
Уважаеми колеги, 
 
Живеем в интересно време, в което неизвестните са повече от известните, което ни кара 
да пренастройваме нашето мислене, реакциите ни, отношението в семейството, погледът 
към нашата професия и в общи линии усещането ни за живота. Това време предполага 
всеки да смири своето его и да промени малко или много своите мисли. 
 
Извънредното положение въведено от 13 март до 13 април ни изправя пред интересни 
предизвикателства.Това важи както за хората, така и за държавните институции. Нека 
бъдем реалисти за обстановката и оптимисти за бъдещето. 
 
Имайки възможност да се срещнем с държавните институции виждаме, че там също се 
действа на момента в зависимост от обстановката. Основната им цел в момента е 
превенция и в последствие – добро лечение на хората, които ще имат нужда от болнично 
лечение. 
 
Както всички знаете, ние сме професията, която е в най –голяма опасност от заразяване, 
както лекарите на първа линия в болничните заведения, тъй като вирусът  се 
разпространява основно чрез аерозоли и за това моля спазвайте следните препоръки: 
 
1. Ние сме лечебни заведения, не биха могли да ни затворят със закон, освен при военно 
положение, но е необходимо да спазваме препоръките от БЗС. Ограничаване максимално 
на неспешните пациенти и оказване изключително и само на спешна помощ по протокол, 
публикуван в сайта на БЗС  www.bzs.bg и в сайта на РК на БЗС Бургас 
 /www.bzsrkburgas.com/ 
 
2. Манипулациите в денталните кабинети трябва да се извършват по всички правила на 
дезинфекцията и с предпазни средства, които са публикувани на сайта на БЗС и на РК 
Бургас. 
 
 На централно ниво ръководството на  БЗС освен протоколите за работа инициират и 
срещи с държавните институции по два основни въпроса-осигуряване на необходимите 
предпазни средства на неспекулативни цени и от компенсации от страна на държавата 
поради финансовите загуби, които ще търпят всички затворени дентални практики. 
 
На местно ниво след Управителния съвет на РК на БЗС гр.Бургас от 17.03.2020г. проведено 
онлайн, се взе решение за иницииране на среща  между ръководството на РК на БЗС 
гр.Бургас и Община Бургас. В изпълнение на това решение д-р Буджева и д-р Димитров на 
18 март проведоха среща с кмета на Бургас - Димитър Николов, заместник-кмета по 
здравеопазване г-жа Йорданка Ананиева и д-р Георги Паздеров директор на РЗИ  Бургас. 
Бяха поставени въпросите, които ни касаят за липсата на защитни облекла (маски, очила, 
ръкавици и дезинфектанти и еднократни престилки и шлемове) за колегите, които оказват 
спешната и неотложна помощ в нашата област. Към момента, това с което разполага 
Общината - дезинфектанти и защитни облекла - са крайно недостатъчни. Пратката, която е 
получена на територията на Общината се разпределя изключително в болниците, които се 
очаква да  посрещнат първата вълна от болни.  
 
Имаме уверението на кмета, че при следващата доставка, която все още не се знае кога ще 
пристигне на територията на страната, при възможност ще бъдат предоставени 
 безвъзмездно на колеги,които ще обслужват  спешните и неотложни пациенти в 
собствените си практики. 
 
По другата ни инициатива, относно  кабинет за спешна помощ, Общината се ангажира, в 
лицето на кмета и зам.кмета да бъдат оборудвани два кабинета на територията на бившата 
стоматологична поликлиника със съответните дезинфектанти, облекла, предпазни 



шлемове, ръкавици, които кабинети да поемат неотложната помощ в Общината, в момент, 
когато дойде пикът на вълната и при евентуално затваряне на кабинетите със закон или 
решение на кризисния щаб. Това ще бъдат двата така наречени спешни кабинета. 
Евентуално може да се открие и такъв в Айтос, но това е обект на последващи разговори. 
 
В тези кабинети ние като Районна колегия, поехме ангажимент да осигурим колеги 
доброволци, които да поемат неотложните пациенти. 
 
Всички колеги, които желаят да работят в спешните кабинети, моля да заявят това за да 
бъдат предвидени в график. 
 
За да получим предпазни средства е необходимо всеки, който иска да работи като спешен 
кабинет да заяви бройка от предпазните средства, които са му необходими. 
 
В последващ разговор с кмета г-н Димитър Николов днес - 19 март, от нас се изисква 
информация, кои кабинети приемат спешни случаи, в кои кабинети има нощен дежурен  и 
кои кабинети са на разположение събота и неделя, към настоящия момент. Това е 
необходимо за да се дава информация на гражданите. 
 
  
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРИСТИГА СЕ ПУБЛИКУВА НА САЙТА 
НА БЗС И НА САЙТА НА РК НА БЗС БУРГАС. 
 
БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ И СЕ ПАЗЕТЕ ! 
 
  
 
19.03.2020 год.                                               УС на РК на БЗС 
Гр.Бургас 
 


