ПРОТОКОЛ
от Кръгла маса по проблеми свързани с нерегламентирани практики и
дейности в зъбопротезирането, като част от денталната медицина
Днес, 02.10.2020 г., в град София се проведе Кръгла маса по проблеми свързани с
нерегламентирани практики и дейности в зъбопротезирането, като част от денталната
медицина.
В 10:00 часа, в конферентната зала на хотел „Хилтън“ присъстваха:
Комисията по здравеопазване към Народното събрание :
д-р. Даниела Дариткова - председател
Български зъболекарски съюз:
д-р Николай Шарков – председател
доц. Тодор Узунов - заместник-председател
д-р Хайк Папазян - член на Контролната комисия
Изпълнителна агенция „Медицински Надзор“:
Сабина Карапетрова - директор на дирекция „Администриране на режимите по регистрация
и издаване на разрешения за лечебна дейност“
Юлия Балканджиева - гл. инспектор в дирекция „Администриране на режимите по
регистрация и издаване на разрешителни за лечебна дейност“
проф. Росен Коларов - държавен инспектор „Контрол на медицинските дейности и оценка на
качеството“
Национална здравноосигурителна каса:
Ирина Цалова – главен експерт в дирекция „Методология на медицинските дейности и на
денталните дейности“
Цветанка Георгиева - главен експерт в дирекция „Методология на медицинските дейности и
на денталните дейности“
Българска асоциация за закрила на пациентите:
Пламен Таушанов – председател
Анна Илиева – зам.-председател
Галина Методиева Костова
Асоциация на денталните дилъри в България:
Васил Попов – Дентатехника
Маргарита Тотева - Ве и Ха България
Българска асоциация на зъботехниците:
Иван Бурджев – председател на УС
Стоян Котев – гл. секретар
Светлан Велев – зам.-председател
Владимир Кехайов – зам.-председател
Весислав Цветанов – член на УС
Георги Радулов – член на УС
Мелекпер Адем – председател на РК – Пловдив и председател на Комисията по нормативни
документи

Георги Дулев - председател на РК – София и представител на БАЗ във Висшия медицински
съвет
Димитър Делчев – председател на РК – Хасково и председател на Комисията по нелегални
практики
Водещ на Кръглата маса – Мелекпер Адем
Стоян Котев – увод
1. Въпрос от БАЗ: „Д-р Шарков, бихте ли дали определение кои от дейностите на
лекарите по дентална медицина бихте класифицирали като нерегламентирани и считате ли,
че основната нерегламентирана дейност е захранването на нелегалните зъботехнически
практики и с работа?“
Д-р Шарков отговори, че БЗС също се бори с незаконните и нерегламентирани практики,
защото в крайна сметка лекарят по дентална медицина е отговорен за изделието поставено в
устата на пациента. БЗС прави всичко в защита на пациента и е готов на съвместна работа с
БАЗ.
Пламен Таушанов - „Трябва да се търси отговорност от извършителя за една
нерегламентирана дейност“
2. Въпрос от БАЗ: Какви действия ще предприеме Българския зъболекарски съюз
срещу тази порочна практика?
Д-р Шарков отговори, че БЗС, не е контролен орган, но въпреки това вече е предприел мерки
и се интересува дали има официална методика, по която се удостоверява легитимността на
лабораторията.
Стоян Котев – уточняващ въпрос - Мислите ли, че за да има такава нерегламентирана
дейност основна роля имат лекарите по дентална медицина, които изпращат отпечатъци за
изработка на медицински изделия от нередовни зъботехници и не е ли редно, клиниката да
изисква надлежен документ за медицинското изделие?
Д-р Шарков – Контролът е взаимен процес и ако двете страни се самосезират ще бъдат
предприети действия.
Проф. Коларов подкрепи идеята на кръглата маса и обърна внимание, че това е важен
проблем за обществото. Също така добави, че има Закон за здравето, който е ясен и
категоричен, и трябва да се спазва от всички.“

3. Въпрос от БАЗ: Уважаеми, д-р Шарков, какво е становището на БЗС относно
износа на работа към страни, извън Европейския съюз?
БЗС няма ясно становище по въпроса, тъй като според тях това е елемент на бизнес
отношения в една пазарна икономика.

4.Уточняващ въпрос от БАЗ: Така поставеният проблем засяга според нас правата на
пациентите и застрашава тяхното здраве, тъй като зъбопротезните конструкции с неясен
произход са изработени при неясни условия, с вложени незнайни материали без сертификат,
дори от лица не зъботехници.
Д-р Шарков се съгласи и добави, че качеството на много от лабораториите у нас е на много
високо ниво.

Пациентската организация също подкрепи това твърдение и предложи проблема да се
регламентира правно.

5. Въпрос от БАЗ към всички участници в кръглата маса: Във връзка с заплащането от
страна на НЗОК, на лекарите по дентална медицина, на т.н „безплатни протези“, БАЗ
предлага да се създаде документ, който да бъде одобрен от Министерство на
здравеопазването и да съдържа в себе си данни за лекаря по дентална медицина, кода на
неговата практика, и личния код, данни за пациента, а също, и кода, и личния код, съответно
на зъботехническата лаборатория, и на зъботехника, изработил протезата. По този начин ще
се дефинират отговорностите на всеки участник в процеса. Бихтеи ли подкрепил
предложението на БАЗ за създаването на такъв документ?
БЗС иска да бъде сведена до минимум бюрокрацията и иска писмено предложение от БАЗ по
въпроса.
НЗОК съобщи, че към настоящия момент пациентът подписва декларация, с която да
удостовери, че му е поставена такава протеза.
От името на БАЗ г-н Стоян Котев уточни, че са подготвени становища към съответните
институции, по въпросите поставени на кръглата маса, които ще им бъдат предоставени.

6. Въпрос от БАЗ към ИА „Медицински надзор“: Какво ще направи ИАМН, спрямо
СМТЛ, които не са изпълнили разпоредбите на Закона, след предоставяне на списъка, който
е приготвен и входиран. Какви проверки ще бъдат извършени и в какви срокове? А също
така и кога регистъра воден от ИАМН ще бъде приведен, спрямо изискванията на Закона?
ИАМН отговори, че тече обществена поръчка в МЗ, за изработване и водене на регистъра на
ИАМН. Колкото до списъка с нерегламентираните и нелегални лаборатории, при подаване
на регулярна информация, ще бъдат проведени съответните проверки.

7. Въпрос към Асоциацията на денталните дилъри в България: Какво е решението на
проблема с „куфарните търговци“, които не са регистрирани в ИАЛ, а продават материали?
Г-н Попов отговори, че въпросът е наистина сериозен и би трябвало да бъде регламентиран,
гарантирайки качеството на изделията поставени в устата на пациента.

8. В хода на дискусията г-н Стоян Котев, от името на БАЗ, зададе въпрос към
Комисията по здравеопазване на НС: По какъв начин законодателят може да включи
специфичните медицински изделия, в списъците по чл. 30 заплащани от НЗОК, или в
някакъв друг регламент?
Д-р Дариткова благодари за възможността да се включи в дискусията и заяви своята
готовност за разглеждане на становищата, които да бъдат обсъдени и по възможност
облечени в законодателни инициативи.
Със заключителни думи на председателя г-н Иван Бурджев, кръглата маса бе закрита,
с пожелание за по-нататъчно сътрудничество за решаването на проблема с
нерегламентираните практики и дейности в зъбопротезирането, като част от денталната
медицина.

