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

■ „Булдент” ООД

■ „Дентатехника” ЕООД

■ „KerrHawe”

■ „Kрис 95” ЕООД

■ „МБ Консулт 2000” ООД

■ „Медикал депо РиК” ООД

■ „Патриция” ООД

■ Pierre Fabre

■ W&H Bulgaria Ltd.

Медийни партньори на 
Сдружението на българските зъболекари

■ В. „Дентал Трибюн”

■ Сп. „Инфодент”

■ В. „Стоматологичен свят”

Бр. 3 (5), год. II, август 2013 г.

(Следва на стр. 3)

ДЕКЛАРАЦИЯ на Сдружението на българските зъболекари 
по повод протеста на българските граждани

Сдружението на българските зъболекари
откри паметна плоча на д-р Михаил Елмазов

На 6 юли т.г. по идея на Сдружението на българските зъ-
болекари в Стара Загора бе открита паметна плоча на 
първия български дипломиран зъболекар д-р Михаил 

Елмазов. Това стана в рамките на традиционния за сдружение-
то празник Джулай Морнинг, който този път се проведе в Старо-
загорски минерални бани - хотелски комплекс „Калиста”, под па-
тронажа на колегите зъболекари от Ст. Загора и дейното участие 
на д-р Диана Бушкалова.

По програма в първия ден се състоя модулен курс за обучение 
по спешна и неотложна помощ в денталната практика, съвместно 
с ИСМП „Пирогов”. Отбелязването на Джулая включваше още 
пресконференция с журналисти в пресклуба на БТА - Ст. Загора, 
посещение на историческия музей в града, както и творческа ве-
чер „Ако импресионистите бяха зъболекари”.

7



2   
3/2013

Български зъболекар

Адрес на редакцията:
ул. “Цар Калоян” №6, 
София 1000, 
тел: (02) 987 5792 
моб: 0887 483891
www.abdentist.com, 
е-mail: abdentist@abv.bg

Издава

ABD 
Сддружение 
на българските 
зъболекари

Банкова сметка:
УниКредит Булбанк, 

клон пл. “Света Неделя”
Сдружение 

на българските зъболекари
IBAN: 

BG16 UNCR 7630 1012 4841 09
BIC: UNCRBGSF

Редакционен съвет:
д-р Венцислав Стоев

д-р Георги Цалов 
д-р Иван Антикаджиев 

д-р Георги Коновски
д-р Иван Велинов

ПРЕДСТОЯЩО

П Р О г Р А М А
19 октомври 2013 г.
10.00 - 13.00 ч. Спешни състояния в денталната практика - II модул
 Теоретично-практически курс, лицензиран от Института 
 за спешна медицинска помощ „Пирогов” 
 с връчване на сретификати
14.00 - 17.00 ч. Отчетно-изборна конференция
20.00 ч. Официална вечеря 

За всички желаещи и неуспели да посетят първия модул на курса, който про-
ведохме в Ст. Загора, ще го проведем в петък 18.10.2013 г. от 18.00 ч.

Такса модул участие за редовни членове на сдружението - 40.00 лв.

Забележка: Хотелската база е ограничена
Срок за записване и заявки - 1 октомври 2013 г.

(2 нощувки) 18 и 19.10.2013 г. - петък и събота
І. Хотелско  настаняване, включващо закуска, винен тур, ползване на 

открит и закрит минерален басейн, парна баня, сауна, фитнес зала и ох-
раняем паркинг.

ІІ. Дегустации - 30% отстъпка от пакетните цени
Хотелската база на комплекса е бутикова и обзавеждането е предимно с при-

родни материали. Традиционните български ръчноизтъкани завивки, перде-
та и пътеки придават уют и топлина, засилени от пламъка на камина в стаите 
лукс и апартаментите. Уникалните мебели от дърво са със сюрреалистичен 
акцент и подчертават чувството за хармония между човека и заобикалящия 
го свят. На територията на ВК „Старосел” отвори врати и нова хотелска база 
„Калина Малина”, където гостите се възползват от самостоятелна вана и ми-
нерална вода във всяка една от стаите.

Общият капацитет при двойно настаняване е 84 човека.

Хотел „Старосел”
Тип стая Цени
Единично настаняване 
в двойна стая 80.00 лв.
Двойна стая/спалня 95.00 лв.
Студио за двама 105.00 лв.
Студио за един човек 90.00 лв.
Апартамент за 4-ма 150.00 лв.
Донастаняване 
на доп. диванче 20.00 лв.

XVI Национална 
отчетно-изборна конференция 

на Сдружението на българските 
зъболекари

Винарски комплекс „Старосел” - 
с. Старосел до Хисаря на 18 и 19 октомври 2013 г.

„Калина Малина”
Единично настаняване
в двойна стая 90.00 лв.
Двойна стая/спалня  105.00 лв.
Спалня лукс за 
двама с джакузи 150.00 лв.
Спалня лукс за двама 130.00 лв.

Цената включва: нощувка, закус-
ка, винен тур, ползване на открит и 
закрит минерален басейн, парна баня, 
сауна, джакузи, фитнес зала, турис-
тическа застраховка, курортна такса 
и 9% ДДС. Деца до 2 години не се 
таксуват.
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”
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Сдружението на българските зъболекари
откри паметна плоча на д-р Михаил Елмазов

По време на първия модул на обуче-
ние по неотложна и спешна помощ в 
денталната практика колегите срещу 
минимална такса бяха обучени прак-
тически върху манекен как да оказват 
такава помощ при сърдечен арест. Во-
дещ на курса бе н.с. д-р Виолета Тодо-
рова от ИСМП „Пирогов”. Бяха изда-
дени и сертификати.

Преди откриването на плочата на 
специалната пресконференция пред-
ставителите на медиите имаха въз-
можност да се запознаят с дейността 
на сдружението, с живота и делото на 
д-р Михаил Елмазов, както и да зада-
дат своите въпроси. Над 12 предста-
вители на пресата проявиха сериозен 
интерес към темата. На срещата бе ко-
ментирано решението на СБЗ да от-
крие социален кабинет в София, как-
то и възможностите да се открие такъв 
кабинет в Стара Загора. Отново бяха 
лансирани идеите на сдружението за 
създавене на зъболекарска камара, 
създаване на Фонд за дентална про-
филактика, за отпадане на задължи-
телното членство в една организация, 
за премахване на монополите в здра-
веопазването, вкл. на здравната каса. 
В тази връзка бе посочено, че „моно-
полът на ЕРП-тата у нас не предста-
влява нищо в сравнение с монопола на 
НЗОК”. Бе изтъкнато многократно, че 
сдружението е неправителствена, до-
броволна организация на българските 
зъболекари и няма нищо общо с кази-
онния БЗС. Отново бе подчертано, че 
в България липсва национална страте-
гия за дентално здраве.

„В момента сумата на човек за зъ-
болекарски услуги на година е бли-
зо 15 лева. Профилактиката е напъл-
но изключена. Финансира се ваденето 
на зъби, плащат се две пломби от нис-
кокачествени материали, които са се 
използвали в миналото. Поради тази 
причина пациентите са притиснати 
да доплащат. Няма видима профилак-
тична програма”, подчертаха от СБЗ.

Откриването на паметната плоча 
също стана в присъствие на журнали-
сти, членове на сдружението и негови 

(Продължение от стр. 1)

(Следва на стр. 4)

СЪБИТИЕ

Д-р Анатолий Кънев разказа за живота и делото на д-р Елмазов

Среща с журналисти в пресклуба на БТА - Стара Загора
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симпатизанти. Трябва да се отбележи, 
че плочата е дарение от д-р Анатолий 
Кънев - „Зъболекар на годината 2013”. 
По време на откриването той изнесе и 
кратка историческа лекция за жизне-
ния път на д-р Елмазов.

На плочата е изписано: „В памет 
на родения в Стара Загора д-р Ми-
хаил Елмазов - 1895-1928, първият 
дипломиран през 1894 г. български 
зъболекар, основател и първи пред-
седател на Българския зъболекар-
ски съюз”.

Тъй като мястото на родната къща 
на д-р Елмазов в Стара Загора не е из-
вестно, плочата бе поставена на посо-
ченото от Общинския съвет на града 
място - бившата градска стоматология 
на ъгъла на ул. „Св. Княз Борис” и „Ко-
льо Ганчев”.

Традиционната вечер „Ако импресионистите бяха зъболекари” ще се запомни 
с участието на дуета д-р Стефка Шаламанова – флейта, и д-р Спасимир Газдов 
– пиано, които успешно демонстрираха своя талант пред аудиторията. 

По-късно през нощта като част от забавата участниците имаха възможност 
да наблюдават звездното небе с професионален телескоп.

УС на СБЗ изказва своята огромна благодарност на д-р Диана Бушка-
лова за цялостната организация на събитието, за нейната всеотдайност и 
неуморни усилия при подготовката за поставянето на паметната плоча и 
координацията с общинските власти в Ст. Загора. Възхитени сме от стре-
межа й да превърне този ден в истински празник не само за сдружението, 
но и за жителите на града.

(Продължение от стр. 3)

Този въпрос ще 
бъде обсъден по 
предложение на БЗС, 
съобщи здравният 
министър д-р Таня 
Андреева в Кюстен-
дил на 15 юли т.г.

- Имаше предложение от съслов-
ните организации за увеличаване на 
здравната вноска с 1% за дентална по-
мощ, т.е. за пакет за деца, който да 
е безплатен и това да се покрие, но 
все пак процентът за здравната внос-
ка предполага една по-голяма диску-
сия и в крайна сметка решението ще 
го вземе законодателят, защото това е 
разписано в Закона за здравното оси-
гуряване - каза министърката пред 
news7.bg.

Увеличение на 
здравните вноски 
ще позволи повече 
безплатни услуги 
при зъболекаря

От БЗС отрекоха 
да са искали 

увеличаване на 
здравната вноска
От зъболекарския съюз отрекоха да 

са искали увеличаване на здравната 
вноска с 1%, както съобщи здравни-
ят министър Таня Андреева. Тя зая-
ви, че средствата щели да се използ-
ват за безплатна дентална помощ за 
деца, информира news7.bg.

- Предложението ни е пакетът да 
бъде разширен с една допълнител-
на дейност, свързана най-вече с ле-
чение на усложненията от кариеса и, 
ако не на всички зъби в устата, то поне 
на фронталните зъби. Поне за усмив-
ката да се погрижим на български-
те граждани. И в никакъв случай не 
мога да потвърдя, че има категорич-
ни становища в мое лице, изразено от 
страна на БЗС, което да се отнася до 
увеличаване на здравноосигурител-
ната вноска, каза пред news7.bg ше-
фът на зъболекарския съюз д-р Бо-
рислав Миланов. 

СБЗ откри паметна плоча 
на д-р Михаил Елмазов

СЪБИТИЕ НОВИНИ

Джулая стартира с „артистична програма” в историческия музей на Стара Загора - 
на сцената д-р Диана Бушкалова и д-р Васил Василев
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„Джулай морнинг” 2013 и паметната плоча на 
д-р Елмазов приковаха вниманието на медиите

МЕДИИТЕ ЗА НАС

В материал, озаглавен „Стара За-
гора почете първия български зъ-
болекар д-р Михаил Елмазов с па-
метна плоча”, вестник „Здравна 
поща” информира подробно читате-
лите си за живота и делото на д-р Ми-
хаил Елмазов. В материала си Мадлен 
Пеева уточнява, че „на 6 юли в Ста-
ра Загора бе открита паметната плоча 
на първия български дипломиран зъ-
болекар д-р Михаил Елмазов. Тя стана 
реалност благодарение на Сдружени-
ето на българските зъболекари, кое-
то реши на свое заседание да постави 
две плочи - в родната му Стара Заго-
ра и в софийския му дом на ул. „Бачо 
Киро”.

Една седмица по-късно пак същото 
издание публикува интервю с д-р Вен-
цислав Стоев: „Държавата не желае 
„да погледне” в устата на българи-
на” на тема проблемите пред родната 
стоматология и ролята на СБЗ за ини-
цииране на промените по отношение 
на денталната медицина, от които па-
циентите се нуждаят спешно.”

www.starazagora.biz и novinata.
bg поставят акцент върху откриване-
то на паметната плоча със заглавия 
„Откриха паметна плоча на пър-
вия български зъболекар д-р Ми-
хаил Елмазов” и „В Стара Загора 
откриха паметна плоча на основа-
теля на Български зъболекарски 
съюз”. novinata.bg уточнява, че за 
съжаление „Мястото на родната му 
къща в Стара Загора (Бел. ред. на д-р 
Елмазов) не е известно, затова пло-
чата е поставена на посоченото от 
Общинския съвет място – бившата 
Стоматология на ъгъла на ул. „Св. 
Княз Борис” и „Кольо Ганчев”. Тъй 
като по-голямата част от сградата 
била частна собственост, то плоча-
та е поставена на общинската част. 
Тоест - на гърба на сградата, така че 
за старозагорци ще бъде трудно да я 
видят. Трудно може да бъде опреде-
лен мотивът за такова решение, все 
пак първият български зъболекар за-
служава повече в родния си град.”

Българското национално радио 
- Ст. Загора, www.7dni.bg и http://
stznews.bg също се фокусират вър-
ху събитието, като отбелязват съот-

ветно, че „В Стара Загора откриха 
паметна плоча на основателя на 
Български зъболекарски съюз”, 
”Откриха паметна плоча на пър-
вия зъболекар д-р Михаил Елма-

зов. Тя е поставена на северната 
стена на Стоматологията в Ста-
ра Загора”. „Плоча в Стара Загора 
припомня вече за д-р Елмазов”.

Българската телеграфна аген-
ция (БТА), „Дарик радио” и „Стан-
дарт” разглеждат събитието от дру-
га гледна точка. Заглавието на Дарик 
е „Стоматолози: Няма стратегия 
за денталното здраве”. В инфор-
мацията се казва, че „Монополите 
в здравеопазването са един от про-
блемите, които стоят пред стома-
толозите. Поради тази причина от 
Националното сдружение на бъл-
гарските зъболекари имат идея за 
създаването на Камара на зъболе-
карите.

Като друг основен проблем те по-
сочиха здравноосигурителната каса 
като организация. 

„Тя е абсолютно национализирана. 
Нашите пари се ползват от държа-
вата, а не конкретно за здравеопаз-
ване”, коментират денталните спе-
циалисти.

Те допълниха, че професията им не 
е регламентирана добре като финан-
сово осигурена.”

БТА и „Стандарт” обръщат внима-
ние на друг важен елемент от дейност-
та на СБЗ и го извеждат в заглавията 
си: „Сдружението на българските 
зъболекари открива социален ка-
бинет в София”, „Зъболекари ще 
лекуват безплатно в социален ка-
бинет”. www.livenews.bg пък обя-
вява „Националното сдружение на 
зъболекарите лекува безплатно” с 
подзаглавие „Внесен е проект в Ми-
нистерството на здравеопазването 
за създаване на фонд „Профилакти-
ка на дентални заболявания”. В изне-
сеното от този сайт се казва, че „Има 
вариант такъв кабинет да заработи 
и в Стара Загора и други градове в 
страната”.

Вестник „Монитор” излиза със 
заглавие „Откриват зъболекарски 
кабинет за бедни” и информация, че 
„Зъболекарски кабинет за социално 
слаби в София ще открие Сдруже-
нието на българските зъболекари, по 
думите на неговия председател д-р 
Венцислав Стоев”. 
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След проведени разговори на ръковод-
ството на БЛС със здравния министър д-р 
Таня Андреева бяха подготвени първите 
промени в Наредба 34 от 29.12.2006 г. 
за придобиване на специалност в систе-
мата на здравеопазването, съобщиха от 
лекарския съюз. Те са предоставени за 
обсъждане на сайта на МЗ за допълнителни 
предложения. 

Най-важният текст, който спираше 
медиците да кандидатстват за програмите 
с еврофинансиране (проектите „Нови въз-
можности за лекарите в България” по ОП 
„Развитие на човешките ресурси”), вече 
отпада. Това е изискването за наличие на 
трудов договор на специализантите. Създава 
се възможност за специализантите платено 
обучение да продължат специализацията си 
на места, финансирани от друг източник, при 
наличието на незаети места.Според проме-
ните остава единствено изискването за на-
личие на договор за обучение. Разширява 
се още и кръгът на специализантите, които 
могат да кандидатстват за финансиране на 
обучението си с евросредства, като към тях 
се включват и специализанти по дентална 
медицина.

Специализантите 
по дентална 

медицина могат да 
кандидатстват за 

евросредства

Ръководството на 
сдружението ще се 

срещне с Комисията 
по здравеопазване в 

парламента
В писмо до УС на СБЗ от парламен-

та уверяват, че Комисията по здраве-
опазване към НС е приела писмото с 
желание за лична среща и разговор по 
проблемите на денталното лечение у 
нас от страна на доброволната орга-
низация.

НОВИНИ

В миналия брой ви информирах-
ме, че по договор с УМБАЛСМ „Пи-
рогов” Сдружението на българските 
зъболекари започва модулно теоре-
тично и практическо обучение за не-
отложна и спешна помощ в дентална-
та практика. 

Първият модул на курса вече се про-
веде на 6 юли т.г. по време на Джулай 
Морнинг в Ст. Загора. Поради проя-
вения сериозен интерес за всички, ко-
ито не успяха да се запишат и са го 
пропуснали, се провежда отново пър-
во ниво, този път в София, на 24 ав-
густ, х-л „Рила”.

Постерът за спешни състояния в 
денталната медицина, собственост 

на СБЗ, също е готов и по време на 
курса или по поръчка може да бъде 
закупен. Той е разработен заедно с 
преподавателя от Пирогов - н.с. д-р 
Виолета Тодорова - водещ на обуче-
нието. Целта на постера е да подпо-
мага зъболекаря и екипа му в бърза 
реакция при определени случаи. 

Обучението е насочено не само към  
зъболекарите, но и към екипите им.

Предлагат се и индивидуални 
спешни сетове, които могат да се за-
купят по заявка - в тях има пълен на-
бор, необходим за оказване на спеш-
на помощ. Сетовете са консултирани 
с експертите от „Пирогов” и са оком-
плектовани по европейски образец. 

На 24 август - отново модулен курс 
на обучение за спешна и неотложна 

помощ в денталната практика

С радост ви съобщаваме, че договорът на Сдружението на българските зъ-
болекари и „Джонсън и Джонсън” е подновен. Логото на организацията ни 
отново ще присъства в рекламата на „Листерин” - и то всяка вечер в най-гле-
даното време по националните медии.

Договорът на сдружението 
с „Джонсън и Джонсън” е подновен

СБЗ сключи споразумение с Пощенска банка за предоставянето на префе-
ренциални пациентски кредити и кредитни карти с ваучери за зъболечение 
само за пациентите на членовете на сдружението.

Офертата на банката бе представена по време на Джулая в Стара Загора. 
Договорът вече е сключен. За подробности се обръщайте към офиса на СБЗ, 
както и към офисите на банката.

Преференциални пациентски 
кредити и кредитни карти 

с ваучери за зъболечение
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
на Сдружението 
на българските 
зъболекари
по повод протеста 
на българските 
граждани

Сдружението на българските зъболекари подкрепя катего-
рично протеста.

Там са нашите деца и ние винаги сме били рамо до рамо 
с тях.

Там са нашите пациенти – ние винаги сме били заедно с 
тях.

Там сме ние.
Протестът продължава промяната - тази промяна, за която 

ние, „Зъболекари за промяна” работим от 1997 г. до днес. 
Това е процес.

Смятаме, че поводът за народното недоволство - назначава-
нето на г-н Делян Пеевски за председател на ДАНС - не бе греш-
ка, а подигравка с интелекта и морала на българския народ.
Тази „грешка” не се изкупва с извинение, защото подсказва 
дълбоката деградация на властта, в случая парламентарната.

Изкуплението и пречистването минават през разпускане на 
Народното събрание и пресрочни избори.

Нямаме и не можем да имаме доверие в този парламент!
Лидерът на „Атака” Волен Сидеров беше избpан за пpедсе-

дател на Комисия за борба с корупцията и конфликт на инте-
реси и парламентарна етика.

Нe коментираме, а ще повторим – нямаме и не можем да 
имаме доверие в този парламент!

За управител на Националната здравноосигурителна каса 
(НЗОК) бе назначена отново д-р Румяна Тодорова – сестра на 
евродепутата Илияна Йотова.

Ние сме запознати с с експертния потенциал на д-р Тодорова. 
Тя беше ръководителят на НЗОК,който игнорира съсловните ор-
ганизации в договорния процес. Видима е обаче и роднинската 
линия на назначението, а изборът на д-р Тодорова бе предпос-
тавен чрез имитация на конкуренция – 101 депутати гласуваха 
единодушно за нея, д-р Динчо Генев, кандидат на ДПС, събра 
подкрепата на 30 народни представители – 29 от издигналата 
го политическа сила ДПС и 1 от Коалиция за България, т.е. де-
путатите на ДПС подкрепиха и двете кандидатури.

Нямаме и не можем да имаме доверие в този парламент!
Ние сме запознати с експертния потенциал на г-н Пламен 

Орешарски. Същевременно видяхме как трудно изговаря име-
ната на министрите от своя кабинет. Ясно е – това не са хора, 
подбрани от него в качеството им на експерти, а подставе-
ни лица.

Не можем да имаме доверие в такъв кабинет, т.е. в изпъл-
нителната власт!

Ние не делим протестиращите според техните политически 
убеждения и категорично заставаме на страната на граждани-
те, а не на олигархията, мафията и монополите.

Ние подкрепяме декларацията на посланиците на Германия и 
Франция, която съответства на нашите виждания:

Цитат от нея: ”Принадлежността към Европейския съюз е ци-
вилизован избор. Олигархичният модел не е съвместим с него 
нито в България, нито другаде: той може да доведе единствено 
до образуването на “държава в държавата”.

Какво е Българският зъболекарски съюз (БЗС), ако не държа-
ва в държавата, монопол, създаден с помощта на тази държава 
и отнемащ основното ни право – правото на избор? Съвмести-
мо ли е това с „принадлежността ни към Европейския съюз” и 
„цивилизования избор”? Категорично не!

Цитат от същата декларация: „Демокрацията не може без плу-
рализъм на медиите. Все повече български граждани и европей-
ските партньори на България се притесняват от нарастващата 
концентрация на собствеността на печатните и електронни ме-
дии при непрозрачни условия и при произтичащите от това ри-
скове за свободата на словото. Плурализмът на медиите предпо-
лага и ефективна нормативна база за борба с концентрациите, 
за прилагането на която да следят ефективно компетентните ин-
ституции”.

Забележете „борба с концентрациите”. Концентрацията БЗС е 
издател на в. „Дентамедика” – една запазена територия за цен-
зурата, в която плурализмът е арестуван.

Ще кажем отново: този протест продължава промяната - тази 
промяна, за която ние, „Зъболекари за промяна” работим от 
1997 г. до днес.

Ние сме заедно с протестиращите и на нашите плакати 
пише:

„Отмяна на задължителното членство в БЗС!”,
„Задължително членство в избрана от всеки зъболекар профе-

сионална организация!”;
„Създаване на зъболекарска камара!”
„Премахване на монопола на НЗОК и въвеждане на добро-

волно здравно осигуряване!”
„Отделяне на НЗОК от политиците и държавата!”
„Раздяла с монополите в здравеопазването!”.
Припомняме девиза на Сдружението – „Заедно можем по-

вече!”
Нека бъдем заедно с всички българи, които искат по-добро бъ-

деще за Родината!
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ОТ СТРАНАТА

Над 3000 страници 
нормативна база 
свръхрегулират 

нашето здравеопазване

Тази шоки-
раща цифра 
обяви в ефира 
на БНТ зам.-
здравният ми-
нистър д-р 
Бойко Пен-
ков:

- Нашето 
здравеопазва-
не в послед-

ните години е свръхрегулирано – има 
над 3000 страници нормативна база, 
която регулира едни или други про-
цеси. Убеден съм, че просто никой не 
ги знае и никой не отговаря докрай на 
условията.

Според д-р Пенков в здравеопаз-
ната ни система „има пари – в чиста 
абсолютна стойност, не в процент от 
брутния продукт. Парите са доста по-
вече от тогава, когато ние започнах-
ме - два пъти и половина в абсолют-
на стойност (Бел. ред. През 1999 г. д-р 
Пенков преминава в НЗОК – като за-
местник директор и директор до края 
на 2001 г.). По думите му „цените у 
нас, които са на медикаменти, апара-
тура, консумативи, са европейски и 
световни (това, че нашите доходи са 
по-ниски, е друг проблем). Пробле-
мът, който се получава с липсата на 
пари е свръхпреразход по определени 
пера. Това означава, че има страшно 
много разходи за лекарства...”

Д-р Пенков информира, че незави-
симо от трудната обстановка в момен-
та „за много кратко време е създадена 
Национална здравна стратегия, което 
беше основен важен документ, за да 
може Европейската комисия да види 
каква е насоката, по която държавата 
държи да се развива в здравеопазва-
нето в следващите 6 години. Работи се 
още по стратегия за спешната помощ, 
лекарствена политика. Има един поч-
ти готов документ, който ще излезе 
през септември. Планират се съвсем 
краткосрочни цели и мерки, които да 
бъдат достигнати, и по-дългосрочни 
в следващия период. Борбата е да се 
възстанови доверието в системата”, 
каза в заключение той.

Национално движение 
„България си ти” започва 
първия в света медицински 
проект за изграждане на мо-
билен център за лазерна ден-
тална медицина в приюта на 
Отец Иван в Нови Хан, пре-
даде агенция „Фокус”. Ме-
дицинският център е разра-
ботен съвместно с проф. д-р 
Норберт Гуткнехт. Ръководител за 
България е доц. Радосвета Василева 
- завеждащ катедра „Консервативно 
зъболечение“ във Факултета по ден-
тална медицина на Медицински уни-
верситет - София. Изпълнител е д-р 
Евгений Миронов* - специализант по 
лазерна дентална медицина в RWTH - 
Аахен, и учредител на НД „България 
си ти!“. Контролът ще осъществява 

Мобилен център за лазерна 
дентална медицина в приюта на 

Отец Иван в Нови Хан
проф. Ралф-Дитер Хилгерс - 
завеждащ катедра „Медицин-
ска статистика“ към RWTH 
- Аахен. Основните цели на 
инициативата са: безплатно 
лечение на деца и възрастни 
в неравностойно положение, 
прилагане на нови технологии 
- одобрени и използвани в ЕС, 
обучаване на млади специали-

сти за работа с новите технологии. 
Официалните гости, които уважи-

ха събитието, бяха зам.-министъ-
рът на здравеопазването проф. д-р 
Чавдар Славов, зам.-министърът 
на образованието Атанаска Тенева, 
Негово превъзходителство Мати-
ас Хьопфнер, посланик на Федерал-
на Република Германия в Републи-
ка България и проф. д-р Норберт 
Гуткнехт (почетен член на НД „Бъл-
гария си ти!“, един от специалистите, 
въвели лазерите в денталната меди-
цина и основател на първия инсти-
тут, в който се обучават специали-
сти по лазерна дентална медицина, 
както и поп певецът Бобо.

Д-р Евгений 
Миронов

Екипът на единствения в Плевен и региона 
мобилен стоматологичен кабинет към болни-
цата „Св. Панталеймон” в областния център за-
почна прегледи на деца от малките села. Това 
съобщиха за БТА от лечебното заведение.

Началото на кампанията е било поставено в 
целодневната детска градина „Цвята Христо-
ва” в с. Горни Дъбник, където са прегледани 
деца на възраст от 3 до 5 години. Повечето от 
тях са седнали за първи път на стоматологичен 
стол, но е имало доста, които са се нуждаели от 
лечение на зъбите. След прегледите децата са 
получили подаръци - книжки, в които е обясне-
но на достъпен за тях език за вредата за зъбите 

от сладкишите и за необходимостта да се спазва добра устна хигиена.
Освен на децата, екипът на мобилния стоматологичен кабинет е оказал по-

мощ и на възрастни хора по селата.

Екипът на единствения в Плевен и 
региона мобилен стоматологичен 
кабинет започна прегледи на деца 

от малките села

Трябва да отбележим, че д-р Евге-
ний Миронов е първият стипендиант 
на Сдружението на българските зъ-
болекари със стипендия от  500 евро, 
затова че е завършил с отличие Сто-
матологичен факултет - София.
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ОТ ФОРУМА ЗЪБОЛЕКАРИ ЗА ПРОМЯНА

Snejana Kazandjieva
Колеги, искам мнението ви относно 

един случай! Две седмици правя ек-
стракции - чистя протезно поле на па-
циентка на 72 г. И днес тя ми заявава, 
че протезите ще бъдат изработени в 
лабораторията на някакъв си зъботех-
ник. Азизов - това е във Варна. Той, 
човекът, си имал цена и така си рабо-
тел... Е, питам аз, докога зъботехници 
сами ще си работят протезите, а сто-
матологът ще върши кървавата рабо-
та? Няма ли закони? Как трябва да се 
постъпва в подобна ситуация? Меко 
казано съм вбесена. Очаквам мнени-
ето ви!! Вие как постъпвате при по-
добни случаи?

Таня Иванова
Трудно ми е да коментирам защо се 

е стигнало дотук - зъботехници да взи-
мат отпечатъци и да изработват про-
тези сами, най-вероятно се справят и 
цената също пада. Пациентите имат из-
бор, вие сте извадили зъбите на жена-
та и това е заплатено, нали. Не всичко 
можем да контролираме, предупреде-
те вашата пациентка, че това не е в ква-
лификацията на зъботехниците и може 
да се наложи при неуспех да се прави 
отново и така цената става двойна.

Елеонора Данчева-Цветкова 
Слаб контрол, да не кажа нулев. 

Липса на санкции от страна на кази-
онния съюз и „неказионните” форма-
ции. Това е ежедневие и публична тай-
на за съсловието. Този факт и на мен 
ми е безкрайно неприятен.

...Те се водят занаятчии и като всич-
ки такива нямат нищо общо с хуманна-
та и ангажираща вниманието, времето 
и нервите ни професия. Народът е нау-
чен, че за такива дейности се заплаща 
и то от време оно, а и „органът”, който 
трябва да контролира и сигнализира за 
тез волни прояви е зает със собствена-
та си същност и благополучие (както 
и всички останали такива монополни 
организацийки).

Atanas Panchev 
Тази практика на зъботехниците е 

плод на нашата търпимост.
Bob Kolev
Това е традиция във Варненско! 

Предава се от поколение на поколе-
ние! Чувал съм от пациенти, че навре-
мето (предполагам през 50-те години) 

Докога зъботехници сами ще си работят протезите, 
а зъболекарят ще върши кървавата работа?

имало един зъботехник, който прода-
вал готови протези!? Реагирах с думи-
те: - Не е възможно! Те не биха пасвали 
точно! Отговориха ми, че той ги при-
пилвал и те ставали!? Това беше сре-
дата на 80-те, когато бях на разпреде-
ление във Варненско. Беше забранена 
частната практика, но имаше лаф сред 
зъботехниците: „тя е забранена, но не 
е отменена!“ и непрекъснато ми пра-
веха намеци да им „пускам“  частно. 
Така че не си го връзвай на душата! 
Зъботехниците са като таксиментър-
джиите - ...хитри и умеят да печелят 
пари! След като при строгите социа-
листически закони са го правили, та 
сега ли няма, когато нямаме държава 
и всеки начин за печелене на пари е 
допустим!?

...Народът е беден и иска да мине 
колкото може по-евтино! Аз давам 
нощни дежурства и повечето паци-
енти ме питат като се обадят: - Кол-
ко срува ваденето на един зъб!? Не за 
друго, а защото нямат мотива, а може 
би и парите за лечение! И подпитват, 
за да видят къде е най-евтино и там 
да отидат!? Ситуацията със стомато-
логията у нас води до масово обезъбя-
ване на населението! За профилакти-
ка въобще не може да се говори! И за 
всичко е виновна „справедливата, де-
мократична” държава, в която всичко 
се плаща и която не може да гаранти-
ра правото на съвременно лечение на 
своето население!

Genoveva Ilieva Balcheva 
Не само.....липсата на здравна кул-

тура у хората не е за пренебрегване...
Ekaterina Atanasova 
Беснея си поне веднъж седмично, но 

най-вече, когато дойдат пациенти да 
им коригирам аз протезите, а на всич-
ко отгоре трябва едва ли не да се чувст-
вам виновна...

Hari Hovagimyan 
Докато си траем и имаме търпимост 

към подобни случаи, нищо няма да се 

промени. Трябва да сме сплотени и с 
единна позиция на ставащото, утре 
може и зъби да вадят зъботехниците 
(не, че не им се иска, но не им сти-
ска), за протезите нямам думи, това е 
масова практика във всички градове. 
Ходят да обикалят по пенсионерски-
те клубове и предлагат от човек на чо-
век евтини протези - някои зъботехни-
ци. Докато няма поне един глобен или 
с наказание, само ще си говорим тук. 
Това е криминално деяние, да ви ци-
тирам ли няколко текста от НК? Това 
е медицинска дейност, извършвана в 
противоречие на мин. 2 закона, 3 на-
редби, съсловни правилници и в про-
тиворечие с атестацията за зъботехни-
ка. Утре, като лепне на някой пациент 
ХЕПАТИТ, СПИН или друго, всички 
пациентски организации, ще се изси-
пят пред МЗ и БЗС да питат какво пра-
вим, защо си затваряме очите? Пускаш 
си сигнала, колежке, без да ти пука, 
здравето на хората е по-ценно от ин-
тересите на няколко зъботехника. За 
какво сме учили толкова години, да 
ни се подиграват пациентите, че ня-
кой зад гърба ни нарушава съзнател-
но закона?

Владислав Цанков 
А добро утро, те вече импланти сла-

гат, вие за протези говорите.
Vanya Ivanova 
Недопустимо е зъботехници да изра-

ботват протезни конструкции, наисти-
на трябва да се даде отзвук на пробле-
ма. Работя в р-н Нови Искър от дълги 
години и много съм поставяла този въ-
прос. Работим с лицензирани лабора-
тории, издаваме гаранционни карти и 
носим отговорността, къде отива на-
шият труд и средства???

Martin Markov 
В Габрово имаме един зъботехник 

- Петко. Работи си протези, взима от-
печатъци и даже изпраща пациенти да 
им вадя конкретни зъби, които той е 
преценил... Събрахме комисия от БЗС, 
ХЕИ и РЦЗ. Ходиха на проверка, със-
тавиха акт и това е. Нищо повече не 
може да се направи от институциите. 
И той пак си работи и продължава да 
определя кои зъби да се вадят... Ня-
мам думи.
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Съдът в САЩ 
защити зъболекар, 

уволнил 
асистентката си, 
защото е твърде 

сексапилна

Американката от щата Айова Мели-
са Нелсън загуби в съда дело срещу 
бившия си шеф, който я уволнил за-
ради сексапила й, съобщава Си Ен Ен, 
цитирана от БГНЕС.

Уволнението е несправедливо, но 
законно и не представлява дискрими-
нация по полов признак, постанови 
състоящият се само от мъже щатски 
Върховен съд.

Зъболекарят Джеймс Найт призна, 
че е уволнил своята асистентка, тъй 
като съпругата му започнала да се 
тревожи за отношенията между два-
мата. И Найт, и Нелсън, които са ра-
ботили заедно от 1999 до 2010 г., твър-
дят, че между тях не е имало интимна 
връзка.

По време на процеса зъболекарят 
каза, че е правил забележки на своя-
та подчинена да не се облича в твърде 
прилепнали по тялото й дрехи и я мо-
лел да слага медицински халат. Нел-
сън пък заяви, че докторът директно 
й бил казал, че го възбужда и докар-
ва до ерекция. Тя обаче не повдигна-
ла обвинение в сексуален тормоз сре-
щу бившия си шеф.

Върховният съд на Айова веднъж 
се произнесе не в полза на уволнената 
през декември 2012 г. жена. След това 
предприе безпрецедентна стъпка, съ-
гласявайки се да преразгледа делото, 
без да разполага с нови улики или сви-
детелски показания. И въпреки това, 
сега не намери основания за промяна 
на присъдата.

Германски съд осъди стоматолог, 
който заради застрахователно обез-
щетение от 850 000 евро отрязал пръ-
ста си. Районният съд на Потсдам-
Миттелмарк даде условна присъда 
на измамника. Според forINSURER, 
който се позовава на в. Suddeutsche 
Zeitung, 43-годишният лекар, чието 
име не се съобщава, е признат за ви-
новен в опит за застрахователна из-
мама и е осъден условно на година 
затвор. Защитата на стоматолога ще 
протестира решението.

В заявление до полицията и до за-
страхователното дружество стома-
тологът написал, че в края на месец 
март миналата година бил нападнат 
и ограбен. Според версията, в лекар-
ския кабинет нахлули двама небреж-

германски стоматолог си отряза 
пръста заради застраховка, 

но получи присъда
Вместо очакваните 850 000 евро 
измамникът отнесъл година условно

но облечени мъже и, заплашвайки 
стоматолога, поискали злато и пари. 
След като получили отказ, грабители-
те отрязали показалеца на лявата му 
ръка и избягали.

Следователите открили известни 
несъвпадения в показанията на по-
търпевшия, а главната улика срещу 
него се оказало това, че в кървавите 
петна на местопрестъплението били 
открити следи от обезболяващо ве-
щество.

Ако застрахователната компания 
бе изплатила на стоматолога обезще-
тение, то той щеше да получи  до 600 
000 евро за загубата на трудоспособ-
ност и още до 250 000 евро обезще-
тение, задето е станал жертва на гра-
беж.

Възможно ли е стволови клетки да 
се използват за поникване на нови 
зъби? Китайски учени отгледаха зъби 
въз основа на човешка урина, съоб-
щи BBC. Те уверяват, че подобната 
на зъб структура съдържа зъбна пул-
па, дентин и зъбен емайл.

Учени от Института по биомеди-
цина и здравеопазване в Гуанчжоу 
прибегнали до ползване на урина. 
Клетки, които се изхвърлят с урина-
та, били събрани в лабораторна сре-
да. След това учените ги превърна-
ли в стволови клетки. Комбинация от 
тези клетки и друг материал от орга-
низма на мишка били имплантирани 
у гризачи. Три седмици по-късно куп-
чината клетки започнала да напомня 
на зъб. Учените уверяват, че подоб-
ната на зъб структура съдържа зъбна 
пулпа, дентин, зъбен емайл.

Въпросната структура все пак не е 
здрава като естествен зъб. Резулта-
тите от изследването няма незабав-

но да предоставят нови опции за сто-
матолозите, но могат да доведат до 
нови проучвания, които целят пълно 
регенириране на човешки зъби, смя-
тат учените.

Резултатите от изследването са пуб-
ликувани в Cell Regeneration Journal 
(http://www.cellregenerationjournal.
com/content/2/1/6/abstract).

Учени отглеждат зъби от... 
човешка урина!

ЛЮБОПИТНО


