
Фактите: Във връзка с установяване на диагнозата на пациент е проведен преглед и от лекар

по дентална медицина. При прегледа лекарят категорично заявил, че пациентът страда от

“Одонтогенна киста в областта на 3-и ляво”. Препоръчаното умъртвяване на двата зъба и оперативно

лечение, е извършено от друг лекар по дентална медицина. При посещение при други специалисти

било установено, че поставената диагноза е погрешна като напразно били умъртвени два важни за

дъвкателната функция зъба.

Претенцията на пациента: 5000 лева, представляваща обезщетение за претърпени

неимуществени вреди в резултат на непозволено увреждане, ведно със законната лихва.

Становището на Комисията по професионална етика на РК на БЗС: Д-р Н подоходил

прибързано и самонадеяно. Предприетите действия от негова страна не отговаряли на

професионалната му квалификация. Комисията препоръчала пациент и лекар  уредят доброволно

финансовата страна на въпроса, но въпреки предприетите от пациента стъпки не се стигнало до

уреждане на спора.

Заключенията на вещите лица:

Д-р В – лекар по дентална медицина твърди,  че единственото безспорно доказателство е

диагностичната панорамна снимка, според която е установена находка с възпалителен характер от

зъбен произход, което от своя страна е основание да се проведе лечението, което е било предприето

по отношение на пациента. Освен това в.л. категорично твърди, че в резултат на проведеното

лечение не е съкратен живота на зъбите на ищеца, нито са оцветени, нито са станали по-чупливи. Не

изключва да е претърпял болки и страдания след лечението, но счита, че те са в рамките на

нормалните за такава процедура и отшумяват бързо.

Д-р Е – съдебен лекар твърди,  че се е установило,  че киста липсва,  но е бил налице един

възпалителен процес в коста на синуса и наличието на този именно възпалителен процес е дал

основание на за отваряне на  зъбите и да изчистване на  пулпата. Твърди още, че поведението на

лекаря не е било вредоносно за пациента. В крайна сметка и неговото заключение е, че зъбите са

останали същите, могат да изпълняват своето предназначение и функции на 100 %. Няма и

козметичен дефект /потъмняване/.

Решение на районния съд: Отхвърля иска на пациента като неоснователен, защото лекарят

не е имал противоправно поведение, което да ангажира отговорността му. Лекарят не е извършил

никакви конкретни действия по лечението на двата зъба,  само е давал консултации и насоки за

провежданото  лечение, а пациентът твърди, че  за него са настъпили неимуществени вреди

вследствие на неправилното и безпричинно умъртвяване на зъбите, които от своя страна са извадени

от друг зъболекар.

Решение на окръжния съд: Потвърждава решението на районния съд, независимо от

поставената от д-р Н. грешна диагноза проведеното на пациента стоматологично лечение е

адекватно на заболяването му, поради което не може да се приеме, че е налице неоправдано

умъртвяване на зъбите.


