БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
София 1000, бул. „Витоша” № 12, тел.: 02/ 451 43 12; 02/ 451 43 13; 0988 136 900
0988 136 901; 0888 407 226; E-mail: office@bzs.bg; Website: www.bzs.bg

Клипинг на статии отразили изказванията на д-р Николай Шарков, във
връзка с факта, че ЛДМ няма да връщат или отработват парите, платени от
НЗОК за работа в неблагоприятни условия в условията на Извънредно
положение и Извънредна епидемична обстановка

https://www.investor.bg/, 19.05.2020 г.
Грешно е тълкуването на извадка на заседанието на Надзорния съвет на Касата, каза
д-р Иван Кокалов
………………
Никъде в анекса и методиката, която са обсъждали Българският зъболекарски съюз
и Българският лекарски съюз, няма дума, която да казва връщане на пари или отработване
на пари, коментира и председателят на УС на Българския зъболекарски съюз д-р Николай
Шарков пред Bulgaria ON AIR.
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Илияна Йотова: Болниците да връщат пари е цинизъм
Лекари и зъболекари отказват да върнат 85-те процента на касата
…………….
И зъболекарите са категорични, че няма да връщат пари на НЗОК. "Никъде в
анекса и методиката, която са обсъждали Българският зъболекарски съюз и БЛС, няма
дума, която да казва връщане на пари или отработване на пари", заяви председателят на
УС на БЗС доц. д-р Николай Шарков. Зъболекарите бяха подпомогнати от властта с 4
млн. лева заради кризата. Евентуалното връщане на пари е анонсирано на заседанието на
Надзорния съвет на НЗОК от 27 април. От стенограмата става ясно, че председателят на
надзора Жени Начева смята, че "който работи, ще получи 100% от изработената сума.
Ние за реално отчетена и извършена дейност заплащаме 100% от извършената сума". Д-р
Иван Кокалов й отговаря: "Но на този, който не работи, му даваме 85% от това, което е
отчел януари и февруари", на което Начева уточнява: "Да, но това е общ принцип за
всички. С идеята, че после той ще възстанови тези средства". Управителят на касата
проф. Петко Салчев уточнява, че "те трябва да ги изработят".
………………
www.dnes.bg, 18.05.2020 г.
https://www.dnes.bg/obshtestvo/2020/05/18/zybolekarite-niama-da-vryshtat-opusnati-zakrizata-pari.450090
Зъболекарите няма да връщат опуснати за кризата пари
Бяха дадени за работа при неблагоприятни условия, каза д-р Николай Шарков
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) внесе напрежение сред лекари и
болници, след като стана ясно, че от Здравната каса възнамеряват да накарат

медицинските лица да върнат част от парите, които им е превела за времето на
извънредното положение. Зъболекарите са били подпомогнати с 4 млн. лева.
"Зъболекарите и персоналът са оборудвани като космонавти в капсула преди и по време
на излитане. Взети са всички предпазни мерки, защото зъболекарите са на първа линия,
както и колегите в болниците. Всичко това, с което работим в устата на пациента, създава
разпрашаване, пръска вода, а вие знаете, че входната врата за вируса е устата и носът",
обясни председателят на УС на Българския зъболекарски съюз д-р Николай Шарков в
ефира на "България сутрин".
………………
Той посочи, че в самото начало, когато нямаше лични предпазни средства, още на
19 март са изпратили до колегите си ръководство за поведение при работа в условия на
пандемия.
В първия момент доста от кабинетите са спрели работа, но постепенно са се върнали на
работното си място, стана ясно от думите на д-р Шарков.
Той коментира и намерението на НЗОК зъболекарите да връщат платени в кризата
пари.
"Недоразумение и неразбиране на нашата професия, затова тези изказвания трябва
да бъдат в присъствието на представители на Българския зъболекарски съюз, за да може
да им бъде разяснено. За зъболекарите в Ломбардия държавата осигури безвъзмездно
месечно възнаграждение по 2500 евро. Не знам дали нашият Надзорен съвет го знае, но
аз го казвам от първо лице. Това са пари за поддържане на клиниките, за осигуряване
както заплати на зъболекарите, така и на работещия персонал. Също така за осигуряване
на лични предпазни средства", подчерта председателят на БЗС.
Той коментира, че никъде в анекса и методиката, която са обсъждали Българският
зъболекарски съюз и Българският лекарски съюз, няма дума, която да казва връщане на
пари или отработване на пари.
"Ще се срещнем с надзора на НЗОК и на тази среща ние ще изразим нашата
позиция - ние няма да връщаме и няма да отработваме пари. Тези пари бяха дадени за
работа при неблагоприятни условия и да задържим и без друго крехката дентална
помощ", отсече д-р Николай Шарков.
www.bgonair.bg, 18.05.2020 г.
https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/193689-balgarskiyat-zabolekarski-sayuznyama-da-vrashtame-ili-otrabotvame-pari
Зъболекарите отказват да връщат отпуснати за кризата пари
Бяха дадени за работа при неблагоприятни условия, каза председателят на БЗС д-р
Николай Шарков
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) внесе напрежение сред лекари и
болници, след като стана ясно, че от Здравната каса възнамеряват да накарат
медицинските лица да върнат част от парите, които им е превела за времето на
извънредното положение. Зъболекарите са били подпомогнати с 4 млн. лева.
"Зъболекарите и персоналът са оборудвани като космонавти в капсула преди и по
време на излитане. Взети са всички предпазни мерки, защото зъболекарите са на първа
линия, както и колегите в болниците. Всичко това, с което работим в устата на пациента,
създава разпрашаване, пръска вода, а вие знаете, че входната врата за вируса е устата и
носът", обясни председателят на УС на Българския зъболекарски съюз д-р Николай
Шарков в ефира на "България сутрин".
Той посочи, че в самото начало, когато нямаше лични предпазни средства, още на
19 март са изпратили до колегите си ръководство за поведение при работа в условия на
пандемия.
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В първия момент доста от кабинетите са спрели работа, но постепенно са се
върнали на работното си място, стана ясно от думите на д-р Шарков.
Той коментира и намерението на НЗОК зъболекарите да връщат платени в кризата
пари.
"Недоразумение и неразбиране на нашата професия, затова тези изказвания трябва
да бъдат в присъствието на представители на Българския зъболекарски съюз, за да може
да им бъде разяснено. За зъболекарите в Ломбардия държавата осигури безвъзмездно
месечно възнаграждение по 2500 евро. Не знам дали нашият Надзорен съвет го знае, но
аз го казвам от първо лице. Това са пари за поддържане на клиниките, за осигуряване
както заплати на зъболекарите, така и на работещия персонал. Също така за осигуряване
на лични предпазни средства", подчерта председателят на БЗС.
Той коментира, че никъде в анекса и методиката, която са обсъждали Българският
зъболекарски съюз и Българският лекарски съюз, няма дума, която да казва връщане на
пари или отработване на пари.
"Ще се срещнем с надзора на НЗОК и на тази среща ние ще изразим нашата
позиция - ние няма да връщаме и няма да отработваме пари. Тези пари бяха дадени за
работа при неблагоприятни условия и да задържим и без друго крехката дентална
помощ", отсече д-р Николай Шарков.
www.news.bg, 18.05.2020 г.
https://news.bg/health/i-zabolekarite-kategorichni-che-nyama-da-vrashtat-pari-nanzok.html
И зъболекарите категорични, че няма да връщат пари на НЗОК
Никъде в анекса и методиката, която са обсъждали Българският зъболекарски
съюз и Българският лекарски съюз, няма дума, която да казва връщане на пари или
отработване на пари. Това стана ясно от думите на председателя на УС на Българския
зъболекарски съюз д-р Николай Шарков пред Bulgaria ON AIR.
Припомняме, сред лекари и болници се породи напрежение, след като стана ясно, че
НЗОК възнамерява да накара медицинските лица да върнат част от парите, отпуснати за
времето на извънредното положение. Зъболекарите са били подпомогнати с 4 млн. лева.
От Българския лекарски съюз определиха "срамно" и "недопустимо" подобен въпрос да
стои на дневен ред в момент като този.
Д-р Шарков заяви, че има неразбиране на заболекарската професия. Според него
такива изказвания трябва да се правят в присъствието на представители на Българския
зъболекарски съюз, за да може да им бъде разяснено.
Като пример в международен план той подчерта, че за зъболекарите в Ломбардия
държавата е осигурила по 2500 евро безвъзмездно месечно възнаграждение за
поддържане на клиниките, осигуряване на лични предпазни средства и осигуряване на
заплати на зъболекарите и работещия персонал.
"Ще се срещнем с надзора на НЗОК и на тази среща ние ще изразим нашата
позиция - ние няма да връщаме и няма да отработваме пари. Тези пари бяха дадени за
работа при неблагоприятни условия и да задържим и без друго крехката дентална
помощ", категоричен бе председателят на БЗС.
Той заяви, че в момента зъболекарите са оборудвани "като космонавти в капсула
преди и по време на излитане". По негови думи са взети са всички предпазни мерки, тъй
като те също са на първа линия.
Д-р Шарков посочи, че в самото начало, когато е нямало лични предпазни
средства, още на 19 март от БЗС са изпратили до колегите си ръководство за поведение
при работа в условия на пандемия. По негови думи първоначално доста от кабинетите са
спрели работа, но постепенно са се върнали на работното си място.
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www.chernomore.bg, 18.05.2020 г.
https://www.chernomore.bg/bg-ikonomika/2020-05-18/zabolekarite-ne-iskat-da-vrashtatdadeni-za-krizata-pari
Зъболекарите не искат да връщат взети за кризата пари
Бяха дадени за работа при неблагоприятни условия, каза председателят на БЗС д-р
Николай Шарков
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) внесе напрежение сред лекари и
болници, след като стана ясно, че от Здравната каса възнамеряват да накарат
медицинските лица да върнат част от парите, които им е превела за времето на
извънредното положение. Зъболекарите са били подпомогнати с 4 млн. лева.
"Зъболекарите и персоналът са оборудвани като космонавти в капсула преди и по време
на излитане. Взети са всички предпазни мерки, защото зъболекарите са на първа линия,
както и колегите в болниците.
Всичко това, с което работим в устата на пациента, създава разпрашаване, пръска
вода, а вие знаете, че входната врата за вируса е устата и носът", обясни председателят на
УС на Българския зъболекарски съюз д-р Николай Шарков в ефира на "България сутрин"
на Bulgaria ON AIR.
Той посочи, че в самото начало, когато нямаше лични предпазни средства, още на
19 март са изпратили до колегите си ръководство за поведение при работа в условия на
пандемия.
В първия момент доста от кабинетите са спрели работа, но постепенно са се
върнали на работното си място, стана ясно от думите на д-р Шарков.
Той коментира и намерението на НЗОК зъболекарите да връщат платени в кризата
пари.
"Недоразумение и неразбиране на нашата професия, затова тези изказвания трябва
да бъдат в присъствието на представители на Българския зъболекарски съюз, за да може
да им бъде разяснено. За зъболекарите в Ломбардия държавата осигури безвъзмездно
месечно възнаграждение по 2500 евро.
Не знам дали нашият Надзорен съвет го знае, но аз го казвам от първо лице. Това
са пари за поддържане на клиниките, за осигуряване както заплати на зъболекарите, така
и на работещия персонал. Също така за осигуряване на лични предпазни средства",
подчерта председателят на БЗС.
Той коментира, че никъде в анекса и методиката, която са обсъждали Българският
зъболекарски съюз и Българският лекарски съюз, няма дума, която да казва връщане на
пари или отработване на пари.
"Ще се срещнем с надзора на НЗОК и на тази среща ние ще изразим нашата
позиция - ние няма да връщаме и няма да отработваме пари. Тези пари бяха дадени за
работа при неблагоприятни условия и да задържим и без друго крехката дентална
помощ", отсече д-р Николай Шарков.
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