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ПРОТОКОЛ
От заседание на Управителния съвет на БЛС,
проведено на 07.10.2015 г.
Днес, 07.10.2015 г., от 14,00 до 16,30 ч. в заседателната зала на БЛС,
гр. София, се проведе заседание на УС на БЛС.
На заседанието присъстваха: д-р Венцислав Грозев – председател на БЛС,
проф. д-р Огнян Хаджийски - заместник-председател на БЛС, д-р Стоян Борисов –
главен секретар на БЛС, и членове на УС на БЛС: д-р Юлия Бянкова, проф.
Николай Габровски, д-р Ивелин Йоцов, проф. Борислав Китов, д-р Виктория
Чобанова, д-р Дафина Тачова, д-р Иван Маджаров, д-р Марияна Кирилова, и д-р
Снежан Снегаров.
Присъстваха и: д-р Петко Загорчев – председател на ЦКПЕ, адвокат
Цветозар Младенов, д-р Славейко Джамбазов и Сашко Ганов – експерти към
Българския лекарски съюз.
Отсъстваха по уважителни причини: д-р Галинка Павлова, д-р Юлиан
Йорданов и д-р Пламен Панов.
Отсъства и: д-р Стоян Сопотенски – председател на Контролната
комисия.
С присъствието на 12 членове на УС на БЛС, заседанието е редовно за
взимане на решения. Поименният списък с подписите на присъствалите членове
на УС на БЛС е приложен към този протокол от заседанието.
Водещ на заседанието беше председателят на БЛС д-р Венцислав
Грозев. Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане на основния и допълнителен пакет в Наредбата,
свързана с тях.
2. Разни.

След проведени разисквания и гласуване, УС на БЛС взе следните
РЕШЕНИЯ:
По точка първа беше взето следното
РЕШЕНИЕ:
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1.
Обсъждане на текстовата част на Националния рамков
договор от Управителния съвет и мениджърския екип, от комисиите, от
регионалните колегии и изготвяне на предложение за преговаряне с министъра
на здравеопазването, министър-председателя, председателя на Комисията по
здравеопазването, председателя на Народното събрание и омбудсмана на
Република България от Българския лекарски съюз относно текстовата част на
Националния рамков договор във връзка с МКБ 10, дейности, процедури и
клинични пътеки. Освен сформирането на основен и допълнителен пакет, всичко
останало остава за договорен процес между Националната здравноосигурителна
каса и Лекарския съюз, включително и изваждането на дейности от болници в
извънболнична помощ и конкретизацията на „амбулаторен болничен случай“.
По точка втора се взеха следните
РЕШЕНИЯ:
- Информация за годишните награди от Министерството на
здравеопазването за лекари за 2015 година.
- Информация за графика за работната седмица на БЛС от 12 до 16
октомври.
- На 14 октомври, сряда, от 14,00 часа - заседание по НРД – текстова
част, болнична помощ, включително методика за остойностяване и закупуване
на медицинска помощ, включително контрол, санкции и арбитраж. Участници в
срещата: д-р Венцислав Грозев, проф. Огнян Хаджийски, д-р Юлиан Йорданов,
д-р Стоян Борисов, проф. Никола Габровски, проф. Борислав Китов, д-р Йоцов,
д-р Иван Маджаров, д-р Юлия Бянкова.
- На 15 октомври, от 14,30 часа, ще се обсъждат НРД – текстова
част, ПИМП, включително методика за остойностяване и закупуване на
медицинска помощ, контрол, санкции и арбитраж.
- Акредитационният съвет се насрочва за 15 октомври 2015 г.
- На 16 октомври от 12,00 часа ще се проведе обсъждане на НРД –
текстова част, от членовете на Експертен съвет на БЛС – СИМП. На заседанието
са поканени и членовете на Консултативния съвет. Участници в заседанието: д-р
Павлова, д-р Снегаров, д-р Кирилова и д-р Тачова.
- Участници в заседанието за болничната помощ: проф. Джамбазов,
д-р Мариета Райкова, д-р Жанета Георгиева, д-р Цветан Луканов, д-р Костадин
Ангелов - от университетските болници.
От областните болници ще участват: д-р Георги Матев, д-р Иван
Светулков, д-р Тодор Черкезов и д-р Нели Савчева.
От общинските болници ще участват: д-р Цветомир Димитров,
д-р Неделчо Тотев, д-р Павлина Мичева.
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От частните болници ще участват: д-р Методи Янков – „Сердика“ –
София, д-р Явор Дренски – „Токуда“ – София, д-р Динчо Генев – МБАЛ –
„Бургас мед“, и д-р Михаил Жотев – прокурист на „Св. София“.
- Управителният съвет на Български лекарски съюз дава съгласие
Българският лекарски съюз да приеме предложението за членство в UEMS.
- Определяне проф. Габровски за участие в заседанието на FEMS с
национален доклад.
- Определяне на дневен ред на 64-ия извънреден събор на
Българския лекарски съюз, с допълнението – предложението на д-р Йоцов за
изнасяне в началото на обсъждането на болнична помощ, СИМП и ПИМП.
- Насрочва заседанието на Управителния съвет за 17,30 часа на 29
октомври
- Определяне на участници в комисиите и работните групи, както
следва:
а) Комисия по прозрачност - Министерството на здравеопазването - др Диана Чинарска.
б) Акредитационен съвет – Министерството на здравеопазването.
Досега са участвали: доц. Лиляна Хавезова, д-р Дафина Тачова и д-р Снежан
Снегаров. Резерва: д-р Кирил Еленски.
в) Работна група за изработване на проекта за вида и обема на
медицинските дейности, включени в основния и допълнителния пакет – това е
била временна комисия и такава комисия вече няма.
г) Работна група за допълване на Националната програма за превенция
на хроничните и незаразни болести. Наши представители са: д-р Виктория
Чобанова, д-р Мариана Кирилова.
д) Работна група за изработване на Законопроект за изменение и
допълнение на Закона за съсловните организации – тази работна група е
приключила своята работа.
е) Работна група „Партньорство за здраве“. Участвал е д-р Венцислав
Грозев.
ж) Работна група „Лекарствена политика. Медицински изделия“.
Участват д-р Пламен Панов, д-р Дафина Тачова и д-р Славейко Джамбазов.
з) Работна група „Качество на здравната система“. Участват: доц.
Лиляна Хавезова, д-р Юлия Бянкова, д-р Славейко Джамбазов, д-р Венцислав
Грозев и адвокат Цветозар Младенов.
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и) Работна група „Реформа и организация в здравеопазването“.
Участват: проф. Борислав Китов, д-р Галинка Павлова, д-р Юлиан Йорданов, д-р
Мариана Кирилова, д-р Виктория Чобанова, Сашо Ганов.
й) Акредитационен съвет на Българския лекарски съюз. Председател д-р Юлиан Йорданов, и членове: проф. Огнян Хаджийски, проф. Борислав
Китов, проф. Николай Габровски, д-р Виктория Чобанова, д-р Юлия Бянкова.
- „Мениджър на годината“. Направени са няколко предложения.
Номинациите, които са дадени като номинации от районните колегии, са от
районните колегии.
Предложение за номинация „Лекар на годината“ на Български
лекарски съюз от Управителния съвет на Националната асоциация на
работещите в Спешна медицинска помощ.
- Информация за участие в Чиловата академия - да пътуват проф.
Хаджийски в качеството му на заместник-председател на Управителния съвет на
Българския лекарски съюз, проф. Борислав Китов, д-р Мариана Кирилова и д-р
Виктория Чобанова – членове на Управителния съвет.
- Тържеството в Пловдив (19.10.2015г.) - да участват д-р В. Грозев,
проф. Борислав Китов, д-р Иван Маджаров,, д-р Стоян Борисов, д-р Юлия
Бянкова.
- Управителният съвет на Българския лекарски съюз реши писмото,
което е изпратено до министър-председателя Бойко Борисов, да се качи на сайта
на Българския лекарски съюз и да се подготви прессъобщение, което да се
изпрати на Българската телеграфна агенция.
- На 13 октомври, след завръщането на колеги, които отсъстват в
момента, с проф. Хаджийски, главния секретар и всички, които са ангажирани
по този въпрос, да се проведе вътрешна среща, която ще определи длъжностните
характеристики, нормоотношенията заедно с юридическия отдел.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА БЛС:
/д-р Стоян Борисов/

Изготвил:
/Юлия Димитрова/

