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Бр. 1 (11), год. IV, март 2015 г.
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напред
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Конкурсът на СБЗ 
„Зъболекар на годината” 

навърши 15 години
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Д-р Елза 
Рабаджийска 
е „Зъболекар 
на годината”

На пресконференция в БТА от Сдру-
жението на българските зъболекари 
(СБЗ) обявиха своя стратегия за разви-
тие на денталната помощ. Те са в очак-
ване на среща със здравния министър, 
на която тя да бъде разгледана. 

В бр. 2 от февруари 2000 г. в. 
„Стоматологичен свят” обявява: 

„Наградата за стоматолог на го-
дината „Св. Аполония 2000” бе 
спечелена от д-р Иван Антикаджи-
ев. Тя се присъжда за първи път у 
нас, като амбициите на учредите-
лите са да я превърнат в традиция 
и да бъде връчвана ежегодно.

За изминалите 15 години от начало-
то на конкурса „Зъболекар на година-
та”, за изложението в Кьолн - преди и 
сега, и за актуални теми, свързани със 
съсловието, разговаряме с представи-
тели на СБЗ.

Уважаеми колеги и приятели,
УС на СБЗ Ви кани 
да отпразнуваме 

традиционния за нас празник 

july morning 
в едно прекрасно кътче 

на нашата родина

курортен комплекс „Албена”

26, 27, 28 юни 2015 г.

От СБЗ обявиха 
стратегия за 
промени в 

професията 
и денталната 

помощ На специална пресконференция в 
БТА Сдружението на българските зъбо-
лекари представи победителя в конкур-
са „Зъболекар на годината” и носител на 
статуетката „Св. Аполония”. Това е д-р 
Елза Рабаджийска от Пазарджик. 

На второ място е класирана д-р Диана 
Бушкалова от Стара Загора, а на трето - 
д-р Йордан Пиперков от София.
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АктуАлно

(Продължение от стр. 1)
„В момента, в който вля-

зох в гипсовъчната зала, аз 
се влюбих в тази професия 
и си казах: „Да, аз ще стана 
стоматолог!”. Професията 
много ми харесва и до днес 
си я работя с желание и с 
удоволствие вече 32 го-
дини”, разказва д-р Раба-
джийска за началото на 
своя професионален път.

Тя има две деца - дъще-
ря, която е зъботехник и 
син, с професия оптик. 

Д-р Рабаджийска за-
вършва стоматология през 
1982 г., а през 1990 г. взема специал-
ност „Обща стоматология”. 10 години е 
на държавна работа. От 1991 г. е в част-
ния сектор. Две години работи като зъ-
болекар в болница „Хигия”, а от 1995 г. 
- в собствения си кабинет. 

Професионалните й интереси са на-
сочени преди всичко към ендодонтия-
та. „Уважавам колегите, които поставят 
импланти, но за мен да излекуваш един 
зъб и той да стои дълги години е голямо 
предизвикателство” - подчертава тя.

- Иначе работя всичко. Посещавам и 
курсове по имплантология, за да съм за-
позната и с нещата там, без да имам же-
лание да я практикувам. Обичам да се 
занимавам с деца. Ортопедията също ме 
привлича.

Не може да изброи курсовете, които 
е посетила, за да усъвършенства профе-
сията си. Четири курса на годината оба-
че са задължителни.

Обхватът на практиката й включва ка-
бинет с два стола, два рентгена, едини-
ят от които дигитален, панорамен и от-
делно - зъботехническа лаборатория (с 
CAD/CAM система), където работи дъ-
щеря й.

Не смее да изчисли колко средства е 
инвестирала досега в практиката си:

- Натоварена съм с кредити, но ми ха-
ресват новите неща. Струва си. И лазер 

имам отдавна. Аз бях пър-
вата в Пазарджик и пета-
та в страната, която пре-
ди 13 г. си купих рентген. 
Бях оптимист, че още то-
гава ще си го сложа в ка-
бинета, ще си снимам... И 
като тръгнах да го узако-
нявам, какви спънки има-
ше само - голям зор! Чак 
след 15 г. стана възмож-
но това. Обичам новости-
те и не мога да се дистан-
цирам от тях.

По отношение на ден-
талната помощ у нас д-р 
Рабаджийска е на мнение, 

че нещата трябва коренно да се проме-
нят и най-вече за възрастните хора.

- Говорим за проблема от години, но 
нищо не става. Възрастните хора нямат 
зъби, нямат пари да си направят проте-
зи, дори и за една поправка на протеза-
та. Едва вадят до 10 лв. за поправка на 
протеза. Тотално обеззъбени хора, няма 
какво да ползват от касата. Или, ако им 
направя протеза, я плащат няколко ме-
сеца подред. Но това са честни хора, из-
дължават се - рисува тъжната картина 
тя и споделя:

- Много често поправките на протези 
ги правя за моя сметка. Не мога да из-
гоня човека. Ние сме лекари, състрада-
телни сме. 

Иначе по думите й би трябвало да се 
обърне повече внимание на профилак-
тиката. Тя предлага почистването на зъ-
бен камък да се включи към пакета на 
здравната каса. При тази процедура се 
откриват и най-малките кариеси - аргу-
ментира се д-р Рабаджийска.

- Много съм щастлива от наградата 
„Зъболекар на годината”. За мен това е 
голямо признание за работата ми. Мно-
го благодаря на колегите. Пожелавам 
им здраве, щастие и повече от тях да 
изпитат удоволствието от тази награда. 
Пациентите ме обичат и уважават, но 
„Зъболекар на годината”... Друго е!

Д-р Елза Рабаджийска е 
„Зъболекар на годината”

Четири са клюЧовите 
моменти в стратегията на сБЗ 
- създаване на профилактичен фонд за 
лечение на денталните заболявания на 
социално слаби, създаване на камара на 
зъболекарите и отмяна на задължител-
ното членство (членство по избор). Спо-
ред СБЗ е наложително и откриването 
на Факултет за следдипломно обуче-
ние и специализация, където да се реши 
проблемът за квалификацията на зъбо-
лекарите. Те предлагат и ново финанси-
ране на заплатените от касата дентални 
заболявания при децата и ново остой-
ностяване на денталните услуги.

Отново бе подчертано, че НРД за-
плаща само дейности, които насърча-
ват обеззъбяването на хората, а не по-
добряването на денталното им здраве и, 
че рамковият договор не е променян от 
години.

- Ние бием камбаната! Касата насър-
чава работата с некачествени материа-
ли. Над около 1 млн. деца, кърмачета, 
практически нямат достъп до здрав-
ноосигурителния пакет. Пенсионерите 
- над 2.5 млн. души - нямат достъп до 
пакет здравна помощ, тъй като те нямат 
зъби в устата, а здравната каса плаща ра-
ботата върху зъби”, поясни зам.-предсе-
дателят на СБЗ д-р Георги Цалов.

От СБЗ ще предложат и приемането 
на Закон за оралното здраве, подобен на 
този в Дания.

На пресконференцията бе представен 
и победителят в конкурса „Зъболекар на 
годината” и носител на статуетката „Св. 
Аполония” - д-р Елза Рабаджийска от 
Пазарджик.

От СБЗ обявиха 
стратегия за 
промени в 

професията 
и денталната 

помощ
(Продължение от стр. 1)

www.abdentist.com
https://www.facebook.com/groups/abdentist/?fref=ts
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пРАзник - „св. Аполония” 2015, пАнАгюРище

 Честването на празника Света Аполония и изборът на „Зъболекар на годината” се състоя т.г. в Панагюрище. На снимката: в средата с иконите на светицата 
в ръце - от ляво на дясно д-р Диана Бушкалова, Ст. Загора (заела второ място), победителят д-р Елза Рабаджийска 

и класиралият се на трето място д-р Йордан Пиперков, София.
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АктуАлно

(Следва на стр. 5)

Д-р Г. КоновскиД-р Г. Цалов

Резултатите от тайното гласуване по 
предварително изработени критерии 
бяха обявени официално на тържестве-
ната вечеря, посветена на Св. Аполония, 
покровителка на зъболекарите и страда-
щите от зъбни болки.

Една от залите на столичния хотел 
„Рила” събра на 9 февруари т.г. много 
колеги от София и страната, български 
стоматолози, работещи в чужбина. Под 
бурните им аплодисменти председате-
лят на Контролната комисия на СБС д-р 
Истатков връчи статуетката на светица-
та на д-р Антикаджиев.”

В приветствието си председателят на 
Контролната комисия на СБС д-р В. Ис-
татков казва:

„Св. Аполония е патрон на по-голяма 
част от нашите колеги там, където се 
е запътила България, там, където й е 
мястото заедно с нас.

Това обстоятелство не отрича праз-
ника на работещите в здравеопазване-
то - 7 април.

На 9 февруари ние искаме да кон-
кретизираме спецификата на нашата 
професия, на Сдружението на българ-
ските стоматолози като асоцииран 
член на FDI.

...Скъпи приятели, отсега този ри-
туал ще бъде ежегодна традиция на 
Сдружението на българските стома-
толози.

Да му пожелаем на добър час!”
И така - вече 15 години празникът има 

своето „На добър час” и се чества у нас, 
благодарение на Сдружението на бъл-
гарските зъболекари. Изпълнени са и 
амбициите на учредителите. 

Да се върнем назад, 
за да погледнем напред

Д-р В. Стоев Д-р А. Кънев(Продължение от стр. 1)

Конкурсът 
на СБЗ 

„Зъболекар 
на годината” 

навърши 
15 години

кьолн - преди и сега
Д-р Георги Цалов: 
- В момента стоматологията е една из-

мама. Това е концепция на бизнесмени и 
капиталисти. Първите три-четири годи-
ни след демокрацията аз бях убеден, че 
разликата между българската стомато-
логия, нашите стоматолози и уменията 
им, от една страна, и световната стома-
тология, колегите от чужбина, от дру-
га, е минимална. Мислех си, че ще ги 
стигнем за пет години. Оказа се обаче, 
че чрез дигитализация на всички проце-
си, методики, начин на изработка и при-
ложение на определени средства ние 
тотално изостанахме. На първо място - 
това у нас навлезе много късно като про-
цес, второ - не е масово. Всеки има един 
мини компютър и телефон, който полз-
ва като компютър, което нищо не озна-
чава. Въпросът е на мислене. 

В България стоматологията изостана 
тотално и вината е на БЗС и на това, че 
ние се съгласихме да сключим рамков 
договор, който ни зароби и задължи, не 
вкара никакви възможности за инова-
ции, дори и за развитие на пакета. Това 
не означава, че ние, от сдружението, сме 
спрели. Категорично не. 

Какво видях сега в Кьолн? Нищо ново. 
Открих две-три мънички хватки, които 
ме кефят. Това е за моята работа. Иначе 
нищо ново. Дигитализация, компютър-
ни програми за управление на практика-
та, за следене на приходи и разходи. Ди-
гитализация от „А” до „Я” на продукта 
пломба и корона, и импланти, имплан-
ти, импланти... CAD/CAM. Като мащаб 
преди изложението бе по-малко. Днес 
има и доста български фирми.

Д-р Георги Коновски:
- Аз не успявам в едно посещение 

да обиколя цялото изложение. Това, 
от което бях разочарован, е следното: 
Откривам имплант, конкретна марка - 
предлагат ми го със 100 лв. по-евтино, 

отколкото в България. И то сравнено с 
цените на Западна Европа. А твърдят, че 
у нас имаме по-изгодни цени. Истина-
та е, че си пазят много добре дилърите 
и изглежда има корпоративна договор-
ка. Ако искаш да си купиш нещо, питат: 
„От къде сте?”. Когато им кажеш, отго-
варят: „Не, не може! Това е цена само 
за Германия”.

- Д-р Анатолий Кънев:
- Да, и моите впечатления са такива. 

Бях на курс в Монако. Там се запознах 
с евреин, завършил стоматология през 
1991 г. в България, женен за българка. 
Той ми изпрати пациентка, роднина на 
жена му, за да й сложа импланти. Пита 
ме: „Колко струва?”. Отговарям му. Той 
ми казва: „Колега, удобно ли е, аз ще на-
меря начин да ви го изпратя, все пак не 
ми се дават 200 лв. повече”. Става дума 
за 200 лв. повече на имплант! 

Преди 9 години си купих мотор за им-
плантиране със сменяеми глави. Глава-
та се съсипа. Решавам да си купя от про-
изводителя. Казват ми: „Не, имаме си 
представител във вашата страна”. Вяр-
но, става дума за 105 лв. разлика, не са 
200 лв., но това е обидно.

Д-р Георги Цалов: 
- Да, обидно е, че за бедните българи 

цените са по-високи отколкото в Запад-
на Европа. Чисто формално човек може 
да пазарува отвсякъде. Но те си пазят 
дилърите - има споразумение. Директно 
от интернет също не можеш да си поръ-
чаш. Защо трябва да има различни цени 
за България и за Европа?

Д-р Венцислав Стоев:
- Аз успях да видя практически всич-

ко. На ден обикалях със сина ми по 10 
километра. 2000 изложители. Съгласен 
съм с д-р Цалов, че професията се е пре-
върнала в едно огромно бизнес начина-
ние. В България наистина частта на тру-
да намалява във времето. 

За тези 15 години от началото на 
конкурса, за изложението в Кьолн 
- преди и сега и за актуални теми, 
свързани със съсловието, разгова-
ряме с представители на СБЗ - виж 
вдясно.

РАвносметкА
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(Продължение от стр. 4)

РАвносметкА

Колегите в Западна Европа имат аб-
солютно същите разходи, дори и по-
евтини по отношение на издръжката, 
и много по-висока част на труда като 
вътрешно съдържание на цената, която 
се предлага. През тази година в Кьолн се 
предлагаха 40% имплантати, 40% CAD/
CAM системи и 20% всичко останало. 
Имплантатните системи са стигнали до 
5000. Само в Италия има 300 фирми, ко-
ито правят имплантати. 

Д-р Георги Коновски:
- И ние сме участници в това бизнес 

начинание. Дори цената ни да е по-ви-
сока, разходите, които влагаме в изра-
ботката на продукта, са по-големи от на-
шата стойност на труда.

Д-р Венцислав Стоев:
- Да, така е. Искам да допълня - хуба-

во е, че имаше български фирми. Една 
от тях - „Блудент” - за четвърти път. За-
белязва се и сериозна инвазия на азиат-
ските фирми. Не видях представители 
на факултетите.

Д-р Георги Цалов: 
- Няма представители на българските 

факултети, защото вече не са на разнос-
ки на фирмите. Те никога не са си пла-
щали от джоба.

„Български зъболекар”:
- С други думи, ако можем да обоб-

щим, изводите са, че за 25 години се от-
чита комерсиализация на професията, а 
продуктите, които си купувате тук, са в 
пъти по-скъпи от същите, предлагани в 
Западна Европа.

Д-р Анатолий Кънев:
- Спрямо Израел са двойно по-ск ъ-

пи!
„Български зъболекар”:
- Да поговорим за 

конкурса  
„ЗъБолекар на годината”

От началото през 2000 г. до днес са из-
минали 15 години. Каква е равносмет-
ката?

Д-р Венцислав Стоев:
- Конкурсът „Зъболекар на годината” 

бе организиран някога, за да стимули-
раме колегите, които участват в следди-
пломната квалификация. Ето, да кажем, 
едно от местата, където си сверяваме ча-
совниците, е Кьолн. 

Ние успяхме да създадем система, зъ-
болекарят, който има авторитет в сдру-

жението, който е стойностен и на висо-
ко квалификационно равнище, да бъде 
оценяван. Оценявахме чрез системата 
СИКС, която бе създадена 2-3 години 
след началото на конкурса. 

Днес сме много по-малко като хора, 
но престижът на наградата ни не на-
малява. След като бе въведено здрав-
ното осигуряване, имам усещането, че 
съсловието затъва в развитието си, все 
по-силно става и усещането ми за про-
винция... В сравнение с Кьолн.

„Български зъболекар”: 
- Това означава ли, че според вас, ден-

талната помощ у нас е провинциална?
Д-р Георги Цалов:
- Ако погледнем като цяло - да. Еди-

ници и изключения са добрите дентал-
ни практики. Тези, които бяха в Кьолн 
- това са хората, които се интересуват. 
Ако сме към 6000-6500 зъболекари, 5% 
или около 300 души са водещите прак-
тики у нас. Няма никаква система за 
следдипломно обучение. Тези, които се 
развиват, се развиват сами - по собстве-
на инициатива 

Д-р Венцислав Стоев:
- Ще нарека този процес ССК (само-

дейна следдипломна квалификация).
Следдипломната квалификация у нас е 
стигнала до самодейност. 

Д-р Георги Цалов:
- Ние не можем да достигнем в мо-

мента нивото на Турция и Гърция, кои-
то са в пъти над нас. Каква стоматоло-
гия, какви школи! А в Турция са 16 000 
зъболекари...

„Български зъболекар”:
- Тази година действително ваши ко-

леги обявиха в медиите, че се празнува 
ден на европейските зъболекари.

Д-р Георги Цалов:
- Трябва ли други, от сайтове, от ев-

ропейски източници, да обявяват нещо, 
което празнува цяла Европа, а от хората, 
които го популяризират повече от 15 го-
дини - Сдружението на българските зъ-
болекари - не. Трябва да го чуем от вън, 
да се яви някой, да го каже. Сега за пър-
ви път го чува и говори за него - къде е 
бил 15 години?

Д-р Венцислав Стоев:
- Това е празник на зъболекарите, дру-

гият е на лекарите по дентална меди-
цина... Нашият химн е The best на Тина 
Търнър, техният - „Бяла роза” - на Сла-
вка Калчева:):):)... 

Да се върнем назад, 
за да погледнем напред

Книгата съдържа публикации по те-
мата дентален мениджмънт, отпеча-
тани във в. „Стоматологичен свят“ за 
периода 2010-2014 г., както и редица 
нови статии. Добавен е и цял раздел 
„Дентално право“ с автор адв. Мария 
Радева, д-р по право - над 20 страни-
ци.
Част от останалите теми:

Управление на финансите на зъ-• 
болекарските практики в Бълга-
рия с влияние на чуждия опит
„Комплексна ергономия в зъбо-• 
лекарската практика - принципи 
и приложение”
Персонален маркетинг по време • 
на първичния преглед
Леченията не се покриват от ка-• 
сата - табу ли е да говорим за 
пари? Да успокоим и пациента, 
и лекуващия!
Можем ли да лишим пациента • 
от дадено лечение под претекст, 
че не се заплаща от здравната 
каса? Имаме ли право да реша-
ваме вместо нашия пациент?
Крайно време е да демократизи-• 
раме имплантологията

Излезе втора част 
на „Безценни съвети 
за управлението на 

вашата дентална 
практика”

новА книгА
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 дРугите зА нАс

Силен медиен отзвук на 
пресконференцията на СБЗ

И този път след своята поредна 
пресконференция Сдружението на 
българските зъболекари привлече вни-
манието на медиите. Още в същия ден 
над двадесет медии отразиха събити-
ето. 

Стратегия за развитието на дентал-
ната помощ предлагат българските 
зъболекари, е озаглавен материалът на 
Българското национално радио (БНР). 
Репортажът е на Надежда Цекулова, из-
лъчен в предаването „Нещо повече”,

„Медиапул” акцентира върху пред-
ложението „Зъболечението на социално 
слаби да се финансира от фонд”. 

Да се създаде фонд, който да финан-
сира зъболечението на социално слаби 
и здравната каса да спре да финанси-
ра дейности, увреждащи зъбния статус 
на хората, поискаха от Сдружението на 
българските зъболекари, пише в резю-
ме „Медиапул” и продължава с цитат 
от д-р Георги Цалов:

„Съществува едно безхаберие в дър-
жавата, за съжаление, изцяло подкре-
пяно от Българския зъболекарски съюз, 
който абсолютно нищо не прави да про-
мени Националния рамков договор, 
който преподписва. Договорени са две 
дейности, които изцяло насърчават обез-
зъбяването на хората, а именно - изваж-
дането на зъби, което се плаща от касата, 
и то - част от него, и пломбирането със 
средства, материали и медикаменти, ко-
ито не се използват в света повече от 30 
до 50 години”.

Акцентът 
на Дарик е 
върху факта, 
че „Само 8% 
от българите 

нямат проблем със зъбите”.

следните 7 години в началото на всяка 
се подписва един и същ рамков дого-
вор, който само и единствено „насърча-
ва обеззъбяването”.

Крайно недостатъчни са средствата, 
които Здравната каса дава за стоматоло-
гична помощ.

Ако бъдат разделени сред всички бъл-
гари, то ще се окаже, че на човек за здра-
вето на зъбите годишно се полагат по 
14,80 лв., посочват още от сдружението. 
Сумата не стига дори и за една пломба”, 
обобщава „Мениджър”.

„Обвиниха зъболекарския съюз в 
бездействие и PR акции”, извежда като 
заглавие сайтът здравенюз.

В материала се казва: „От алтернатив-
ното Сдружение на българските зъболе-
кари (СБЗ) обвиниха съсловната орга-
низация Български зъболекарски съюз в 
„бездействие” и „само пиар акции”, що 
се отнася до грижата за стоматологично-
то здраве на българина.

„Повече от 6-7 години се преподпис-
ва едно и също в Националния рамков 
договор, което практически насърча-
ва обеззъбяването на българския народ. 
Абсолютно нищо не се прави за стомато-
логичното здраве на хората, а те изцяло 
са изоставени на своите финансови въз-
можности, ако щете и на култура, а и на 
решение дали или не да поддържат ден-
талното си здраве”, заяви д-р Георги Ца-
лов, заместник-председател на СБЗ”, ци-
тират от здравенюз.

Акцентът за Sofiautre.bg е върху това, 
че „Зъбното здраве на българина се вло-
шава с всяка изминала година, показват 
данни на стоматологичния факултет”.

От BNews.bg са разтревожени - „Обез-
зъбяването не спира”.

От там посочват, че „Процентът на де-
цата в София, които имат кариес в устата 
си, достига 91, а хората у нас, които ня-
мат проблеми със зъбите са едва 8%.

И ако в столицата почти всички мал-
чугани имат по някой развален зъб, то в 
провинцията има деца с по три-четири 
извадени постоянни зъба.

Това показват резултатите от изслед-
ване на проф. Милена Пенева от Сто-
матологичния факултет в София, което 
беше цитирано от председателя на Сдру-
жението на българските зъболекари д-р 
Венцислав Стоев.

Стоев призова за радикална реформа 
в здравното осигуряване на денталната 
помощ. Според него трябва да се въведе 
възможност за допълнително осигурява-
не от доброволни фондове.”

„Рамковият договор насърчава обеззъ-
бяването” алармира Враца нюз.

В телевизионен репортаж TV + също 
не пропуска да обяви, че „едва 8 процен-
та от българите имат здрави зъби, а все 
повече пада възрастовата граница на де-
цата с кариес, като 91 на сто от софиян-
четата страдат от кариеси. Данните съ-
общиха от Сдружението на българските 
зъболекари. Навръх професионалния 
си празник стоматолозите алармираха, 
че Националната здравноосигурителна 
каса на практика води политика за, ци-
тирам, „обеззъбяване” на българина.”

Едва 8% от българи-
те нямат проблеми със 
зъбите, извежда като за-
главие и в. „Сега”. Само 
една пета от 5- и 6-годиш-

ните малчугани не се нуждаят от зъболе-
кар. Около 90% от децата в София имат 
кариес в устата си. Това показват дан-
ни на Сдружението на българските зъ-
болекари. От организацията за пореден 
път предложиха парите за стоматологич-
на помощ, които се отпускат от здрав-
ната каса, да се разпределят само сред 
децата. Ако сегашните средства от ка-
сата се разпределят между всички бъл-
гари, то на човек годишно се полагат по 
14.80 лв., пресметнаха от организация-
та”, пише още изданието.

Със свои материали по темата излязо-
ха също „Родопи”, „Ин Варна”, Скай.бг, 
„Фрамар”, news.ibox.bg и др. 

„Блиц” 
публику-
ва обстой-
но интер-
вю със 
„Зъболе -
каря на 
годината” 
- д-р Елза 

Рабаджийска  - със заглавие „Вече виж-
дам 2-3-годишни деца с кариес!”

„92% от българите имат проблеми със 
зъбите”, съобщава на сайта си и автори-
тетният „Мениджър”. 

„От организацията посочиха, че в по-
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На 7 февруари т.г. в х-л „Шератон”, София, се състоя чест-
ване по повод 10 години от създаването на първата ортодонт-
ска клиника у нас. 

Тържеството бе уважено от много колеги, партньори, журналисти и приятели 
на основателя на клиника „Валор” - проф. В. Мутафчиев.

В приветствието си председателят на Българското ортодонтско общество (БОО) 
доц. Лаура Андреева каза:

- Пожелавам на целия екип на клиника „Валор” да останете дълго време в най-
хубавата ортодонтстка възраст - 10-годишнината - каза в приветствието си доц. 
Андреева. - Защото всеки ортодонт знае, че това е златното време за нас. И то те-
първа започва - до 15-годишнината. Само пет години. Вие обаче не излизайте ни-
кога от тази си възраст - с целия си ентусиазъм! 

Проф. Мутафчиев проследи 10-годишния път на клиниката.

пРоект

10 години „Валор” - 
първата ортодонтска 
клиника в България

Освен с ниски цени, зъболекарите в 
Македония вече измислиха нов начин 
да привличат пациенти, пише http://
petrichnews.info. 

За да процъфтява зъболекарският ту-
ризъм, зъболекарите от западната ни 
съседка осигуряват организиран транс-
порт до Делчево. Досега благоевград-
чани пътуваха със собствен превоз, но 
вече спокойно могат да се запишат за 
организирано извозване с микробус. 
Този нов вид туризъм набира скорост.

Заради многократно по-ниските цени 
на стоматологичните услуги, Македо-
ния е предпочитана дестинация от бъл-
гарите в пограничните райони. Там зъ-
болекарските кабинети се пръскали по 
шевовете от български граждани, кои-
то си ремонтирали зъбите, правили си 

Процъфтява зъболекарският 
туризъм в Македония

пломби и ред други по-сложни проце-
дури. 1000 лева струват мост, четири 
пломби и вадене на зъб, ако се ползва 
български зъболекар. Македонските им 
колеги за цялата тази гама взимали едва 
400 лв. Според ценоразписа в Македо-
ния ваденето на зъб е 10 лв., а пломба-
та - 15 лв.

За керамична корона се бъркаш само 
със 106 лв., а упойката е безплатна. Мо-
жело да се плаща и в български левове. 
Кратките разстояния до съседната дър-
жава навели везните в полза на чуждите 
зъболекарски услуги и те излизали су-
пер изгодно. От известно време в града 
на различни места са разлепени листов-
ки, в които е написана обявата за осигу-
рен транспорт за посещение на зъболе-
кар в Делчево и телефон за връзка.

Контролът на място на зъболекари-
те в Пловдив и областта се осъщест-
вява от 10 служители на Регионалната 
здравна каса, каза директорът й Анто-
нина Славова, пред http://www.plovdiv-
online.com.

 В същото време зъболекарите с до-
говори с касата са 787, разбирате, че е 
трудно да бъдат проконтролирани на 
място, призна тя. Затова РЗОК набля-
га на актуализация на информационна-
та си система, като санкциите за нару-
шители са непрекъснати.

Славова посочи, че последният слу-
чай с обвинената за източване на над 
16 000 лева от касата зъболекарка - д-р 
Кунка Начева, е дошъл именно след 
проверка на РЗОК. 

За съжаление, по сегашния договор 
със стоматолозите те нямат задължение 
да ни предоставят работното си време, 
затова и често инспекторите се натък-
ват на затворени кабинети при провер-
ките си, каза още Славова.

Опитите за източване се регистрират 
на информационно ниво - чрез провер-
ки на база месечните отчети на дентал-
ните специалисти и засичане от самите 
регистрирани пациенти.

Затягат 
контрола над 
зъболекарите 

в Пловдив

от стРАнАтА

Гласуван и приет на първо четене в 
Народното събрание бе Законопроектът 
за изменение и допълнение на Закона за 
здравното осигуряване (ЗЗО). 

Акцентите в законопроекта са връща-
нето на арбитражните комисии и дого-
ворното начало между НЗОК и съслов-
ните организации. 

Нов момент e и възможността на па-
циентите да осъществяват контрол по 
точни и ясни критерии върху кабинети-
те и лечебните заведения посредством 
Системата за удовлетвореност, като на 
базата на тези оценки НЗОК ще може да 
прекратява сключени договори.

БЗ

Пациентите ще 
осъществяват 
контрол върху 

лечебните 
заведения
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Основното мероприятие 
ще проведем на 27 юни (събота) 

със следната предвидена 
програма:

Сутрешна лекционна част•	
Обяд•	
Организирана екскурзия  •	
до Балчик с автобус
Вечерта - официална вечеря•	   

Комплексът предлага 
разнообразни варианти както за 
дълга почивка на море, така и за 

кратък престой.
Ще се радваме на удоволствието 

да сме заедно и да се 
забавляваме!

Поздрави и до нови срещи в 
очакване на топлото  юлско утро!

Моля, информирайте 
чрез e-mail 

или телефонно обаждане 
в офиса на Сдружението 

за желанието си да присъствате 
на празника или да ползвате 

предложението 
за семейна почивка 

до 15 април 2015 г. 
Това ще ни  помогне  
в организацията му.

Уважаеми колеги 
и приятели,

УС на СБЗ Ви кани 
да отпразнуваме 

традиционния за нас 
празник 

july morning 
в едно прекрасно кътче 

на нашата родина

курортен комплекс 
„Албена”

26, 27, 28 юни 2015 г.

july morning

ЗА реЗерВАции нА иЗБрАниТе 
дАТи и хОТели*:

Теменужка иванова
Albena Congress Center 

Tel. +359/ 579 6 24 21
Fax. +359/ 579 6 28 14

mob. +359/ 885 85 30 85
Call Center +359/80012210

web: www.albenatour.bg

За превод на авансови суми: 
Сметка в институция: 

Soсiete generale еКСПреСБАнК                        
 iBAn: Bg96 TTBB 9400 1506 0487 88 

– Bgn
 Bg69 TTBB 9400 1506 0487 89 - Euro 

SWiFT CoDE: ТTBBBg22
име на получателя: 
“Албена  Тур” EАд

Адрес: 
к.к. Албена 9620, Киц, стая 2013

МОл: Матей русев русев
Булстат:  124507696

ддС номер:  Bg124507696
Получател: Теменужка иванова

информация, допълнителни въпро-
си и уточнения можете да получите 

от офис-мениджъра 
г-жа Павлина димитрова 

на тел. 0887 483 891

* За избор на хотел виж стр. 9

нОВА ВъЗМОжнОСТ

цПО 
„хиПОКрАТ“

АСиСТенТ нА леКАря  
ПО денТАлнА МедицинА

ЦПО „Хипократ“ предлага на всички же-
лаещи да придобият нова професионална 
квалификация в сферата на здравеопаз-
ването
Изискванията за кандидатите са да имат 
завършено средно образова ние и меди-
цинско удостоверение, че са физически 
и психически здра ви
Квалификационният курс е съботно-не-
делен от 9 до 19 часа - продължителност 
9 месеца
Целите на обучението са завършилите 
да могат да прилагат получените знания 
при работата им в различни здравни и 
дентални центрове
Завършеното професионално обучение 
с придобиване на трета степен на профе-
сионална квалификация се удостоверява 
със свидетелство за професионална ква-
лификация след положен държавен 
изпит по теория и практика

АСиСТенТ нА леКАря ПО 
денТАлнА МедицинА - 1980 лв.

При записване се заплаща 10% от 
стойността, за запазване на място. 

Останалата част от сумата се заплаща на 2 
равни вноски във времето на обучението.

За записване и консултации: 

всеки петък от 10,00 до 17,00 ч., 
София, ул. „Бачо Киро“ № 16, ет. 1, ап. 4 

или на телефони: 0887 445 738, 02/988 07 73
E-mail адрес: hypokrat@abv.bg

Очакваме ви в София!

нАчАлО нА КУрСА - 18 АПрил 2015 г.
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АктуАлно от „зъБолекАРи зА пРомянА”

• Ако някой може да работи и без заплаща-
не, е чудесно, стига да може да си го позво-
ли! А иначе, ако се разчита само на пациен-
ти с разклатени зъби....

• Работата безплатно в съюза на адвокатите 
се осъжда много жестоко и се наказва с из-
ключване от съюза. Не виждам защо да се 
позволява това в нашето съсловие.

• Хм... не е точно така. „Колегата” разчита на 
здравната каса и ако това беше част от ня-
каква инициатива - добре! Това е нелоялна 
конкуренция и уронване името и прести-
жа на професията... докога ще заблужда-
ваме пациентите, че може и има нещо без-
платно?

• Направо им завидях на хорицата.

• Няма наказателна отговорност за високи 
или ниски цени. Както и за извършена без-
платна дейност. Дъмпинг не е мръсна дума 
и е позволен...

• На кои хорица? Вместо нелоялна конку-
ренция и тъпи реклами, договарящите па-
кета услуги към здравната каса (колко го-
дини още ще чакаме?), да бяха договорили 
и един минимален пакет протетично лече-
ние.

• Има огромна разлика - да направиш жест 
към бабата на твоя приятел и да й извадиш 
зъб. И да правиш бизнес от това. Доколко-
то това може да те доведе до каквото и да 
е било положително...

• На колегите, че ще се замогнат. Жалка ра-
бота.

• Според мен, няма да има протетика в каса-
та, докато ценообразуването е непрозрач-
но и няма стандарт - Протетика!!!

• Замогването става с количество качест-
вена работа. Няма лошо и всеки кабинет 
да има и % „собствена социална политика”. 
Това не е дъмпинг - друго е. Въпросът, оба-
че, ВЪПРОСЪТ, не е в богатеенето или в ко-
кошкарството. А в строги правила на въз-
лагане, изпълнение и контрол. Е, и... тогава 
- каквото сабя покаже.

• То ако се приложи реално ценообразува-
не, предполагам всеки е наясно какви ще 
са цените и кой ще си ги позволи.

• Дъмпинг е ценова политика и подбиване 
на цените с цел премахване на конкуренци-
ята и привличане желаещи да ползват услу-
ги и стоки на по-ниски цени. Това е серио-
зен ход и не всеки може да си го позволи. И 

е напълно легален. Така, че всеки може да 
си избере как да работи за да привлече по-
вече пациенти...

• Напротив, ако е „реално” ценообразуване-
то, ще има за всекиго по нещо.

има и друга обява от потребителя, коя-
то също заслужава коментари: 
„чистене на зъбен камък плюс ръчен 
кюретаж и химична промивка на все-
ки...” olx.bg

• Това с... ”химичната промивка на джобове-
те” и... ръчния кюретаж, направо ме разби! 

• Може и да е шега, в интернет 90% от ин-
формацията не е достоверна...

• Важно е да се отбележи и че на ултраз-
вука му „намаляват оборотите с цел да се 
изкорени представата на пациента, че не-
пременно трябва да боли”. Това все едно е 
извадено от лекция за студентите, ха-ха-ха 

• Какво? Вие шегувате ли се?

• Ооо, при реално ценообразуване цените 
в България няма да се различават пример-
но от тези в централна Европа. Вярно че ще 
има за всекиго по нещо, но не ми е ясно, 
кой ще даде примерно 100-150€ за пломба 
и 350-500€ за ендодонтия.

• Относно оборотите на ултразвука - гледам 
и не вярвам на ушите си. Така се изкореня-
ва представата за болка - евала!

• Обявaтa не звучи добре! И aко нямaте три 
рaзклaтени зъбa... не вaжи! Товa с вaучери-
те и подбивa нa цени прaви лошa услугa нa 
сaмите колеги... къде се постaвяте и кой ще 
си изтрие обувките във вaс? ?

• В стила на рекламите, в стила на бързо-
то хранене... Въвеждате опция на „самооб-
служване” - даваш кабинета под наем на па-
циента: влиза прави си обтурация - плаща, 
вади си зъб - плаща, скубва си едно нервче, 
врътва си една апикална, боцва си едно им-
плантче - примерно...

По повод обявения от дентална кли-
ника във Варна „outlet на 21-ви март 
в grand mall - Варна!„

• Отврат някаква, продукт на цялата БГ 
действителност

• Инициативата е добра, като се има предвид 
финансовото състояние на пенсионерите! 
Лошото е, че Здравната каса не е помислила 
за тях да създаде отделен пакет услуги, както 
е при децата, с повече манипулации!

• Жалки!

• Поредната лудост! Питам аз, за какво е 
този измислен наш ”съюз”... чии интереси 
защитава??.. защо плащаме този членски 
внос??.... за един вестник??? за това, че до-
говарят „адекватни” цени??? До кога???? Но 
когато ти липсва себеуважение, не можеш 
да изискваш и очакваш такова и от други-
те.... това важи и за професията ни!

• Какво толкова ви притеснява тази обява в 
сайт за продажби, какъвто е олх? 

• За мен беше по-възмутително онзи д-р 
Джамал, който си правеше кабинети, къ-
дето му падне, без никакви регистрации и 
прочие „задължителни” елементи за упраж-
няването на професията. Безработни „адво-
кати” има, безработни зъболекари едва ли

• О.....тепърва ще има безработни зъболе-
кари г-жо .... и то точно тези, които пускат 
обяви в търговски сайтове, правят ”промо-
ции”....защото всичко се връща като буме-
ранг......когато играеш на дребно.....

• Ами да видим... да те приемат в адвокат-
ската колегия е мисия невъзможна и не ста-
ва лесно... Да откриеш кабинет където ти 
падне, ти трябва само кетап и прословутото 
членство в БЗС. А в по-големите градове на-
право ще ти работят на процент... Та безра-
ботни не виждам, поне засега... Пък и като 
толкова на някой му се работи с бедни, бо-
лни и възрастни хора, да заповяда по села-
та, пустеещи практики има...

едни от най-коментираните теми на фейсбук страницата „Зъболекари за промя-
на” през този месец са: 

• Безплатно вадене на 3 разклатени зъби за пенсионери срещу здравна книжка
Ако имате родители, баби, дядовци, които имат нужда от екстракция на зъби, но 
няма как да заделят пари, това е вашата обява. Касата им осигурява 2 вадения, за 
които се доплаща. При мен този месец не се доплаща, и вместо 2, може да им бъде из-
ваден и трети, като подарък от мен. Това е жест към нашите възрастни хора, кои-
то са работили цял живот и не им се осигурява достатъчно зъболекарски услуги.
След екстракциите, могат да получат и протеза с намаление.

• Чистене на зъбен камък плюс ръчен кюретаж и химична промивка на всеки...

• Обявения от дентална клиника във Варна „Outlet на 21-ви март в Grand Mall - Ва-
рна! Очакваме Ви с широки усмивки и подаръци за всички присъстващи!„

Проф. Марин Вутов
1922-2015 г.

С дълбоко прискърбие ви съобщаваме, 
че почина нашият приятел и колега проф. 
Марин Вутов.

Роден е на 6 септември 1922 г. в с. Те-
лиш, Плевенско. Завършва зъболекарство 
в Медицинския факултет на Софийския 
университет през 1948 г. Дългогодишен 
преподавател по терапевтична и детска 
стоматология. Работи като практикуващ 
стоматолог в продължение на 58 години 
- до 2006 г. 

Автор е на над 200 научни статии в об-
ластта на лечението на зъбите и устната 
кухина. Участва в издаването на четири 
учебника по детска стоматология (1980, 
1984, 1989, 1998) и монографиите „Забо-
лявания на лигавицата на устата” (1963), 
„Зъбен кариес” (1979), Лечение на стома-
тологични заболявания в детска възраст” 
(1984), „Вставки” (1987).

Поклон пред светлата му памет!
От Сдружението на българските 

зъболекари

in memoriam




