
 

БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ 
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                                                                Дата: 25.10.2019 г. 

                                Изх. №: 877 

 

До:   Националните консултанти по дентална медицина 

 

Относно: Проект за изработване на медицински стандарти по дентална медицина 

 

 

 Уважаеми национални консултанти,  

 

 Информираме Ви за писмо-отговор от г-жа Жени Начева, Зам.-министър на 

здравеопазването по повод инициативата на УС на БЗС за съобразяване на Образеца за 

изработване на медицински стандарти със спецификата на денталната медицинска помощ 

осъществявана в нашата страна.  

 В официална кореспонденция с Министерство на здравеопазване беше разяснено, 

че 95% от денталната медицина в България се базира на лечебни заведения за първична 

доболнична помощ, осъществявана от лекари по дентална медицина, отговарящи на 

всички необходимо изисквания съгласно ЗЛЗ.  

 Образците за изработване и актуализиране на Медицински стандарти, изработени 

на базата на сега действащата разпоредба на чл. 6а, ал. 3 от ЗЛЗ, са съобразени с 

реалността в хуманната медицина, но не отговаря на нуждите на денталната медицина и 

практически забранява извършването на специализирани лечебни дейности в първичната 

доболнична дентална помощ. 

 В отговор на предоставената информация, получихме указания примерния образец 

за медицински стандарти в областта на денталната медицина да притежава следната обща 

структура: 

1. Основна характеристика на медицинската специалност. 

2. Изисквания към лицата, осъществяващи професионална дейност по 

специалността. 

3. Изисквания за осъществяване на дейността, включително и критерии за 

качество на изпълняваните дейности. 

 Изискванията следва да бъдат определени за дейностите в извънболничната 

помощ, като не се изисква определяне на нива на компетентност.  Последното е в сила 

само за болничната помощ, каквато не се осъществява в рамките на денталната 

медицинска дейност.  

С оглед на гореизложеното Ви изпращаме проект на образец за изработване на 

медицински стандарти, съобразен с указанията на Министерството на здравеопазването, с 

настояване за обсъждане и финализиране на окончателен образец. 

 

С уважение: 

 

                
Д-р Николай Шарков     Доц. д-р Тодор Узунов    

Председател на УС на БЗС             Зам.-председател на УС на БЗС 

       Председател на временна  

           Работна Комисия за изготвяне 

                    Становище по Медицинските Стандарти 
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