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КРАТЪК ПРОТОКОЛ
от заседание на Националния съвет
на Български лекарски съюз,
проведено на 23 октомври 2015 г. от 10.15 часа
в зала № 10 на Военномедицинска академия.

Заседанието се проведе при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Резултати от срещата с екипа на Министерство на
здравеопазването.
2. Основен и допълнителен пакет – произтичащи проблеми.
3. Резултати от срещите на Мениджърския съвет на БЛС,
Борда на ОПЛ и Експертния съвет на СИМП.
4. Номинации във връзка с 19 октомври – Ден на българския
лекар.
5. Приемане на дневен ред на 64-ия извънреден събор на
Българския лекарски съюз.
6. Разни.
На заседанието бяха взети следните
РЕШЕНИЯ:
По точка 1:
Информация относно резултатите от срещата с екипа на Министерство на
здравеопазването
По точка 2:
Обсъждане на произтичащите проблеми по отношение на Основния и
допълнителен пакет.
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По точка 3:
Информация от Сашо Ганов относно резултатите от срещите с
Мениджърския съвет на БЛС, Борда на ОПЛ и Експертния съвет на
СИМП.
След получаването на становище от Сдружението на частните
болници то да бъде изпратено и до районните лекарски колегии.
По точка 4:
След гласуване от членовете на Управителния съвет за лекар
на годината е избрана д-р Фелиз Абидин.
За мениджър на 2015 година с гласуване – 10 гласа „за“, е
избрана д-р Мариета Райкова.
Връчване на награда в категория „Млади лекари за нашето
бъдеще“ – д-р Владова – член на Районна колегия Плевен, д-р Кирил
Недялков – заместник-председател на Управителния съвет в град
Плевен, д-р Евгени Карастоянов – член на Контролната комисия, и др Добромир Нгуен – член на Етичната комисия към Районна колегия
– Плевен.
В категория за принос в развитието на системата на
спешна помощ ще бъде отличен с награда проф. Стоян Миланов за
написване на стратегията за спешна помощ.
В категория принос в развитието на трансплантологията се
предлага да бъде отличена д-р Мариана Симеонова – директор на
Изпълнителна агенция по трансплантация.
По точка 5:
Приема дневен ред за 64-ия редовен събор на БЛС.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
НА БЛС:
/д-р Ст. Борисов/
26 октомври 2015 г.
София
Изготвил:
/Ю. Димитрова/

