СПРАВКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ДЪРЖАВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН
СТАНДАРТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА „АСИСТЕНТ НА ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“
№

1.

Организация/потребител
/вкл. начина на получаване на
предложението/

Български зъболекарски
съюз

Бележки и предложения

В т. 2 „Описание на професията“, 2.1. „Трудови дейности, отговорности,
личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и
инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност
и др.)“ да се направи следната редакция на първи абзац: “Придобилите
квалификация по професията „Асистент на лекар по дентална медицина“
подпомагат/ асистират на лекаря по дентална медицина в предоставянето
на дентално-медицинска помощ в лечебни заведения за първична и
специализирана дентално-медицинска помощ, регистрирани по Закона за
лечебните заведения (ЗЛЗ).”

Приети/
неприети

Прието

Мотиви

В ДОС следва ясно да
се очертаят
правомощията на
асистента на лекар по
дентална медицина и да
се подчертае, че той
няма квалификация да
извършва преки
самостоятелни лечебни
дейности.

В същата точка 2 пети абзац да придобие следната редакция: „Под
ръководството на лекаря по дентална медицина асистентът извършва
трудови, но не преки самостоятелни лечебни дейности, които допринасят
за осигуряване на високо качество на дентално-медицинската дейност.“
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2. В т. 2.3. „Възможности за професионална реализация съгласно
Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД-2011)“
да отпаднат думите „както и на други длъжности, допълнени при
актуализиране на НКПД.“

Не се
приема

В мотивите към това
предложение се
посочва, че:
„Професията
Асистент на лекар по
дентална медицина е
единствената от
системата на
професионалното
обучение, която
намира реализация в
областта на
денталната медицина.
Предвидените в
проекта на ДОС
знания, умения и
компетентности
доказват спецификата
на професията и не би
следвало да се допуска
лица с друга
квалификация да
упражняват дейности
на Асистент на лекар
по дентална медицина.
Още повече, че в т. 2.2.
е определен ред,
произтичащ от ЗПОО,
по който може да се
оценяват или
валидират отделни
единици резултати от
учене“.
Така посочените
аргументи обаче
противоречат на
логиката на
дискусионния текст,
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който всъщност оставя
отворена възможността
при бъдещо включване
на нови длъжности в
НКПД в областта на
денталномедицинската помощ,
придобилите тази
квалификация лица да
могат да бъдат
назначавани на тях. Т.е.
посоченият текст
разширява опциите им
за трудова реализация,
без да има никакво
отношение към
допускането на лица с
друга квалификация да
упражняват дейности
на Асистента на лекар
по дентална медицина.
3. Първи абзац на т. 4.4. да се замени с: „Обучението по практика се
провежда индивидуално и групово в лечебни заведения за денталномедицинска помощ (медико-дентален център, дентален център,
индивидуални или групови практики за първична или специализирана
дентално-медицинска помощ), получили положителна акредитационна
оценка за обучение по дентално- медицинска специалност от
номенклатурата на специалностите и сроковете за придобиването им, по
реда на Закона за лечебните заведения.“

Прието

Практическото
обучение за
придобиване на
квалификация по
професията "Асистент
на лекар по дентална
медицина" е от
съществено значение за
формиране на
професионални умения
и навици, които са
пряко свързани с
качеството на
денталномедицинското лечение.
Лечебните заведения, в
които се провежда
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практическото
обучение по професии
от област на
образование
„Здравеопазване“
следва да отговарят на
обективни критерии, с
които се гарантира
качеството на
обучението. Именно
такива критерии са
определени в
действащата Наредба
по чл. 87, ал. 1 от
Закона за лечебните
заведения.
4. В т. 5 „Изисквания към обучаващите по теория и практика“ първи абзац
да добие следната редакция: „По учебен предмет или модул от
професионалната подготовка могат да преподават лица със завършено
висше образование по съответната дентално- медицинска специалност от
системата на здравеопазването.“

Прието

Целесъобразно е
лекарите по дентална
медицина,
притежаващи
съответната денталномедицинска
специалност от
номенклатурата на
специалностите, да
могат да провеждат
обучение по
професионална
подготовка за
придобиване на
квалификация по
професията „Асистент
на лекар по дентална
медицина“.

4

5. В т. 5 „Изисквания към обучаващите по теория и практика“ да отпадне
следния текст: „По учебен предмет или модул от професионалната
подготовка, за който няма съответно професионално направление в
Класификатора на областите на висше образование и професионалните
направления, утвърден от Министерски съвет с Постановление № 125 от
24.06.2002 г., посл. доп. бр. 94 от 25.11.2005 г., могат да преподават лица
без висше образование и без професионална квалификация учител, ако са
придобили съответната професионална квалификация при условията и по
реда на Закона за професионалното образование и обучение.“

Прието

Принципно в областта
на Медицината и
Денталната медицина
не следва да се допуска
лица без съответната
специалност от
висшето образование (а
само с професионално
образование) да
преподават предмети,
касаещи
здравеопазването.
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