
СПРАВКА  

 

за отразяване на становищата, получени в рамките на периода за обществени консултации, по проекта на Правила за добра медицинска 

практика на лекарите по дентална медицина 

  

Вносител Становища/предложения 
Становище по 

предложението 
Мотиви 

1. Съюз за 

стопанска 

инициатива, 

вх. № 62-00-1/ 

03.02.2020 г. и 

Портал за 

обществени 

консултации от 

31.01.2020 г. 

Като национално представителна организация на работодатели, в която 

членуват организации, осъществяващи дейности в областта на 

дентална медицина, Съюзът за стопанска инициатива изразява пълна 

подкрепа за представения проект на Правила за добра медицинска 

практика на лекарите по дентална медицина в Република България. 

Считат, че съсловната организация на лекарите по дентална медицина 

– Българският зъболекарски съюз, е изработил правилата в 

съответствие с изискваният на действащите нормативни актове – Закон 

за здравето, Закона за лечебните заведения и Закон за здравното 

осигуряване, ЗСОЛЛДМ, Устава на БЗС и не на последно място 

Кодекса за професионална етика на лекарите по дентална медицина. 

Също така считат, че Правилата за добра медицинска практика на 

лекарите по дентална медицина коректно не налагат нива на 

компетентност за практикуващите лекари по дентална медицина, които 

биха навредили на лечението на пациентите и правата има на свободен 

избор на лекуващ лекар. Според тях при разработване на правилата са 

обхванати в необходимият детайл всички аспекти във връзка с 

утвърждаването на единни препоръки и правила за профилактика, 

диагностика и лечение в областта на денталната медицина. 

Прогласените в т. I от Правилата основни принципи при 

упражняването на медицинска практика в денталната медицина  

(добронамереност и почтеност; повишаване на професионалните 

знания и клинични умения; коректна документация за пациента; 

професионално общуване с пациентите и техните оторизирани 

родственици; конфиденциалност в отношенията „лекар-пациент“; 

създаване на възможност за второ мнение и отнасяне към друг 

специалист; поддържане на добри взаимоотношения с колегите; 

Приема се.  
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осъзната цена на грижите за здравето; недопускане на себеизтъкване и 

злоупотреба със заеманата лечебна позиция; активност в промоцията 

на здравето) са застъпени във всички текстове на Правилата, което 

създава необходимата гаранция за съблюдаване на общата политика по 

етичност и качество в денталната медицина. Считат, че разработените 

правила за професионално-етични взаимоотношения с пациента и за 

поддържане на добра дентална практика са всеобхватни и осигуряват 

необходимото високо ниво на качество на лечението и услугите в 

денталната медицина. Същевременно специалните правила за лечение 

на различни заболявания са съобразени с достиженията на денталната 

наука и практика в световен мащаб, като тенденцията е за осигуряване 

на все по-високо качество на лечението с модерни терапевтични 

методи. Специалните правила за лечение на различните заболявания са 

достатъчно обхватни и подробни. 

Считат, че приемането и прилагането на Правила за добра медицинска 

практика на лекарите по дентална медицина в република България ще 

доведе до повишаване на качеството на предоставяните дентални 

услуги, повишаване на медицинските грижи за пациентите, защита 

правата на лекарите по дентална медицина и на пациентите. 

Mostree, Портал 

за обществени 

консултации, 

07.02.2020 г. 

Счита, че предложените правила следва да бъдат изцяло оттеглени 

поради следните причини: „По инициатива на Българския 

зъболекарски съюз е утвърдена декларация от министъра на 

здравеопазването, с която денталните специалисти удостоверяват, че 

не работят с амалгама, не се свалят амалгамени обтурации в техните 

практики и не се екстрахират зъби с амалгамени обтурации, т.е когато 

пациент потърси дентален специалист с болен зъб, на който има 

амалгамена пломба - зъболекарят прави отказ да го обслужи в 

противоречие на вашите правила и на етичния им кодекс. За справка 

трябва да се поиска информация от произволно РЗИ и ще се окаже, че 

98 % от стоматолозите са подали такива декларации ... тук там има по 

някой, който е декларирал, че сваля амалгамни пломби, а на останалите 

ако им дойде пациент с такава пломба за смяна просто го отпращат или 

ако го обслужат подлежат на наказателно преследване, тъй като ще се 

окаже, че  са декларирали неверни данни, т.е. че не свалят амалгамни 

Не се приема. Направените коментари и 

предложения не са 

съотносими към проекта на 

Правила за добра медицинска 

практика на лекарите по 

дентална медицина в 

Република България. Всеки 

един практикуващ лекар по 

дентална медицина носи 

индивидуална отговорност за 

декларираните от него данни 

и информация, както и за 

изпълнение на едно от 

основните задължения на 

денталните медици -  
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пломби, а на практика свалят. По тези съображения предлага да бъдат 

оттеглени Правилата за добра медицинска практика на лекарите по 

дентална медицина в Република България, тъй като 98 % от денталните 

специалисти са декларирали отказ от обслужване на пациенти с 

амалгамни пломби. Повече информация е публикувана тук на УС на 

БЗС - https://bzs-srk.bg/2018/12/21/относно-амалгамсепараторите/.  

Най-интересното е, че горе пише - декларацията за отказ от обслужване 

на пациенти с амалгамни пломби била съгласувана от МЗ  -  безобразие, 

то половин България е с амалгамни пломби, преди нямаше химичен 

композит, фото истории и прочее.“ 

осигуряване на достъп до 

качествени медицински 

услуги в областта на 

денталната медицина.  

Целта на правилата е да бъдат 

утвърдени единни препоръки 

и правила за профилактика, 

диагностика и лечение в 

областта на денталната 

медицина, които да 

гарантират качеството на 

предоставяната медицинска 

помощ, защитата на здравето 

и правата на пациентите, да 

създават условия за 

възможно най-добър изход от 

заболяването и да 

ограничават до приемлив 

минимум риска при 

извършването на отделните 

видове дейности.  

      
 

 

 

ВАНЯ ВЕЛИЧКОВА 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР 
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