Изх.№ 40

До:

Дата: 08 Април 2020 г.

Проф. Д-р Венцислав Мутафчийски
Председател на НОЩ

До:

Г-н Кирил Ананиев
Министър на Здравеопазването

До:

Г-н Росен Иванов
Директор на ИАМН

До:

Д-р Данчо Пенчев
Директор на СРЗИ

До:

Г-жа Йорданка Фандъкова
Кмет на Столична община

До:
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Уважаеми Дами и Господа,
Уважаеми колеги,

Има данни за случаи с пациенти, доказано инфектирани с COVID-19, които се
нуждаят и не могат да получат дентално лечение в ситуация на спешност.
Трябва да се отбележи точно какъв е проблемът: тези пациенти не могат да
бъдат лекувани в дентална практика, защото ако са в карантина те не могат да я
нарушат, а ако вече са настанени в болница, състоянието им не позволява
извършване на дентално лечение.

Всички лекари по дентална медицина знаем, че тежки и летални усложнения от
зъбни проблеми се случват твърде рядко, но комбинирането им с тежко общо
състояние вследствие на вирусната инфекция увеличава рисковете.
Лекарите по дентална медицина, както всички здравни работници се грижат за
денталното здраве на пациентите си независимо от обстоятелствата.

На 08 Април 2020 г. се проведе онлайн Председателски съвет на Управителния
Съвет (УС) на Столична Районна Колегия на Български Зъболекарски Съюз (СРК
на БЗС) по повод развитието на проблемите с COVID-19. Основна тема бе
проблема с доказано заразените с COVID-19, които се нуждаят от спешно
дентално лечение.
Какво би могло да се направи?
При направеното бързо допитване по e-mail в периода 20-25 март 2020 г. се
събраха данни за лекарите по дентална медицина, работещи на територията на
гр. София в настоящите условия. Сред заявилите, че работят има и колеги, които
категорично заявяват, че биха работили с пациенти с доказана инфекция, но
при наличие на необходимите предпазни средства и създадени условия за
работа.
След дискусиите и направените анализи имаме следните предложения:
1.

Лечебно заведение/кабинет:
Да се определи подходящо лечебно заведение/кабинет, където да се
подсигурят всички необходими условия за провеждане на дентално
лечение (подобно на изолаторите и специализираните клиники за
болни с COVID-19). Може би е най-добре да се използва наличен
дентален кабинет на територията на ФДМ-София, ВМА, УМБАСМ
Н.И.Пирогов или други големи болници.
Цитираме тези болници, защото смятаме, че в момента разполагат с
оборудвани и регистрирани кабинети с възможност за самостоятелен,
изолиран достъп. Това ще улесни изискванията за изолация и
дезинфекция.
При възможност да отговори на критериите тази функция би могла да
се изпълнява и от отделна практика или лечебно заведение.

2.

Обезпечаване на спешен дентален кабинет:
Това е conditio sine qva non. Смятаме, че трябва да се намесят РЗИ и
логистично-координационния център за подсигуряване на лични
предпазни средства, дезинфектанти и т.н.

3.

Кой ще лекува?:
От горепосоченото допитване се установи, че има колеги, които биха
работили със заразени с COVID-19. Очакваме, че броя на желаещите
вероятно ще нарасне при разкриване на кабинет с необходимите
условия за работа.

4.

Организация на дейността:
Как ще работят колегите: дневно/денонощно дежурство/повикване/
разположение; би ли имало възможност, както в изолаторите, за
продължителен престой в кабинета със условия за лекарите за почивка
и храна и/или последвало карантиниране и т.н.
Това е организация, която ще се дискутира след създаването на
въпросния кабинет.

5.

Заплащане на дейности:
В Република България денталната медицина на практика е 100% частна
и работещите в такъв кабинет заслужават адекватно заплащане.
Заплащането трябва да се регулира специално и адекватно.

Не мислим, че предложението ни е напълно изчерпателно, но смятаме, че
проблемът става изключително сериозен. При наличието на близо 600 доказано
заразени пациенти с COVID 19 към 8 Април 2020 г., може да се очаква, че
проблемът със спешните дентални случаи ще става все по-актуален.
Очакваме коментари и предложения за адекватно решение на спешните
дентални случаи при тези пациенти.
Такъв тип кабинети за спешна дентална помощ за пациенти, доказано
инфектирани с COVID 19, биха могли да бъдат разкрити на няколко места на
територията на Република България, свързани със съществуващите медицински
университети и големи болници.

Необходимо е да се организира система за транспортиране на болните и
популяризиране на тези кабинети. Тези специализирани кабинети ще работят
само и единствено с пациенти с доказана инфекция с COVID-19 и под карантина
при възникнала спешност.

Бихме могли да се ангажираме с организиране и създаване на екипите, които
ще работят на територията на гр. София.
Ангажираме се информацията за съществуването и работата на въпросния
спешен кабинет да достигне до всички лекари по дентална медицина,
практикуващи на територията на гр. София.
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