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Дата: 08.04.2020 г.
Изх. № 353
До:

Д-р Нигяр Джафер
Зам.-председател на 44-то Народно събрание на Република България
Член на Комисия по здравеопазването
на 44-то Народно събрание на Република България

Относно:

Включване на лечебните заведения на лекарите по дентална медицина
(малък и среден бизнес) за кандидатстване за компенсации в
предстоящите законови промени.

Уважаема д-р Джафер,
Денталната помощ, като солиден специализиран дял на първичната
извънболнична помощ, функционира като един частен и частно инвестиран и частно
издържащ се сектор, изпълняващ държавната задача за осигуряване на денталното
здраве на гражданите на Република България. Въпреки липсата на достатъчно лични
предпазни средства, както и отлив на пациентите, спазвайки всички препоръки с тежката
епидемиологична обстановка лекарите по дентална медицина продължават да
упражняват своята дейност.
Мерките, които се взеха с подписването на Анекс към НРД 2020-2022 г. са една
добра стъпка посока подпомагане дейността на колегите имащи договор с НЗОК. Наред
с това съществуват и практики – около 2400 на брой, които са оставени без никаква
възможност за справяне с тежката ситуация, поради факта, че те нямат подписан договор
с НЗОК и не са включени в мерките, които Правителството изработи за подпомагане на
малкия и средния бизнес.
Г-жо Зам.-председател на 44-то Народно събрание на Република България,
За пореден път се обръщаме към Вас с настояване да бъдат взети всички
необходими мерки, за да бъде премахната тази неравнопоставеност на лечебни
заведения в условия на тежка епидемиологична и предстояща финансова криза.
Настояваме за спешна среща, на която съвместно да обсъдим възможните стъпки.
Български зъболекарски съюз е бил винаги достоен партньор при решаване на всички
проблеми в сферата на здравеопазването.
С уважение:

Д-р Николай Шарков
Председател на УС на БЗС

