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БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

КРАТЪК ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БЛС
/16 септември 2016 г./

Днес, 16 септември 2016 г. от 14.30 часа се проведе
разширено заседание на УС на БЛС.
На заседанието присъстваха: 12 членове на УС на БЛС: д-р
Венцислав Грозев – председател на БЛС, заместник-председатели на
БЛС: д-проф. Огнян Хаджийски и д-р Галинка Павлова, д-р Стоян
Борисов – главен секретар на БЛС, и членове на УС на БЛС: проф.
д-р Борислав Китов, проф. д-р Николай Габровски, д-р Виктория
Чобанова, д-р Иван Маджаров, д-р Марияна Кирилова, д-р Пламен
Панов, д-р Снежан Снегаров, д-р Юлия Бянкова
ДНЕВЕН РЕД:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Обсъждане на получените предложения от членовете на
УС на БЛС за изменения и допълнения на ЗЗО, ЗЛЗ, ЗЗ,
ЗСОЛДМ (Закон за съсловните организации на лекари и
лекари по дентална медицина);
Утвърждаване на избора на медийната комисия за PR
агенция;
Обсъждане на предложението за генерично заместване на
лекарствените средства по преценка на фармацевт, след
изрично съгласие на изписващия лекар (Закон за
лекарствените продукти в хуманната медицина);
Информация за ZEVA – 29-30 септември 2016 г.;
Информация от Конгреса на Югоизточноевропейския
медицински форум в Батуми, Грузия – 07-11 септември
2016 г.
Разни:
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6.1. Разглеждане на инициативно писмо от д-р Тотко
Найденов относно припознаване на нашия „Ден на
спасението“ като Международен ден;
6.2. Становище относно информационната реклама на
НЗОК за пръстовите автентификатори;
6.3. Информация относно договора за нов сайт на БЛС;
6.4. Информация за решението на НС на НЗОК от
08.09.2016 г.
6.5. Обсъждане на протокола от срещата на доц.
Любомир Киров с министъра на здравеопазването д-р
Петър Москов и приемане на становище по него – по
предложение на д-р Дафина Тачова;
6.6. Предложение за иницииране на международна
конференция
по
проблемите
на
ПМО
(продължаващото медицинско образование) за
септември 2017 г.
6.7. Вземане на решение за провеждане на научнопрактическа конференция през май 2017 г.
6.8. В случай, че някой от членовете на УС на БЛС няма
възможност да присъства на заседанията на УС,
гласуването може да стане и по скайп (usbis)
6.9. Информация относно:
- Среща на УС/Ръководството на БЛС с министъра
на здравеопазването Петър Москов на 21
септември 2017 г. от 13.00 часа по определени
теми.
- Номинация за лекар на годината – 19 октомври
2016 г. в „Кемпински-Зографски“
- Общо събрание на Постоянния комитет по
европейските лекари на 18 и 19 ноември в Тел
Авив.
- Информация от д-р Ю. Бянкова относно проведена
Конференция на пациентска организация ПАКТ,
Фейшънт Аксес Партнър Шип.
6.10. Допълнителни

РЕШЕНИЯ:
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По т. 1
Насрочва заседание на Управителния съвет на БЛС на
5.10.2016 г. с дневен ред «Обсъждане на предложения от членовете
на УС на БЛС за изменения и допълнения на Закона за
общественото здраве и Закона за здравето».
УС на БЛС гласува решение относно изменения и
допълнения на ЗЗО - за допълнителен пакет, но подсигуряването на
допълнителния пакет да става с втори стълб на финансиране.
Цялата здравна осигуровка остава за основния пакет.
По т. 2
Утвърждава избора на Медийната комисия за PR
агенция „ПЮЪР” ЕООД
По т. 3
УС на БЛС гласува: 1) против въвеждане на генерично
изписване с възможност за заместване от страна на фармацевта; 2)
ако това се осъществи, да бъде с промяна в законодателството във
връзка с носенето на отговорността. Изписващият лекарството
лекар при условие, че то бъде заменено от фармацевта, не носи
отговорност за терапевтичния ефект на даденото лекарствено
средство.
По т. 6:
По т. 6.1.
УС на БЛС гласува за инициативата на д-р Тотко
Найденов относно припознаване на нашия „Ден на спасението“ като
Международен ден
По т. 6.2.
Комисия в състав: проф. Огнян Хаджийски, проф. др Борислав Китов, д-р Галина Павлова, д-р Стоян Борисов и
адвокат Цветозар Младенов в срок до 21 септември 2016 г. да
изработи Становище относно информационната реклама на НЗОК
за пръстовите автентификатори, да го изпрати на имейлите на
членовете на УС и след одобряването му да се намери начин за
популяризацията му.
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По т. 6.3.
УС на БЛС гласува по принцип предложението
относно договора за нов сайт на БЛС .
По т. 6.4.
Юридическият отдел съвместно с отдел „Експерти“
да на мери способ за атакуване в съда на действието /за спускане на
указания към ощетените болници/.
По т. 6.5.
Да се организират/проведат неформални разговори
между председателството на Сдружението на общопрактикуващите
лекари в България и УС на БЛС.
По т 6.6.
След бъдещата среща в Брюксел на УЕМС относно
проблемите на продължаващото медицинско обучение и след
обсъждане в Акредитационен съвет, идеята за организирането на
Международна
конференция по проблемите на ПМО
(продължаващото медицинско образование) за септември 2017 г. да
бъде обсъдено в Управителния съвет
По т. 6.7.
- Да се проведе научно-практическа конференция
през май 2017 година.
По т. 6.10.
- До края на месец ноември УС на БЛС да изготви
Календар на събитията за 2017 година.
- Разрешава ксерокопирането на протоколите на
Съборите, управителните съвети и на заповедите на председателя
от Контролната комисия на БЛС.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
НА УС НА БЛС:
/Ст. Борисов/
ИЗГОТВИЛ:
Ю. Димитрова

