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Каква беше ползата от участието ви в онлайн 
Управленските работилници за зъболекари?

За тези два месеца денталното 
съсловие, сякаш неосъзнато, от 
нужда за самосъхранение, про-
мени по естествен път приорите-
тите си. На първо място – грижа 
за здравето и, разбира се, загри-
женост за настоящето и бъдещето 
на собствената дентална практи-

ка. Убедих се в този процес, раз-
говаряйки по телефона с много 
зъболекари, наблюдавайки дис-
кусиите и коментарите в мрежата. 

Запечата ми се един разговор 
с дентален дилър, който ми спо-
дели: „Зъболекарите са много 
притеснени. И ми се струва, че 
не тези, които са толкова добри 
лекари, а онези, които умеят да 
управляват, ще се справят”. 

Обективно това е точно така. 
Кризата се оказа “стрес” тест 
за устойчивото управление на 
всяка дентална практика. Не 
просто за организацията или как-
то вече е наложено като термин - 
мениджмънтът, а за устойчивото 
управление и по-точно умение-
то да управляваш в условията 
на неизвестност стана спешно 
и животоспасяващо. Ударен ак-
цент, неразривно свързан с крат-
косрочната и дългосрочната ста-
билност и загрижеността за прак-
тиката. Здрава ли е, диша ли или 
едва си поема дъх, в стрес ли е? 
Разпада ли се екипът? Защо нама-
ляват пациентите? О, Господи, на-

къде се движи създадената с тол-
кова труд и любов през годините 
клиника - правилна ли е посоката 
й? А какво става с печалбата – как-
во да правя при такъв финансов 
трус? Щях да купувам апаратура 
- да го правя ли, да разсрочвам 
ли кредитите или не? Тези и още 
куп други въпроси се надигаха на 
огромни вълни, готови да залеят 
и потопят корабчето на всяка ден-
тална практика. Да - изневидели-
ца бурята удари със своята мощ 
и трябваше спешен спасителен 
план за излизане от нейния цен-
тър. Но какъв да е този план и от-
къде зъболекарите - собствени-
ци на дентални практики да имат 
умения да управляват в условията 
на абсолютна неизвестност, риск 
и то без компас? 

Затова в. “Стоматологичен 
свят” и Ирина Горялова и Петър 
Горялов, които са с 14-годишна 
световна експертиза в устойчи-
вото управление в неизвестност 
и кризи, предложихме поредица 
от ресурси за зъболекарите. Са-
мите Ирина и Петър многократно 

Кризата - тест за устойчивото 
управление на практиката в 

неизвестност
Как 5 управленски инициативи извадиха 

от водовъртежа десетки дентални практики

FB LIVE на тема: 
„Как да управлявате ден-

талната практика при коро-
навирус?”

(продължителност 2 часа, 5400 
гледания, 435 коментара, над 132 

включили се)

са преминавали през болката и 
стреса от неизвестността и страха 
в тяхното предприемаческо пъ-
тешествие. С помощта на новите 
дигитални технологии – фейсбук 
и Zoom, организирахме поредица 
от онлайн събития за управление 
на денталната практика в кризата 
- една пътечка към спасителния 
бряг. Те дадоха и първата адек-
ватна подкрепа за зъболекари-
те със собствени практики на 
фона на царящата несигурност 
и тотална неизвестност, всеоб-
щите притеснения в бранша и 
първоначален шок. 

Така още в самото начало на 
извънредното положение - на 22 
март се роди и първото събитие 
в подкрепа на собствениците на 
дентални практики - безплатен 
Facebook LIVE на тема: „Как да 
управлявате денталната прак-
тика при коронавирус?” Някои 
дентални лекари специално бла-
годариха, защото това събитие им 
е дало първата свежа глътка въз-
дух от здрав разум, спокойствие 
и им е помогнало да излязат от 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2251771425117974&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2251771425117974&ref=watch_permalink
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първоначалните притеснения и 
дори да “задвижат двигателите”.

Още в самото начало на кризата 
- на 25 март, съвместната иници-
атива на Ирина Горялова и Петър 
Горялов и в. “Стоматологичен 
свят” Управленски работилни-
ци за зъболекари, която доби 
голяма популярност през 2019 г., 
се завърна онлайн в ударен 2-ча-
сов практически формат. Те целят 
да подкрепят собствениците вся-
ка седмица стъпка по стъпка да 
мобилизират практиките и да ги 
подготвят за предстоящия ултра-
маратон, за да преминат от оцеля-
ване към възстановяване и в края 
на кризата да излязат по-силни 
като хора, професионалисти и 
дентални практики, използвайки 
предизвикателствата като стъпа-
ла по пътя. 

Първият рунд от 2-часови он-
лайн  Управленски работилни-
ци за зъболекари се проведе в 

5 поредни седмици на тема “Кои 
са 5-те лоста, с които да упра-
влявате себе си, екипа, цялата 
практика и взаимоотношени-
ята с пациентите в периода на 
COVID-19?”. Целта им бе да под-
крепи собствениците на дентални 
практики в този безпрецедентно 
критичен момент спокойно и це-
ленасочено да мобилизират себе 
си, екипите си и цялата си прак-
тика, да предприемат проактив-
ни действия към пациентите и да 
начертаят ясен спешен и дълго-
срочен план за своето и на екипа 
здравно, психическо и финансово 
оцеляване и възстановяване. В 5 
поредни седмици собствениците 
на малки кабинети и установени 
дентални клиники от Кърджали, 
Плевен, Пловдив, Русе, Сапарева 
баня, Стара Загора, София, Хаско-
во и Любляна (Словения), работи-
ха и излязоха по-концентрирани, 
с повече яснота и придвижване 

по всяка от следните 5 теми, спе-
циално фокусирани върху упра-
вление в несигурност: 

1. Собственик | Как да управля-
вате стреса и печалбата при неиз-
вестност?

2. Пациенти | Как да привличате 
и задържате пациентите при не-
сигурност?

3. Посока | Как да поддържате 
фокуса и постигате клинични и 
финансови резултати в криза? 

4. Екип | “Как да “мобилизирате” 
и поддържате висок дух и ниво на 
ангажимент на екип при несигур-
ност?”

5. Система | Как така да смажете 
системата (протоколи, материа-
ли, работна атмосфера, т.н.), така 
че с още по-голяма лекота и гъв-
кавост да привличате и обслужва-
те пациентите при неизвестност? 

За първи път от началото на 
пандемията COVID-19 собствени-
ците на дентални практики имаха 

възможност не да се справят са-
ми, поединично, а да обсъждат и 
обменят идеи заедно със свои 
колеги по тези най-горещи те-
ми на ежедневното управление 
в дискусионни стаи, което, сла-
ва Богу, дигиталните технологии 
днес позволяват. И така всяка сед-
мица стъпка по стъпка да прид-
вижват практиките си напред.

В момента втора група от анга-
жирани зъболекари и собствени-
ци на кабинети и зрели дентални 
клиники от цяла България – Бур-
гас, Варна, Кърджали, Любимец, 
Пловдив, Разлог, Русе и София 
вървят по пътечката на онлайн 
Управленските работилници. И с 
експертната помощ на Ирина и 
Петър мобилизират себе си, еки-
пите и практиките си при насто-
ящата несигурност сред пациен-
тите и в денталния бранш, за да 
се възстановят по-бързо и адек-

Каква беше ползата от участието ви в онлайн 
Управленските работилници за зъболекари?

(Продължава на следващата страница)



24   Стоматологичен свят бр. 2/ 2020 г.

Следващата 2-часова онлайн Управленска работилница за зъболекари 

 Инвестиция: 198 лв с ДДС
 Ранна регистрация с 3% отстъпка до 5 юни
 За записване: 
 Ирина Горялова - 0887 567 033
 e-mail: irinag@dreamersdo.net 
 Сергей Пенов - 0888 43 97 18
 e-mail: ever.sp@abv.bg

ватно сега и да излязат по-силни 
и устойчиви от кризата след 2-3 г. 
Работилниците имат и II ниво от 5 
работилници с водещи гост фаси-
литатори лектори, които целят да 
задълбочат по темата за финан-
сите на практиката, погледнати 
през седмичните екипни срещи 
и през финансов, юридически, 
психологически ъгъл. 

Проведохме и 2 безплатни От-
ворени часа към работилниците. 
Първият на 26 април беше на те-
ма: 

„Диагноза на денталната 
практика в кризата”, в който 
Ирина и Петър споделиха кон-
кретни управленски инстру-
менти, с които сами да поставят 
“диагноза” на състоянието на 
своята практика, за да вземат 
съответни мерки. А вторият на 
7 май за първи път отвори един 
истински (и неводен) разговор 
в денталния бранш в България 
за ежедневното управление на 
денталната практика в криза на 
тема: „3-те заблуди, които мо-
гат да спънат денталната прак-
тика в кризата”. В него споде-
лиха своя опит и колеги, които 
са преминали всичките 5 онлайн 
управленски работилници - д-р 
Диана Бушкалова, Стара Загора, 
д-р Иван Горялов, Пловдив, д-р 

Мария Янкова, Пловдив и д-р 
Мариан Грънчев, София  - четете 
техните мнения на предишни-
те две страници. 

Ако трябва да бъдем искрени, 
никой друг не прояви кураж за 
тези два месеца да предприеме 
не едно-две, а серия от подобни 
безпрецедентни инициативи 
- с цел подкрепа за съсловието, 
за зъболекарите, за да съумеят 
чрез управленски инструменти 
да се справят с критичните об-
стоятелства. 

Това не е голословно твърде-
ние, защото статистиката и фа-
ктите са красноречиви. Facebook 
LIVE сесията на Ирина и Петър на 
тема „Как да управлявате дентал-
ната практика при коронавирус?” 
на 22 март продължи над 2 ч. и 
има 5400 гледания, 435 комента-
ра, над 132-ма включили се. Към 
илюстрацията на предишната 
страница е активиран линк и 
можете да изгледате FB LIVE. В 
двата Отворени часа участваха - 
в първия 68 души, във втория – 
60 собственици и управители на 
дентални практики. Факт е също 
така, че десетки собственици ве-
че са мобилизирали практиките 
си в онлайн работилниците и 
имат реални практически ре-
зултати - повече спокойствие, 
яснота, увереност как и накъде 

(Продължeние от предишната страница) да придвижват кабинетите и 
клиниките си в предстоящия 
ултрамаратон.

Като обобщение - тази по-
редица от управленски съби-
тия вече даде първоначален 
тласък на възстановяване от 
кризата на десетки собстве-
ници на дентални практики. И 
осъзнаване, че клиничната ра-
бота е важна, но управлението 
сред вълните на тази панде-
мична, психологическа и ико-
номическа буря (и след нея) е 
жизнено важно. Защо? Защото 
от управлението в неизвест-
ност – способността на всеки 
капитан на кораб да навигира 
в бурни води, директно за-
виси как точно ще изглеждат 
собствениците, екипите и це-
лите дентални практики след 
бурята. 

Иначе за каква лечебна дей-
ност да говорим, ако корабът 
на денталната практика е про-
бит или потънал, ако капита-
нът не е сигурен накъде да 
поеме и как да затегне кораба, 
ако екипажът си е грабнал спа-
сителните пояси и хайде...! 

Благодарение на тази буря 
все повече собственици на 
практики усещат и все по-ясно 
осъзнават това.

Такава е суровата действител-
ност и ако се гледа с розови очила, 
не е възможен изход от нея. 

Точно това е смисълът и ролята 
на Управленските работилници за 
зъболекари, които и в момента и 
в бъдеще ще организираме. Те са 
без розови очила и в несигурността 
дават кристално ясна и реална кар-
тина и план за действие – спешен 
и дългосрочен. От оцеляване, през 
възстановяване към просперитет 
на денталните кабинети и клиники. 
Всеки собственик работи сам или в 
група с колеги чрез прагматични 
управленски инструменти (напри-
мер, за управление на печалбата) 
и на база на своя опит и мъдрост-
та и идеите от обсъждането с ко-
леги чертае своята пътна карта 
за управление при несигурност 
– адекватна за собствения му под-
ход и стил и мащаба, особеностите 
и етапа на развитието на своята 
практика. 

И метър след метър, стъпка след 
стъпка, работилница след работил-
ница открива ориентирите, по кои-
то да изведе кораба на денталната 
си практика от бурята. Или както 
казва д-р Мария Янкова: „чрез тези 
работилници успяваш да излезеш 
от водовъртежа”.

Сергей Пенов

Пълни подробности тук 

Или кликнете върху 
обявата по-горе

https://www.facebook.com/events/884277271983273/
https://www.facebook.com/events/884277271983273/

