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ПРОТОКОЛ
от заседание на УС на НСЧБ

Заседанието се проведе на 01.09.2016г от 15.00ч в зала „Овална” в сградата на БЧК, бул.
Джеймс Баучер № 76, София, при следния.

ДНЕВЕН РЕД:
1.
Доклад за изпълнение на задачите от последното заседание на УС - Доклад: д-р
Болтаджиев
2.
Организация на среща с журналисти по проблемите в здравеопазването - Доклад:
Боряна Маринкова, д-р Мазнейков
3.
Решение за участие на Годишните Медицински Награди - 12.10.2016 в РАМАДА София
- Доклад: д-р Болтаджиев
4.
Приемане на писмо във връзка с целенасоченото уронване престижа на съсловието от
страна на политическото ръководство на МЗ - Доклад : д-р И. Ваклинов; Боряна Маринкова
5.
Решение във връзка с писмо на НПРО - Доклад: д-р Болтаджиев
6.
Разни
В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ
РЕШИ:
По т. 1. Обсъждане на започнати съдебни процедури и съдебни действия.
Г-н Грудев информира членовете на управителния съвет на НСЧБ за прекратяване на
съдебните дела срещу решението на УС на НЗОК с решение от 20 март 2015г и 23 март
2015 поради липса на материален интерес те са недопустими за разглеждане.
Д-р Болтаджиев докладва хода на заведено дело от Болница „Пулс” - Благоевград
срещу НЗОК за над лимитната дейност за 2015г. Делото е спечелено на първа
инстанция.
По т. 2. Взето бе решение срещата с журналисти да бъде проведена на 20-21 октомври
в град Петрич. Първи ден пътуване и семинарна част. Втори ден – допълнително ще се

уточнява свободната програма. Да бъде поканен експерт за работа с идентификатора
за пръстови отпечатъци за обстойно представяне на процедурата по снемането им.
По т.3. Взето бе решение НСЧБ да не взема участие в Годишните медицински награди.
По т. 4. Писмото да бъде публикувано на страницата на НСЧБ.
По т. 5. Писмото на НПРО да бъде разпратено до всички членове на НСЧБ. Официално
становище на НСЧБ няма да се изготвя.
По т. 6. Разни
6.1. Във връзка с въвеждане на пръстовият идентификатор:
- Да се подготви декларация във връзка с пръстовите отпечатъци
- Да се подготви декларация за информирано съгласие. В декларацията да е
посочено, че болницата не носи отговорност, ако някой злоупотреби с личните данни и
отпечатъците на болния, защото болницата не съхранява тези данни.
6.2. Да се обмисли комуникация към обществеността за свободен достъп до WI-FI в
болниците членове на НСЧБ във връзка с пускането на мобилно приложение на НЗОК,
за достъп до данни от лично здравно досие.
6.3. На следващо заседание на УС да се покани д-р Кузман Николов - председател на
Сдружение на частните лечебни заведения, за обсъждане на възможност за съвместни
действия.
6.4. Да се организира среща с ПР отдел на Министерство на туризма, за
възможности да се върви в посока промотиране на България като дестинация за
медицински туризъм с оглед по активно изпълнение на Европейската директива за
трансгранично здравно обслужване в частност форма S2. Да се изготви писмо от името
на сдружението, като заинтересована браншова организация, с молба за среща с
министъра на туризма с оглед медицинският туризъм да бъде заложен като
приоритетна област.
6.5. Да се изготви писмо до МЗ със запитване за тълкуване на сроковете за
съхранение на медицинска документация.
6.6. Следващо заседание на Управителен съвет ще се проведе на 20.09.2016 г.

