ПРОТОКОЛ
от заседание на УС на НСЧБ

Заседанието се проведе на 29.11.2016г от 15.00ч в зала „Вашингтон” в сградата на БЧК,
бул. Джеймс Баучер № 76, София, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане на възможности за по-активно участие на НСЧБ в дейността на АИКБ.
2. Обсъждане на презентацията на Антония Григорова „Конфликти с пациента в лечебното
заведение.
3. Обсъждане завеждането на жалба срещу решение на НЗОК от 21.10.2016г. и постъпилите
писма от болници желаещи да се включат в жалбата.
4. Решение за командироване на представители на НСЧБ, които да присъстват на пленарно
заседание на Комитета по секторен социален диалог в областта на болничния сектор към
HOSPEEM, което ще се състои на 01-02.12.2016г. в Брюксел.
5. Други

Присъстваха:

д-р Николай Болтаджиев –председател на УС на НСЧБ
д-р Цветан Диманов – член на УС на НСЧБ
д-р Динко Младенов – член на УС на НСЧБ
г-н Красимир Грудев – член на УС на НСЧБ
д-р Йордан Георгиев - член на УС на НСЧБ
Валентина Маринова - Секретар

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ
РЕШИ:
1. Доктор Елиза Георгиева от МБАЛ Свети Панталеймон ООД, Плевен става
упълномощен представител на НСЧБ в АИКБ. Всички мейли от АИКБ да се
изпращат и на нея.

2. Презентацията на Антония Григорова да бъде изпратена на всички членове на
НСЧБ.
3.

Събрани са данни на 27 болници, желаещи да се включат в завеждането на

жалба срещу решение на НЗОК от 21.11.2016г. Подписи и платежни за завеждане на
жалба са постъпили от 14 болници. Жалбата ще бъде заведена във Върховен
административен съд София град.
4. Г-н Грудев се командирова в гр. Брюксел за да присъства на Общото събрание и
приемането на НСЧБ за член на HOSPEEM. Командировъчните са за сметка на
сдружението.
5.
5.1 Илиян Григоров става член на УС на НСЧБ на мястото на д-р Явор Дренски, като
законов представител на болница Токуда.
5.2 Подготвяне на медийна кампания насочена към пациентите на частните болници,
информираща ги за правата им, възможностите за лечение и поставяща ги в
центъра на системата на здравеопазването,. Подготвяне на план за
проектокампания от д-р Стойчо Кацаров.
5.3 Да се направи проучване на пазара за отдаване под наем на офиси с цел наемане
на нов офис за нуждите на НСЧБ.
5.4 Болница „Света Каридат” да изготвят становище за стандарта по „Ортопедия и
травматология”. НСЧБ ще го подкрепи. Да се провери до какъв етап е стигнало
делото за този стандарт.

Д-р Николай Болтаджиев -

Д-р Цветан Диманов -

Д-р Михаил Зортев –

Д-р Динко Младенов –

Д-р Йордан Георгиев –

Г-н Красимир Грудев

