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ПРОТОКОЛ
от заседание на УС на НСЧБ
Заседанието се проведе на 16.10.2018 г. от 13.00 ч. в офис на НСЧБ,
бул. Ал. Дондуков № 115А ет. 3 ап. 18, София, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.

Информация от проведено заседание на Здравна Комисия към
Народното събрание.

2.

Информация от заседанията на работните групи към МЗ за „Болнична и

извънболнична медицинска помощ”.
3.

Информация за „ HOPE EXCHANGE PROGRAMME FOR HOSPITAL AND
HEALTHCARE PROFESSIONALS“ (ПРОГРАМА ЗА ОБМЕН ЗА БОЛНИЦИ И
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО)

4.

Разглеждане на Проекта на ЗИД на ЗЗО към ЗБНЗОК 2019

5.

Други

Присъстваха:
д-р Динко Младенов – член на УС на НСЧБ
д-р Цветан Диманов - член на УС на НСЧБ
г-н Йордан Пейчев - представляващ г-жа Паланкалиева член на УС на
НСЧБ
г-н Красимир Грудев член на УС на НСЧБ

Валентина Маринова – Секретар
В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ
РЕШИ:
1. На заседанието на Здравната комисия към НС са разгледани предложените
модели за развитие на здравното осигуряване в България предложени от
Министър Ананиев. Изслушани са мненията на представители на ЛЗ и
осигурителни дружества
2. Д-р Диманов представи информация от проведеното заседание на работната
група „Болнична медицинска помощ”. Основно предложение за стартиране
на промени в „болнична помощ” е реалното остойностяване на клиничните
пътеки.
3. Програмата за обмен на кадри между членове на НОРЕ се приема от УС на
НСЧБ и информация за нея ще бъде изпратена на всички членове на НСЧБ.
Всяко здравно заведение ще прецени само за себе си, дали може и желае да
се включи в тази програма.
4. Да се предприемат действия за представяне пред обществеността на
несъгласието на НСЧБ с предложените промени в ЗИД на ЗЗО на ЗБНЗОК.
Мнението да бъде представено от представителите на НСЧБ пред работните
групи в МЗ.

Следващо заседание на УС на НСЧБ 30.10.2018г. от 13:00ч. в офиса на
сдружението.
Д-р Николай Болтаджиев Д-р Цветан Диманов -

Д-р Динко Младенов –
Д-р Елиза Георгиева –
Г-н Красимир Грудев –
д-р Методи Янков –
д-р Михаил Зортев –
д-р Венелина Милева –
г-н Йордан Пейчев -

