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Членовете на УС на БЗС
Председателя на КПЕ
Председателя на КК
Членовете на КК

Уважаеми колеги,
Информирам ви, че в офиса на БЗС бе получено официално писмо от Българския
лекарски съюз (БЛС) базирано на сигнал изпратен до БЛС от Дружеството на
софийските общопрактикуващи лекари (ДСОПЛ) относно зачестили случаи на
отправени искания от лекари по дентална медицина към личните лекари на пациентите
за издаване на болнични листове за временна нетрудоспособност след проведено
лечение от лекар/и по дентална медицина.
Обръщат ни специално внимание на нормативната уредба (Наредба за
експертиза на работоспособността), в която императивно е посочено, че болничният
лист се издава от лекуващия лекар или лекар по дентална медицина, като лекарите по
дентална медицина издават болнични листове само за заболявания от тяхната
специалност.
В писмото изрично са цитирани и разпоредбите на чл. 308 от Наказателния
кодекс, в които е определена наказателната отговорност за съставяне на неистински
официални документи, като с повдигнат текст специално е акцентирано върху
наказанието лишаване от свобода до пет години, ако престъплението е извършено от
длъжностно лице в кръга на службата му.
Във връзка с изложеното, за да не се създават конфликти между лекарите по
дентална медицина и личните лекари, така и за да не бъдат подвеждани личните лекари
да съставят неистински болнични листове за лечебни дейности извършени от лекаря по
дентална медицина, моля да обърнете внимание на членовете на вашите районни
колегии да спазват стриктно нормативната уредба, регламентираща издаването на
болнични листове.
Изпращам ви и сканиран сигналa от ДСОПЛ до БЛС.
С уважение:

Д-р Николай Шарков
Председател на УС на БЗС

