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Членовете на Български зъболекарски съюз

Уважаеми колеги,
Както вече знаете, Конгресът на БЗС, състоял се на 22.11.2019 г., прие „Специалните
правила“. Зад нас останаха месеци на вълнение, конфронтация, дебати и разговори.
Убеден съм, че с приемането на „Специалните правила“, професията направи крачка
напред.
Убеден съм също, че това няма да бъдат последните правила, а ще е само началото.
Ние не можем да отречем, че зъболекарската професия вече не е същата. Тя не е просто
терапия, протетика, детска стоматология и т.н. Професията е комплексна, сложна и модерна,
но най-важното за всички нас - много отговорна.
И понеже „всичко свърши“, днес се обръщам към Вас, за да изкажа благодарност на
колегите в цялата страна, които не познавам, за това, че бяха толерантни и оставиха работната
комисия да свърши работата си.
Искам да изразя искреното си уважение и благодарност към делегатите на конгреса за
тяхната мъдрост и положително отношение към усилията ни. И конкретно на д-р Константин
Даков!
Изказвам особена благодарност на всички участници в работните групи по отделните
специалности. Ще спомена водещите експерти – д-р Светослава Стефанова, д-р Пламен
Петров, доц. д-р Наталия Гатева, доц. д-р Елка Радева, доц. д-р Камен Коцилков, доц. д-р
Теодора Болярова, д-р Мариана Янкова, доц. д-р Тодор Узунов. Специално на д-р Дора
Кишкилова и д-р Божидар Кафелов.
Благодаря на управителния съвет на БЗС, на д-р Николай Шарков, д-р Борислав
Миланов, д-р Светослав Гачев, на председателите на районните колегии за техническата
подкрепа в работният процес, на експертните групи.
Пожелавам на професионалното съсловие да бъде проспериращо, критично,
компетентно и все така огнено и справедливо!
С уважение:

Доц. д-р Павел Станимиров, дм
Председател на разширената Комисия
по изготвяне на Специални правила
на Правила за добра медицинска практика
на лекарите по дентална медицина

