БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

КРАТЪК ПРОТОКОЛ
ОТ РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БЛС
/30 март 2016 г./

Днес, 30 март 2016 г. от 14.00 часа се проведе разширено
заседание на УС на БЛС.
На заседанието присъстваха:
Присъстват: 10 членове на УС на БЛС с гласуване по телефона
на 5 членове на УС на БЛС по точка 1, както следва: д-р Венцислав Грозев
– председател на БЛС, заместник-председатели: д-проф. Огнян
Хаджийски,
д-р
Галинка
Павлова,
д-р
Юлиан
Йорданов,
д-р Стоян Борисов – главен секретар на БЛС, и членове: проф. д-р
Борислав Китов, д-р Дафина Тачова /гласува по телефона/, д-р Виктория
Чобанова /гласува по телефона/, д-р Иван Маджаров, д-р Ивелин Йоцов,
проф. Николай Габровски, д-р Марияна Кирилова /гласува по телефона/, др Пламен Панов /гласува по телефона/, д-р Снежан Снегаров /гласува по
телефона/ и д-р Юлия Бянкова /гласува по телефона/.
Присъстваха още: Доц.Любомир Киров – председател на
националното сдружение на общо практикуващите лекари, д-р Брънзалов –
представител на НСОПЛБ, д-р Стайко Спиридонов – почетен председател
на ББА, д-р Неделчо Тотев – председател на СОББ, д-р Николай
Болтаджиев – председател на СЧБ, д-р Камен Данов – председател на
Федерацията на работещите в здравеопазването към КТ “Подкрепа”, г-жа
Милка Василева – председател на БАПЗГ.
ДНЕВЕН РЕД:
1.
Организиране и провеждане на протестни действия
във връзка с „Проект на Решение на НС на НЗОК 2016 на основание
чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от ЗЗО“ (заместващ Националния рамков
договор за медицински дейности 2016) от 14 март 2016 г. и резултатът
от заседанието на НС на БЛС от 25.03.2016 г..
2.
Разни.

РЕШЕНИЯ:
По т. 1
УС на БЛС обявява организирането и провеждането на
Национален протестен митинг на 06.04.2016 г. от 15.00 ч., под надслов
“Истинска реформа за истинска медицина”, поради неясни правила на
отчитане и заплащане на медицинските услуги и препоръчва спиране
на плановия прием в болничната помощ.
По т. 2
т. 2.1. УС на БЛС гласува договора за “Медиен анализ на здравна тема
в печата” с електронния портал http://www.zdrave.net
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