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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

■ Сп. „Инфодент”

■ В. „Стоматологичен свят”

Бр. 4 (9), год. III, август 2014 г.

Това заглавие формулира категорично 
извода от тазгодишния July Morning и по 
специално от дискусията, посветена на 
проблемите в здравеопазването, и в част-
ност - в съсловието.

Подзаглавието е обаче „Запомнящ се 
дентален празвик в Родопите”.

Няколко релаксиращи, изпълнени със 
смях, купон и наситени с култура и ис-

тория дни, преживяха членовете на СБЗ 
и техните симпатизанти в курорта „Пам-
порово”.

Допълнени от заредените с прагма-
тизъм презентации на спонсорите Бан-
ка ДСК и GreatWall - Litex Motors, през 
куриозните, направо фрапантни клинич-
ни случаи от интернет, демонстрирани от 
д-р Венцислав Стоев.

Юбилеен 
международен 

конгрес, 
посветен на 

100 години от 
рождението 

на проф. Боян 
Боянов

На  26 юли 2014 г. в парк-хотел „Москва” в 
столицата Българската академия по естетична 
стоматология (БАЕС), организира юбилеен 
международен конгрес, посветен на 100 
години от рождението на проф. Боян Боянов.

ЗЗО не дава 
равноправие
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Здравната система 
е сбъркана изцяло и ние 

сме за нейната смяна

Сметките на 
зъболекарския 

съюз - 
блокирани в КТБ

По време на July Morning беше съобще-
на новината, че сметките на БЗС са бло-
кирани в КТБ. 

Информацията, която трябва да дос-
тигне до всеки „задължителен” член на 
съюза, не е публикувана никъде. 

Настояваме за прозрачност по случая. 
Това са пари на българските зъболекари.

6

Законът за здравното осигуряване (ЗЗО) 
не осигурява равноправно представител-
ство на всички стопански субекти в догова-
рянето на нормативни актове, определящи 
условия, обеми и цени в рамките на задъл-
жителното здравно осигуряване.

Такова е становището на Комисията за за-
щита на конкуренцията (КЗК) за съответстви-
ето с правилата на конкуренцията на ЗЗО и 
свързаните с него нормативни актове, регла-
ментиращи възможността БЛС , БЗС и БФС да 
договарят и участват в приемането на нор-
мативни административни актове, опреде-
лящи условия, обеми и цени в рамките на 
задължителното здравно осигуряване, съоб-
щи в. „Преса”.

Най-хубавата 
усмивка 

е здравата 
усмивка!
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Здравната система е сбъркана изцяло 
и ние сме за нейната смяна

Колажите и шегите в презентация-
та Dental Stars на С. Пенов предизви-
каха доста смях и коментари в аудито-
рията.

Посещенията в музея на с. Момчило-
вци и Роженската обсерватория разноо-
бразиха празника, чийто върх бе купо-
нът вечерта, с благотворителна томбола 
в помощ на пострадалите от наводнени-
ята във Варна. На следващия ден (неде-
ля) колегите се насладиха на природния 
феномен Чудните мостове.

На съсловната дискусия бе изтъкна-
то многократно, че „нападкте към сдру-
жението са голями”, враждебното отно-
шение - също. 

Капсулирано ли е съсловието или не?  
Имаше две противоположни мнения по 
въпроса. Едното - че членството в БЗС 
е удобно за колегите - плащат си, ни-
кой не ги закача. Други твърдяха обра-
тното. Както и необходимостта от при-
общаване на хората. В тази връзка д-р 
Юрий Василев каза:

- Всеки един от нас се е сблъсквал с 
това да обясни лечебения план на па-
циента и да го подтикне да го приеме. 
Същото трябва да стане и с колегите - 
убеждаването дали има смисъл да ста-
нат членове на сдружението или не. 
Става дума за убеждаването на хора в 
една идея. Във времето на фейсбук не 
би трябвало да говорим за капсулира-
не на хора. Готови рецепти няма. Има 
индивидуални разговори.

В противовес д-р Венцислав Стоев 
отбеляза факта, че информация за ме-
роприятието бе разпространена пред-
варително във фейсбук страницата „Зъ-
болекари за промяна”, бяха поканени 
всички, но не откликнаха на поканата.

Въпросът за увеличаването на член-
ската маса на сдружението бе разгледан 
и от д-р Георги Коновски. Според него 
процесът е съпроводен с трудности. 

- Може би трябва да се измести фоку-
сът - предположи д-р Коновски. - Пра-
вим пресконференции, вдигаме шум, 
появява се брожение в обществото по 
нашите въпроси, следователно трябва 
да продължаваме - нека тази политика 
да се следва.

В своето изказване д-р Георги Цалов 
се спря на няколко момента. Той при-
помни кога е създадено сдружението 
(1997 г.) и предложенията на СБЗ за ре-
ализирането на здравната реформа:

- През 1998-1999 г. с д-р Стоев бяхме в 
една група, която консултираше прави-
телството да направи здравната рефор-
ма и здравноосигурителната система. 
Там категорично предложихме разра-
ботването на система, в която водещо 
да е участието на пациентите и да се въ-
веде реимбурсирането. С други думи - 
пациентът си плаща веднага за лечени-
ето, а касата му възстановява разходите. 
И днес сме на същото мнение. 

- Д-р Борислав Миланов, който сега 
е председател на БЗС и се сменят с д-р 
Шарков като Медведев и Путин, излезе 
от нашите редици - припомни още д-р 

(Следва на стр. 3)

(Продължение от стр. 1)

Д-р Ю. Василев Д-р Г. Коновски Д-р Г. Цалов Д-р С. Шаламанова Д-р И. ВлаховаД-р А. Кънев

Цалов. Той акцентира и върху начина, 
по който се разходват парите на БЗС:

- Ние сме 7000 души. Сметнете по 150 
лв. членски внос на година - милион и 
нещо. Толкова майсторски се харчат и 
се зануляват, че в края на годината от-
читат винаги, че са имали 2000-3000 лв. 
непохарчени от този милион и нещо. 

Д-р Цалов насочи критиките си и към 
академичната общност:

- За съжаление - отбеляза той - наши-
те преподаватели не са зъболекари. Има 
една малка част от младите асистенти, 
които са и зъболекари, но те са от дру-
га мая. 

- Докато сдружението беше актив-
но в зъболекарския съюз, то не допус-
на този гаф - факултетите да се върнат 
на бял кон и да овладеят съюза - акцен-
тира д-р Цалов. 

- Но го овладяха. Как? - продължи той. 
- На първо място чрез д-р Николай Шар-
ков, на второ - ако забележите, на кон-
греси и мероприятия те всички са под 
строй - 30-40 човека, активни, избрани, 
подготвени, със списък. Това са хора, 
които диктуват своите интереси. 

Знаете ли какви са интересите им? На-
емите във факултета на техните кабине-
ти са стотинки, в сравнение с онези, кои-
то ние плащаме в нашите. Т.е. наруши се 
правилото - една практика, едни и същи 
разходи при едни и същи условия. Ос-
вен това те продължават да са на двой-
на и тройна ясла. Всеки от тях успява 
да си докарва допълнително доходи не 

www.abdentist.com
https://www.facebook.com/groups/abdentist/?fref=ts
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само като преподавател, но и като участ-
ник в работата на съюза - командиров-
ки, участие в комисии.

- В предишния, а не в сегашния съюз 
ние от сдружението не ги допуснахме - 
заяви д-р Цалов. - Такива величия като 
професори и доценти там нямаше. В мо-
мента те изцяло дирижират БЗС. Като 
върхът на сладоледа е новата търгов-
ска марка „София дентал мийтинг”, ко-
ято се капитализира, освен че ще се ос-
тойности в хабилитация на собственика 
на марката...

- Колкото и да съм оптимистично на-
строена, гледайки вече и наблюдавай-
ки толкова години, песимизъм ме об-
хваща - сподели своите настроения д-р 
Стефка Шаламанова. - На цялата член-
ска маса на съюза така й е удобно. Хо-
рата са си се окопали, да няма някой от-
горе да им пречи, създават им някакви 
условия, имат си някакви доходи. Оти-
ват колеги по селата, събират здравни-
те книжки на хората, взимат се, надпис-
ват се и се връщат... - поразии. Такива 
бели се вършат...

Д-р Стоев даде пример със случаи на 
съдебен процес, свързан с аспирация 
на нервекстрактор - във Враца, и съде-
бен процес в Благоевград, отнасящ се до 

случай на болки след поставяне на ме-
талокерамика. 

Той изтъкна, че в интернет това е пре-
дизвикало реакция. - Но ето - пак няма 
някаква организация, за да застава зад 
нас - посочи той.

- Преди известно време бях на курс в 
Лондон - разказа д-р Стоев - в Кралското 
обществото по медицина. То няма нищо 
общо с двата съюза в Англия - лекарски 
и зъболекарски, нито с държавата. Това 
е общество, което се занимава само със 
следдипломна квалификация на лекари 
и зъболекари. Тези милиони, които БЗС 
даде за офиси, можеха да бъдат инвес-
тирани в институт за следдипломна ква-
лификация, независим от факултетите. 
В който да се изнасят лекции от водещи 
специалисти, както е в Англия, Герма-
ния и където нещата да бъдат на ниво, 
за да спре това катастрофално спадане 
на нивото на колегите.

Системата е сбъркана изцяло и ние 
сме за нейната смяна - завърши изказ-
ването си той.

Д-р Ирен Влахова сподели впечатле-
ния от опита на италианските колеги при 
случаи със сериозно подбиване на цени-
те или различни хватки - подаръци за па-
циентите и пр. 

Преди известно време бях на курс в Лондон - в Кралско-
то обществото по медицина. То няма нищо общо с двата 
съюза в Англия - лекарски и зъболекарски, нито с държа-

вата. Това е общество, което се занимава само със следдиплом-
на квалификация на лекари и зъболекари. Тези милиони, които 
Българският зъболекарски съюз даде за офиси, межеха да бъдат 
инвестирани в институт за следдипломна квалификация, незави-
сим от факултетите. В който да се изнасят лекции от водещи спе-
циалисти, както е в Англия, Германия и където нещата да бъдат 
на ниво, за да спре това катастрофално спадане на ни-
вото на колегите.

Д-р В. Стоев

„

Чудните мостове са скален феномен, известен също с името Скалните мостове. Разположен е в карсто-
вата долина на река Еркюприя в Западните Родопи на 1450 м надморска височина, в подножието на 
връх Голям Персенк

(Следва на стр. 4)

(Продължение от стр. 2)

„ Д-р В. Стоев

На  26 юли 2014 г. в парк-хотел „Мос-
ква” в столицата Българската академия 
по естетична стоматология (БАЕС), ор-
ганизира юбилеен международен кон-
грес, посветен на 100 години от рож-
дението на проф. Боян Костов Боянов 
- един от родоначалниците на българ-
ската естетична стоматология. 

Пръсъстваха студенти на проф. Боя-
нов, представители на днешната акаде-
мичната общност, много зъболекари.

Проф. Христо Кисов, председател на 
БАЕС, подари портрети на проф. Боян 
Боянов на негови ученици, някои от тях 
лектори на форума, както и на синовете 
му, дошли специално за конгреса.

Проф. Кисов говори пред аудитория-
та за първите си крачки в „тази тежка, 
но достойна професия”, за срещите си 
с проф. Боянов. Припомни че през тази 
година се честват „100 години от рожде-
нието на проф. Боянов и 100 години от 
рождението на Борис Христов - колоси 
в нашата история”. И подчерта:

- Радвам се, че за първи път имаме та-
къв конгрес на ветерани!

Цитирайки мисълта на японския май-
стор на меча Миямото Мусаши - „Учи-
телят е иглата, а ученикът - конецът”, 
той обърна внимание, че в „това отно-
шение проф. Боянов направи много за 
нас, неговите студенти”. 

Юбилеен 
международен 

конгрес, 
посветен на 

100 години от 
рождението 

на проф. Боян 
Боянов

юБилей



български зъболекар ● 4 І 20144

АктуАлно

отноВо ЗА БотеВ

В Италия при констатирането на таки-
ва проблеми, се провежда разговор, пра-
ви се забележка и ако не се вземат мерки, 
се отнема правото на работа за няколко 
месеца или за по-дълъг период.

Д-р Анатоли Кънев благодари на ко-
легите - участници в похода „По стъпки-
те на четата на Таньо войвода”, напомни 
за историята и целите му. Една от тях - 
„Заедно можем” - такъв, какъвто е и де-
визът на сдружението. 

Оказа се, че в България има само още 
един поход с подобен мащаб - Ботеви-
ят. Д-р Кънев подчерта, че през тази го-
дина походът е преминал под патронажа 
на вицепрезидента на Р България г-жа 

Маргарита Попова и сподели:
- За първи път виждам политик, кой-

то да ми харесва.
Той апелира към колегите отново да 

В дискусията по време на празника 
July Morning д-р Анатоли Кънев опро-
верга статия във в. „24 часа”, свърза-
на с версия за смърт та на Христо Ботев, 
а именно „Христо Ботев убит за торба 
жълтици”. 

- За гибелта на Христо Ботев има 
страшно много версии - единадесет, 
по ясни д-р Кънев. Преди похода Бо-
тев пише ясно и точно за какво е тръг-
нал - отива да умре и да „вдигне шум”. 
Пише до самия Гарибалди, а Гарибал-
ди изпраща писмата му до европейските 
вестници. Затова 4 месеца след смъртта 
на Ботев в тези вестници непрекъснато 
се публикува - „тези гадни турци уби-
ват един поет, който мре на Балкана” и 
пр. Ботев си свършва работата. Предиз-
виква Цариградската конференция, впо-
следствие Руско-турската война - за нас 
освободителна. С помощта на Гарибал-
ди. По това време Гарибалди е един от 
най-популярните в Европа. Той е бил 
символ на създаването на нациите. 

Трети революционен окръг - Враца, 
няма пари, затова събира и изпраща ог-
ромно количество кожа и мас, за да се 
продадат в Букурещ. И с тези пари да 
се организира въоръжението на врача-

ни. Парите обаче не стигат. Ботев отива 
в Одеса - оттам му дават още пари. 

Четата му е перфектно подготвена, а 
Войновски - техният военен водач - е с 
две висши образования. В „24 часа” се 
твърди, че част от парите - цяла торба 
жълтици - четниците взели от едни чор-
баджии в Козлодуй. В този период на 
историята обаче в Козлозуй не е имало 
толкова богати хора. Тогава той е едно 
село. Единственият голям град в област-
та, освен Враца, е Оряхово. 

Така че четниците спират извън село-
то. Това е военна организация - слизат, 
кълнат се и „газ” към Балкана. 

Днес масово, понеже всеки обича жъл-
тото, се пише, че те нападнали Козлодуй, 
намерили местен чорбаджия, откраднали 
една торба жълтици и Ботев бил убит, за 
да му ги откраднат. Всъщност, четници-
те взимат три агнета, дава им ги едно ов-
чарче, преди да се качат на Вола, започват 
да ги ядат - трети ден са гладни. 

Тогава идва чорбаджията на овчарче-
то и вика: „Защо ми крадете агнетата, ис-
кам да ми ги платите! Две жълтици!”. 

Ботев ядосан, вика Перо Македонеца, 
който му е бодигардът и носи парите на 

четата. Ботев дал 
три жълтици на 
чорбаджията и ка-
зал: „Да те не виж-
дам повече!”. И 
изрекъл предполо-
жението: „Тия ли 
тръгнахме да ос-
вобождаваме?”. 

Що се отнася до 
смъртта му, това 
никога - 105% няма да бъде доказано. 
Според трите основни версии - на Перо 
Македонеца, на Апостолов и Обрете-
нов - които са били до него, големият 
революционер казва: „Ако има и най-
малко съмнение, че ще бъда пленен или 
ще се разпадне четата, искам да бъда 
убит!”. Православен е - не може да се 
самоубие. Той назначава Перо Македо-
нецът да го гръмне. Ботев изпада в емо-
ционална криза, което е вярно. Четата 
се скарва - първо искат да нападнат се-
лата, да ги ограбят, да изкарат някой и 
друг лев, другите да отидат в Сърбия.

Ботев е убит от наши. Но не е преда-
ден.

Д-р Анатоли Кънев опровергава статия във 
в. „24 часа” - „Христо Ботев убит за торба жълтици”

(Продължение от стр. 3)

Националната астрономическа обсерватория - Ро-
жен, е най-голямата астрономическа обсерватория 
в Югоизточна Европа и на Балканския полуостров

На входа на музея в Момчиловци ще ви посрещне 
дървен ствол с чанове и тюмбелеци – символ на 
овчарството в Момчиловци, което от Античността 
до началото на XX в. е било основа на стопанския 
живот в РодопитеНа купон в Родопите без гайди не може...

се включат. По-думите му, при контак-
ти с представителите на местната власт 
лекарите имат нужния авторитет. 

Символични домакини на следващия 
юбилеен тридесети поход ще бъдат Тут-
ракан и Попово.

Срещата завърши с тържествена вече-
ря и купон под звуците на родопски гай-
ди, а след това - под ръководството на 
диджей. Бе разиграна благотворителна 
томбола в помощ на пострадалите от на-
водненията във Варна. Организиран бе и 
благотворителен търг за стихосбирката 
на Сергей Пенов - „Единак”. Спечели го 
г-н Чавдар Косев, „Роми дент”, предло-
жил цена от 100 лв. за един екземпляр.
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- Аз съм имал удоволствието да бъда 
с него на студентски празници, да бъда 
изпитван от него, да споря с него. Тази 
привилегия в последно време е недос-
тижима са съвременните студенти. Той 
беше изключително харизматична лич-
ност. Спомням си, че през 1987 г. в 
„Сава” център (Белград) имаше конгрес 
на Балканския медицински съюз. Аз бях 
единственият участник с лекция в кон-
греса. Срещнахме се с проф. Боянов, 
ръкувахме се и тогава той ми каза „На 
младите хора ръцете са горещи”. Беше 
обаятелна личност, която се отнасяше с 
уважение към колегите си.

Изтъквайки приноса на  проф. Боянов 
за стоматологичната професия, проф. 
Кисов направи препратка и към днеш-
ния ден:

- Боян Боянов е един от основоположни-
ците на съвременната българска стомато-
логия и на българското стоматологично об-
разование, което е започнало малко преди 
Втората световна война. Той е един от пър-
вите асистенти по специалността, в която 
аз работя – протетична стоматология. От 
1943 г. е асистент в Одонтологичния от-
дел към Медицинския факултет в София. 
С основание можем да твърдим, че проф. 
Боянов бе една изключителна фигура, тъй 
като той бе едно рядко съчетание между 
голяма професионална ерудиция и голяма 
обща култура. За всички, които го познава-
ха, той бе една обаятелна личност, която с 
поведението си определено е дала модел 
за подражание на много от своите студен-
ти. Бих казал, че в професионално отноше-
ние аз също съм един от неговите последо-
ватели. Аз съм негов студент. Интересното 
в случая е, че неговият юбилей съвпада с 
юбилея на нашия випуск - 1974 г., тъй като 
пък на същия ден, на който ние организи-
раме този конгрес, посветен на годишни-
ната на проф. Боянов, правим и среща на 
нашия випуск. 

- Разкажете ни за този конгрес.

- В момента българската стоматология 
е изпаднала в тежка криза, която се дъл-
жи - позволявам си да изразя лично ста-
новище, защото много хора не го изразя-
ват – на свръхпроизводството на кадри. 
Съществува изключително неблагопри-
ятен баланс между зъболекари и паци-
енти. По официални данни от преди две 
години на един зъболекар се падат 920 
човека. Като имаме предвид, че 2/3 от на-
селението според данни на профсъюзи-
те е близко до границата на бедността, 
можем да си представим, че професията 
ни ще бъде изправена пред тежки момен-
ти. Четох много лекции, говорих за проф. 
Боянов, чух много приятни думи и дру-
ги, включително, че е бил конфликтна 
личност. Аз съм от тази категория също 
и считам, че всеки човек трябва да от-
стоява позициите си. Проф. Боянов едва 

ли би могъл да бъде определян като кон-
фликтна личност. На едно място казаха, 
че той бил закрил Българския зъболекар-
ски съюз. Лично в момента аз не виж-
дам никакво престъпление, ако го е на-
правил, тъй като кризата в българската 
стоматология е заслуга изключително на 
тази организация”.

Проф. Кисов благодари на колегите от 
РК на БЗС - Кюстендил и конкретно на 
д-р Светослав Николов, затова че те под-
крепиха идеята за честването на проф. 
Боянов, на РК на БЗС – Пазарджик. 

Стана ясно, че асоциацията работи за 
построяването на паметник на проф. Бо-
янов. Бяха споменати имената на дари-
телите - инж. Йончев, издателство „Не-
прекъснато усъвършенстване”, на д-р 
Хрисима Начева с личното дарение и 
др.

В актива на БАЕС и фондация „Проф. 
Димитър Свраков” са преиздадени книги-
те „Зъболекарска керамика” (на два ези-
ка по идея на д-р Илева), „Моделно лята 
кламерна протеза”, „Локална анестезия в 
зъболекарската практика” и др. 

- Показахме че няма основания за ни-
хилизъм в областта на нашата професия 
– изтъкна в заключение проф. Кисов.

Последва научната програма, която 
приключи към края на вечерта. 

Специално за Агенция „Сливен” проф. 
Кисов даде повече подробности за съ-
битието. (Виж карето по-долу)

Юбилеен международен конгрес, посветен на 
100 години от рождението на проф. Боян Боянов

юБилей

(Продължение от стр. 3)

- Това е международен конгрес, посветен 
на юбилея на проф. Боянов и организиран 
от Българската академия по естетична сто-
матология. Подготовката за този конгрес за-
почна от преди 2 г. и в нея определено отпе-
чатък и стимул ни дадоха колегите от Русия, 
тъй като проф. Боянов има обща моногра-
фия с един от родоначалниците на руската 
протетична стоматология - проф. Корлеян-
ски. Колегите от Москва пожелаха да отбе-
лежат 105-ата годишнина от рождението на 
проф. Корлеянски в България - миналата го-
дина през октомври, заедно с нас. И в тази 
връзка ние от Българската академия по есте-
тична стоматология преиздадохме съвмест-
ната книга на проф.Боянов и на проф. Корле-
янски. Тя се казва „Протезиране на беззъби 
челюсти”, издадена е през 1966 г. Тази моно-
графия и в момента е най-хубавото четиво в 
тази област. И ние с нашите руски колеги взе-
хме решение да честваме заедно годишни-
ната на проф. Боянов. В Москва той е много 
популярен. Когато миналата година бях там, 
проф. Рутинов ми показа един свой учебник 
- „Микро-протезиране”, за който го е вдъхно-
вил проф. Боянов и той е направил моногра-
фия в тази област. След това аз поканих и два-

ма колеги от Турция - проф. Дениз Геналмаз 
от Истанбул е една изключително ерудирана 
колежка в областта на протетичната стома-
тология, както и проф. Ченк от Адана, който 
е пародонтолог. Причината да поканя тур-
ските колеги е, че проф. Боянов е завършил 
стоматология в Истанбул през 1937 г. Аз се 
интересувах и от други негови сподвижници, 
защото съм негов студент и виждам, че от-
печатъкът, който е оставил неговият автори-
тет, не е заличен. Наскоро гледах един филм 
за проф. Боянов. Аз наблюдавам и специ-
ализираната литература и мога да кажа, че 
проф. Боянов все още се цитира от автори, 
които работят в областта на протезиране-
то на пациенти с пълно обеззъбяване. Това 
не е нещо, с което всеки може да се похва-
ли. Не знам дали знаете, но проф. Боянов, 
освен че е почетен гражданин на Сливен, 
е и почетен гражданин на Париж. Той пер-
фектно владееше френски език и е един от 
малкото наши преподаватели, които са чели 
лекции в Сорбоната. Така че като личност е 
много трудно да бъде забравен. И с основа-
ние можем да твърдим, че проф. Боян Боя-
нов е един от крайъгълните камъни на мо-
дерната българска стоматология. 
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(Продължение от стр. 1)Националната пациентска организация разпространи национално предста-
вително проучване, проведено от „Алфа Рисърч” сред 1013 български граж-
дани в периода април - май 2014 г., в което те смятат, че здравеопазването би 
трябвало да бъде най-важният национален приоритет и че за него не се отде-
лят необходимите средства.

Анкетата сочи, че здравната система се радва на одобрението на едва 0.1% от 
българите. Според 70% от запитаните състоянието й е „лошо” или „много лошо”.
Едва 5% от българите са на мнение, че средствата, които се отделят за здравео-
пазване, са достатъчни. Според проучването 78% от българите смятат, че пари-
те, които се отделят за здраве в България, са недостатъчни.

0,1% от българите одобряват 
здравната система

Производството пред КЗК е образу-
вано по самосезиране. Проучването ус-
танови, че въпреки конкретните дър-
жавнически правомощия, с които са 
натоварени БЛС, БЗС и БФС, тези съ-
словни организации не биха могли да 
бъдат определени като компетентни 
държавни органи при изготвянето и 
приемането на разглежданите норма-
тивни административни актове, които 
създават права и задължения за лица, 
които не са страни по тези актове. В 
тази връзка трябва да се има предвид, 
че неясната нормативната уредба създа-
ва правна несигурност за опериращите 
на съответния пазар предприятия и би 
могла да бъде бариера за навлизане на 
нови участници.

Според КЗК, в контекста на избрания 
модел на функциониране на задължи-
телното здравно осигуряване в страна-
та, при договарянето на условията, обе-
мите и цените при предоставянето на 
здравните дейности и услуги следва да 
се осигури участието на всички засегна-
ти страни, спрямо които приетите акто-
ве при договарянето с НЗОК ще породят 
правно действие. Това на първо място 
включва всички изпълнители на меди-
цинска и стоматологична помощ, вкл. 
и тези, които не са и не могат да бъдат 
представлявани от БЛС, съответно БЗС, 
като например лечебните заведения от 
болничната и извънболничната помощ. 
Освен това, доколкото БФС не би мо-
гъл да осъществи договаряне от името 
на търговците на дребно, които не са ма-
гистър-фармацевти, се налага аптеките 
също да получат представителство на 
своите интереси при договарянето с 

Законът за здравното 
осигуряване (ЗЗО) 

не дава равноправие
НЗОК. По този начин ще се балансират 
интересите на всички участници на па-
зара на търговията на дребно с лекар-
ствени продукти. 

На следващо място, въпреки че здрав-
ноосигурените лица се явяват основен 
източник на финансови средства в сис-
темата на здравното осигуряване и кра-
ен потребител на всички здравни услуги 
и лекарствени продукти, финансира-
ни от тази система, те са изключени от 
ефективния процес на вземане на реше-
ния, свързани с договарянето на усло-
вията, обемите и цените на съответните 
медицински дейности и продукти, по-
ради което е необходимо разширяване 
на тяхното участие.

КЗК счита, че е особено важно в ЗЗО 
и свързаните с него нормативни акто-
ве да се създаде ясна правна уредба, 
която точно да регламентира механи-
зма на вземане на решенията от стра-
на на компетентните държавни органи 
в системата на задължителното здрав-
но осигуряване и по недвусмислен на-
чин да уреди ролята на съсловните ор-
ганизации в бранша, като се гарантира, 
че в процеса на договарянето с НЗОК 
ще е осигурено надлежно представител-
ство на всички стопански субекти, ко-
ито са засегнати от административни-
те актове, определящи условия, обеми и 
цени, задължителни за всички изпълни-
тели на медицинска помощ и аптеките 
като предприятия, сключили договор с 
НЗОК. Ясната правна уредба в разглеж-
дания сектор е основна предпоставка за 
разгръщане на ефективна конкуренция 
на съответния пазар и повишаване на 
благосъстоянието на потребителите и 
обществото като цяло. 

- Знаете ли въз-
растните хора в отда-
лечената провинция 
как разграничават 
туморите - добро-
качествените, които 
седят на едно място, 
от злокачествените, 
които дават разсей-
ки и метастази. На 

доброкачествените казват мъжки ту-
мор, който не дава разсейки, не ражда, 
а на злокачествените – женски, който 
ражда и пръска метастази по целия ор-
ганизъм. НЗОК в момента е женски ту-
мор. Ако присадиш нещо върху тумор, 
то става тумор. Ще кажа нещо, което е 
лично мое мнение, не ангажирам поли-
тическата си сила - решението е - лик-
видиране на Националната здравнооси-
гурителна каса и връщане на здравните 
осигуровки в НОИ. Здравното осигуря-
ване е един от основните осигурителни 
рискове. Основен базов пакет за соци-
алнозначимите заболяванията, от кои-
то всички боледуваме и покриваме със 
солидарната си вноска. Останалата част 
от реалната медицина наистина на един 
либерален принцип – дали на застрахо-
вателен или осигурителен модел – нека 
да го поеме частния осигурител или за-
страховател. Това е решението. На пър-
во място се ликвидира туморът, а ме-
тастазите на този тумор се лекуват чрез 
структурна реформа.

НЗОК 
трябва да се 
ликвидира

Д-р Петър Москов в предаването 
„Лице в лице” по bTV на тема 

„Кой ще реанимира 
здравеопазването?”

Сметките на 
зъболекарския съюз 

- блокирани в КТБ

Стана известно още, че се е състоял 
извънреден УС на БЗС, на който ръко-
водството е поискало заем от Районни-
те колегии.

Държим да бъде огласено колко пари 
на зъболекарсдкия съюз са блокирани в 
КТБ, кой е отговорен и каква отговор-
ност ще понесе за този сериозен гаф.

(Продължение от стр. 1)

БЗ

ВЪВ ФокуС
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Основен курс по клинична хипноза

МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА 
ХИПНОТЕРАПИЯ

кВАлиФикАция

София, „Принцес хотел”, бул. „Мария Луиза” 131

I МОДУЛ
15 ноември 2014 г. (събота) - 16 ноември 2014 г. (неделя)

II МОДУЛ
24 януари 2015 г. (събота) - 25 януари 2015 г. (неделя)

III МОДУЛ
21 март 2015 г. (събота) - 22 март 2015 г. (неделя)

За кого е предназначен този курс:
Обучението е разработено в съответствие с изискванията на 
европейските норми за продължаващо професионално обучение и е 
предназначено специално и само за лекари, зъболекари и психолози.

Какво ви дава обучението по хипнотерапия:

Разбиране за това, какво е хипноза и как действа• 
Знания и умения за безопасно клинично приложение на хипнозата• 
Допълнителни терапевтични средства, които ви позволяват • 
да работите с пациенти, които изпитват по-силно чувство на 
безпокойство или са тревожни, имат остри или хронични болки, 
които имат страхове или фобии както към рутинни медицински 
интервенции, така и към различни житейски ситуации
Способност да използвате хипноза както за постигане на личните • 
ви цели и преодоляване на лични проблеми, така и в ежедневната 
ви работа на клиницисти
Практически умения за овладяване на стреса• 
Обогатяване на комуникативните ви способности както в • 
професионално, така и в лично отношение

Цена за пълния курс от три модула: 1500 лв. 
Възможно плащане на две части.

При заплащане на цялата сума за курса - отстъпка 10% - 1350 лв.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:
Българска асоциация за клинична комуникация и хшипноза, 

тел. 02/988 07 73, 02/470 16 16, моб. 0887 566 912, д-р В. Стоев
e-mail: vestodent@gmail.com

Водещ лектор: Обучението се 
води от д-р Румяна Пейновска, 
която е специалист с дългогоди-
шен преподавателски и клиничен 
опит в сферата на медицинската 
хипноза във Великобритания. 

e-mail: vestodent@gmail.com
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НЕОгРАНИЧЕНИТЕ въЗМОжНОСТИ*
Дентален калейдоскоп на куриозни случаи от практиката

Преди работния ден

Гледна точка

Съединението Прави Силата

Мечтата на хирурГа

зъб СъС СобСтвено МнениеПроблеМи С GPS

Първи СтъПки в иМПлантирането

зъботехничеСки чудеСа

Правила, фантазия, цени и иМПреСионизъМ

Позициониране в бъдещето

Паралелни Светове  или 
живот След СМъртта

пРеЗентАция
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dental StarS

щифтово Моделиране на корена

 дентален ГинеС

веСтибуларни идеи

2 в 1

безтеГловноСт27/3 в търСене на идеала

ГеоМетрия на Градежа

Първична СтабилноСт

ПолуПодвижно Протезиране

* Презентация на д-р Венцислав Стоев, изнесена по време на July Morning, 5, юли, Пампорово. 
Очаквайте продължение в следващия брой на „Български зъболекар”.
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кАмпАния

За втора поредна година dm Бълга-
рия, с подкрепата на Сдружени е то на 
българските зъ болекари, организира 
социалната кампания „Ве селите зъ-
бки”. Кампанията е насоче на към деца 
на възраст до седем години и техните ро-
дители. Тя цели да информира и създаде 
у децата правилни и редовни навици за 
почистване на зъбите още от появата на 
първото млечно зъбче.

В тазгодишната кампания, през месе-
ците октомври и ноември, се очаква да 
се включат приблизително 15 000 деца 
от над 60 детски градини от градовете 

в цялата страна, в които има dm мага-
зини. Организаторите са убедени, че ос-
новен фактор за създаването на добри 
навици за хигиена у децата са не само 
техните родители, но и възпитателите 
им. Детските заведения ще получат от 
dm и техните партньори информацион-
ни пакети, съдържащи книжка с развле-
кателна история, брошура с талони за 
отстъпка и продукти за устна хигиена. 
Особена радост у малчуганите ще пре-
дизвика магнитчето за хладилник, кое-
то ще им напомня да измият своите зъ-
бки след хранене. 

Най-хубавата 
усмивка 

е здравата усмивка!
А колко кариеса има Вашето дете? 

Статистиката е категорична - според 
нея 71% от българските деца на възраст 
между 5 и 6 години имат поне по 4 кари-
еса на временните си зъби (БЗС).

Ето защо тази година децата до 10-
го дишна възраст ще имат възможност 
да се възползват от специалния талон 
за безплатен профилактичен преглед в 
кабинетите на Сдружението на българ-
ските зъболекари в цялата страна, къде-
то има dm филиали. 

- Някои родители подценяват орална-
та хигиенна при млечните зъби с мисъл-
та, че те са временни, но не са наясно, че 
усложненията на кариесите по млечни-
те зъби могат да окажат влияние върху 
фоликула на постоянните зъби и да за-
страшат тяхното здраве - коментира д-р 
Венцислав Стоев, председател на Сдру-
жението на българските зъболекари.

Най-послушните и старателни деца 
могат да се включат в конкурса „По-
кажи как следваш съветите на Фели и 
Зъбчо - приказните герои от книжка-
та” чрез рисунка, снимка или филмче. 
Предвидени са две големи награди - за 
група от детска градина и индивидуал-
на за дете.

„Разбира се, ние сме едва в началото 
на тази социална инициатива и тепърва 
ще изненадаме децата с нови и интерес-
ни игри и събития”, допълват от ръко-
водството на dm в България.
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