъболекарската помощ на по-ви-
соко равнище, стреми се професия-
та да бъде упражнявана само от спе-
циалисти и апелира към санитарната 
власт да следи за беззаконното прак-
тикуване на зъболекарството. 

Воюва и за изграждане на общест-
вено зъболечение в страната и опаз-
ването на общественото здраве, за 
полагане на основите на училищно-
то зъболечение, урежда служебното 
положение на зъболекарите във вой-
ската и т.н.

За него в „Зъболекарска мисъл” 
през април 1938 г. пишат: „…Д-р Ми-
хаил Елмазов никому не прощаваше и 
никому не правеше меки очи и зато-
ва повечето от колегите не го оби-
чаха. Той се бори най-енергично про-
тив признаването на зъболекарите с 
долнокласно образование и не оста-
вяше на мира и тях, и ВМС, и Висша-
та санитарна власт. Тия засегнати 
зъболекари всячески се стараеха да 
го снемат от първото място, кое-
то заемаше. И понеже нему му липс-
ваше качеството да се приспособя-
ва, те успяха. Елмазов се видя сам в 
тази борба и под натиска на новоп-
ристигнали колеги, които, за да оми-
ротворят съсловието, го убедиха да 
спре борбата и да се признаят всич-
ки зъболекари, държали колоквиум, 
за равноправни колеги, той отстъпи, 
но не намери утешение до последния 
си час. И когато го навестяваха  вече 
смъртно болен, той все за това гово-
реше и съжаляваше, че е отстъпил. 
Толкова повече това го вълнуваше, 

Д-р Михаил Елмазов

като виждаше как зле се проявява-
ха и действаха тези колеги. Заслуги-
те му към съсловието са грамадни. 
Той първи затръби за законността в 
нашата професия и даде да се разбе-
ре, че има кой да бди за нея…А пътя 
бе трънлив и той сам пое грижата 
да го почиства. Пред санитарните 
власти действаше дръзко, като че 
зад себе си имаше маса организирани 
зъболекари. В дружеството бичува-
ше и разкриваше неканените гости 
в зъболекарството, като искаше да 
постави всеки на мястото си. Труд-
на и огромна задача си бе поставил 
той, но тя отговаряше на неговата 
енергия и воля. За постигането й не 
жалеше средства и главно време и 
това се отрази чувствително на кли-
ентелата му и едва през 1910 г. по 
настояване на приятели той отстъ-
пи от тази си задача, с което оба-
че не можа никога да се примири и 
болен, изтощен, грохнал нему все 
пак му се искаше отново да започне 
тази борба... Елмазов, макар добър 
общественик и публицист, живееше 
почти изключително за професията 
и съсловието си. И до последния си 
час употребяваше последното сред-
ство, което му оставаше за борба - 
своето отлично одухотворено пис-
мено слово… Не можа да доживее да 
види бляна си реализиран: пълното 
отстраняване на незаконно практи-
куващите и домогващите се до зъ-
болекарската практика т. нар. зъ-
ботехници…”

Дипломата на д-р Елмазов от имперския 
университет „Св. Владимир”

ПАМеТ
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През тази година изложението Бул-
медика/Булдентал бе неузнаваемо. 
Приличаше повече на автосалон и из-
губи облика си на медицинско и ден-
тално изложение, както и тежестта 
си  - нямаше официално откриване с 
представители на институциите.

Едната зала за медицинска техни-
ка беше затворена, а в останалите се 
ширеха незаети площи. На тях щаст-
ливо се бяха разположили нови ав-
томобили, мотоциклети, открихме 
дори щанд за куфари. Можем да га-
даем дали това не бе интелигентен на-
мек и покана към българските зъболе-
кари и лекари да си стягат куфарите 
за извън граница, като преди това - с 
пожелания за „лек път” - да си заку-
пят по един автомобил...

булдентал 2013 - „изложи” 
ли се изложението?

Ако говорим сериозно, причина-
та за тази ситуация на първо място 
се крие в отсъствието на 17 водещи 
дентални фирми, които бойкотира-
ха изложбата. На второ място - ме-
ниджърите на Булмедика/Булдентал 
вероятно не са отчели промяната на 
пазара - всеки може да си закупи не-
обходимото му по всяко време и по 
различни канали, вкл. интернет и т.н. 
Така че това изложение вече не е из-
ключение, а само едно от местата, къ-
дето може да се сключват сделки.

Булмедика/Булдентал записа за 
протокола поредната година от свое-
то провеждане. За съжаление, се „из-
ложи”, все пак скромно, само за три 
дни, вместо за традиционните чети-
ри. Криза е.

Отпада задължителното 
членство...

Публикацията ще кандидатства 
за награда в предстоящия конкурс 
за изкуство „Ако импресионистите 

бяха зъболекари” в категория 
„Мистификации”.

„Чук и пук” за 
зъболекарския 

съюз
Държавният куклен театър - Бур-

гас, подготви представлението „Чук и 
пук” за членовете на Българския зъ-
болекарски съюз по време на тради-
ционния научен конгрес на организа-
цията.

Директорът на трупата Христина 
Арсенова обясни пред агенция „Фо-
кус”, че в „Бургас през лятото труд-
но може да се вкарат хора в зала, тъй 
като тогава бургазлии предпочитат 
прохладата на Морската градина. За-
това и пренасочват дейността си. По-
становката „Чук и пук” по известната 
детска книга, е образователен спекта-
къл за зъбките, който правят специал-
но за конгреса на зъболекарите. Него-
вата премиера е на сцена „Охлюва” в 
Морската градина”. 

Една от най-големите дентални 
фирми у нас „Медикал депо” удари 
двадесет години. Над 200 партньори, 
колеги и приятели уважиха празника 
на фирмата. Този път на последния 
етаж на офиса й не се изнасяха лек-
ции, а оркестър на живо изнесе про-
грамата си от хитови парчета.

Тонът на вечерта бе даден от упра-
вителите на „Медикал депо” Георги 

20 години „Медикал депо”

Д-р Стоев 
(вляво е 
загатнат 

профилът му) 
в танц с 

„Духът на 
здравето” 

- д-р Неделя 
Щонова

Васил Петров 
изпълни 

шлагери от 
репертоара си

Маргарита Тотева демонстрира певческите си 
умения

(Продължава от стр. 7)

Райчев и Антон Русимов, които спо-
делиха, че не са по речите, но си про-
лича, че са по купоните. Всичко беше 
на шест - най-вече настроението.

Сред гостите личаха имената на 
проф. Валентин Мутафчиев, пред-
седателя на СБЗ д-р Венцислав Сто-
ев, д-р Иван Антикаджиев, д-р Ге-
орги Цалов, председателя на АДДБ 
Маргарита Тотева, председателя на 

АДМБ д-р Венета Павлова и зам.-
председателя д-р Нелия Михайлова, 
д-р Валентин Павлов и много други.

Специален „подарък” за юбилея 
поднесе водещата на предаването 
„Духът на здравето” по bTV д-р Не-
деля Щонова. Това бе „български-
ят Франк Синатра” - Васил Петров, 
който изпълни шлагери от реперто-
ара си.

ДРИйМ ТИйМ


