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ДНЕВЕН РЕД:

1. Анализ на условията за работа на лечебните заведения след протестите
на членовете на БЛС. Доклади от председателите на РК след промените
в методиката на НЗОК.
При неудовлетвореност на членовете на Българския лекарски съюз –
готовност за последващи протестни действия.
2. Анализ на анкетните карти за Дом на българския лекар и предложения
относно бъдещето на дома.
3. Доклад за дейността на Акредитационния съвет към Българския
лекарски съюз.
4. Подготовка на инициативата за създаване на Балкански медицински
форум
5. Проектобюджет на Управителния съвет на Българския лекарски съюз за
2013 година
6. Доклад за срещите на ръководството на БЛС с представители на
Министерство на здравеопазването, НЗОК и подписване на договори с
политическите партии.
7. Разни.
След проведени разисквания НС на БЛС взе следните
РЕШЕНИЯ:
По точка 1 и точка 6
От проведената дискусия и изнесените данни от председателите на
РЛК стана ясно, че регулативните стандарти средно за страната са намалени: за
ПИМП 8-10%; за СИМП 10% – 30%. В болничната помощ към момента
извършените дейности се изплащат.
РЕШЕНИЯ:
1. НС на БЛС категорично остава зад искането си за освобождаване на
д-р Цеков от поста управител на Националната здравноосигурителна каса.
2. Да се внесе повторно искане до министъра на здравеопазването с
настояване за освобождаване и смяна на членовете на Надзорния съвет на
Националната здравноосигурителна каса.
3. НС на БЛС категорично настоява да бъдат възстановени незабавно
регулативните стандарти във вида и обема на реалното изпълнение за миналата
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година, като се запази възможността за надвишаване с 10 %. След изборите и
съставянето на нов парламент БЛС да внесе искане за отмяна изцяло на всякакви
лимити за медицинските дейности, заплащани от НЗОК, като се работи по
медицинска целесъобразност.
4. За болнична помощ – БЛС иска да гаранция, че към момента
изпълнението на бюджета и плащането на допълнително заработените суми не
носят риск за плащане на болничната помощ до края на годината.
Гласували: ЗА - 28. Против - 1. Въздържал се – 1
5. Работна група в състав: д-р Бянков, д-р Загорчев, д-р Николай
Иванов, д-р Григоров, д-р Райкова, адв. Иван Сотиров да подготви конкретни
предложения за промени в текстовете на Наредба №40, Постановление №353 на
МС, касаещи дейностите по процедури № 9 и 10. Предложенията за промяна да
бъдат внесени от името на БЛС в Министерство на здравеопазването и
Министерски съвет.
Гласували: ЗА - 24. Против - 0. Въздържал се – 1
По-нататъшните действия във връзка с поведението на
ръководството на Националната здравноосигурителна каса и начина и на
управление, както и всички промени, които БЛС иска, ще бъдат определени и
решени на извънредния събор на Българския лекарски съюз, който предстои да
се проведе в началото на юни.
По точка 3
-отложена
По точка 4
Беше докладвано за предстоящото учредително събрание на Балкански
медицински форум, което ще се проведе на 8 и 9 юни т.г. Инициативата е приета с
решение на УС на БЛС. Проектоустав е изпратен на РЛК за сведение.
По точка 5
се взе следните РЕШЕНИЯ:
1. Националният съвет одобрява внесения финансов отчет на УС на
БЛС за 2012 година.
Гласували: ЗА - 24. Против - 0. Въздържал се – 1
Финансовият отчет, заедно с отчета за дейността на УС ще се докладва на
предстоящия извънреден събор на Българския лекарски съюз.
2. Националният съвет на Българския лекарски
предложения проектобюджет на УС на БЛС за 2013 година.
Гласували: ЗА - 23. Против - 0. Въздържал се – 3

съюз

приема

Проектобюджетът ще бъде представен на предстоящия извънреден
събор на Българския лекарски съюз.
3. В дневния ред на извънредния събор, който ще се проведе на 1 и 2
юни т.г. да се включи точка за обсъждане на бъдещето на печатния орган на БЛС вестник Quo vadis.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС
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