София, бул. „Ал. Дондуков”№ 115А , ет. 3, оф. 18
тел: 0898 722 133

www.privatehospitals.bg

ПРОТОКОЛ
от заседание на УС на НСЧБ
Заседанието се проведе на 6.2.2018 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 срещата с д-р Грозев БЛС

2.

Среща с заместник кмет по здравеопазването на гр. София

3.

Нормативна уредба :

- жалба до ЕК срещу закона за борба с корупцията.
- проект за стандарт по гастроетеология
- проект за стандарт по онкология
- стандарт по спешна медицина
- предложения за промени в закона за движение по пътищата
- решения НС на НЗОК
4.

Дискусия на БАН „Финансиране на болничната помощ”

5.

Организация на регионалните конфереции на БЛС и събора

6.

Организиране на Общото събрание на НСЧБ

7.

Обсъждане участие на НСЧБ в проявите свързани със здравеопазването по

време на българското председателство на ЕС

8.

Други.

Присъстваха:
д-р Николай Болтаджиев –председател на УС на НСЧБ
д-р Методи Янков – член на УС на НСЧБ
д-р Цветан Диманов – член на УС на НСЧБ
д-р Михаил Зортев- представляващ д-р Мазнейков член на УС на НСЧБ
г-н Красимир Грудев - член на УС на НСЧБ
д-р Динко Младенов - член на УС на НСЧБ
д-р Венелина Милева - член на УС на НСЧБ
д-р Елиза Георгиева - член на УС на НСЧБ
Валентина Маринова – Секретар

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ

РЕШИ:
1. На срещата с д-р Грозев е връчено становището на НСЧБ за Здравната
карта. Обсъдени са промени в НРД 2018
2. Постигнато е съгласие и подкрепа за повишаване на необходимите легла по
Здравна карта за Област София. Получено е обещание за повторна среща
след първото заседание на комисията за Здравна карта.
3.
3.1 Жалбата до ЕК ще бъде подготвена от г-н Грудев и д-р Кацаров.

3.2 Всички новоизлязли стандарти да бъдат обсъдени и ако е необходимо
да бъдат заведени жалби в съда срещу тях.
3.3Да се изготви становище по Стандарта по спешна медицина, което да
бъде внесено в МЗ.
4. Поканата от БАН да се изпрати до всички членове на НСЧБ и да се
разговаря с организаторите, да осигорят време за експозе на представител
на НСЧБ.
5. Д-р Георгиева и г-н Грудев предоставиха информация за организацията и
провеждането на регионалните конференции на БЛС в гр. Плевен и гр.
Пловдив

6. УС единодушно взе решение Общото отчетно събрание на НСЧБ да се
проведе на 16.03.2018г
Да се подготвят покана и дневен ред за заседанието на Общото събрание на
16.03.2018г.
Управителният съвет прие Годишния финансов отчет за 2017г
Годишният финансов отчет, поканата и дневният ред за заседанието на
Общото събрание да бъдат изпратени до всички членове на НСЧБ до
15.02.2018г.
7. Да се проучат събитията, свързани със здравеопазването по време на
българското европредседателство.

Следващо заседание на УС на НСЧБ 20.02.2018г. 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 -

