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Уважаеми г-н Министър,  

СБЗ като организация, представляваща част от зъболекарското съсловие, изразява 

опасения, свързани с въвеждането на допълнителни рестриктивни мерки по отношение на   

Ковид-19. Акцентираме  върху вероятността от ново затваряне на населените места и 

ограничаване на придвижването на гражданите вътре и между тях. Това ще доведе до 

липса на възможност за посещения на зъболекарски кабинети, както в периода март-април. 

От началото на пандемията нашето съсловие, което е на първа линия на 

контактуващите с коронавируса медици, направи много за превенцията на 

разпространението на заразата. Закупените със собствени средства допълнителни 

консумативи (дезинфектанти, лични предпазни средства), апарати за стерилизация на 

помещенията, аспирационни системи (за аерозолите в кабинета), явно във висока степен са 

помогнали и ограничили разпространението на Ковид-19. Ниската заболеваемост сред 

нашите редици и тези на помощния ни персонал са показателни за това. 

Въвеждането на гореспоменатите мерки ще влоши и без това тежкото ни финансово 

положение. Много малка част от колегите са подпомогнати от евросредствата, отпуснати 

във връзка с пандемията. Допълнителното финансиране от страна на НЗОК (85% от 

януарската заработка за времето на епидемиологичната обстановка) и увеличаване с 10% 

заплащането за месеците септември, октомври и ноември, не са достатъчни за нормалното 

функциониране на зъболекарските кабинети. Около 30% от колегите не работят с НЗОК, за 

тях няма никакво финансово подпомагане. 

 

УС на СБЗ се обявява категорично против въвеждането на нови мерки, 

ограничаващи придвижването на населението вътре и между населените места. 

 

СБЗ декларира, че нашето съсловие ще продължава да спазва стриктно 

противоепидемичните мерки за превенция на разпространението на вируса. 

 

Надяваме се на разбиране от ваша страна и от страна на гражданското общество. 

 

С уважение: УС на СБЗ 
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