ПРОТОКОЛ № 24
от редовно заседание на УС на АФМР на 23.01.2015 год.

На 23 януари 2015 год. се състоя редовно заседание на УС, насрочено от Председателя.
Дневен ред:
1. Информация за КП №241 и КП № 244
2. Обсъждане на позицията на АФМР в срещи и преговори с БЛС, МЗ, НЗОК и КЗ на НС
и организиране
3. Предложение за пролетна среща - Кръгла маса в края на м.март
4. Представяне на данни за състоянието на рехабилитацията в страната
5. Общо събрание на АФМР до края на м.април
6. Научна конференция – м.октомври
7. Избор на двама представители за ОС на СМС 18.02.2015 год.
8. Резолюция от Националната конференция с международно участие Велинград –
уточняване на текста до 27.01.2015 год.
9. Национален консултант
10. Разни
Присъстват: Д-р Ангелова, Д-р Веселинова, Д-р Попова, Д-р Желева, Д-р Гечев, Д-р Панайотов,
Д-р Милушев, Д-р Неделчев.
Отсъстват: Проф. Илиева, Доц. Алексиев, Д-р Шейтанова.
По т.1.
Д-р Попова и д-р Ангелова представиха информация относно срещата в БЛС на 15.01.2015 год.
с д-р Райчинов, д-р Йорданов, д-р М.Райкова и от страна на АФМР – д-р Ангелова, д-р Попова,
д-р Неделчев, както и г-жа Мичева по отношение на кл.п.241 и 244. Сравнителна таблица за
последните НРД е бил направен от екипа на д-р Панайотов. Дискусията по подготовка на
становището на АФМР е била проведена сред са участвали
Д-р Ангелова предложи програма за провеждане на срещи с МЗ и КЗ на НС.
Обсъдиха се актуалните въпроси, които да бъдат поставени и дискутирани на срещите с
представители на МЗ, НЗОК, КЗ към НС – статут на специалността, мед.стандарт, кл.пътеки,
обем дейности, доболнична помощ, финансиране на дейностите на ФРМ, контрол по места,
нац.консултант.
Реши се предложената в дневния ред среща в края на март да се изнесе като пресконференция
в БТА с участието на УС на АФМР, представители на институциите – МЗ, НЗОК, БЛС,
Парл.комисия по здравеопазване и пациентски организации.
Реши се по принцип Общото събрание да е в края на м.март, като се проведе и симпозиум. По
предложение на д-р Гечев да е посветен върху споделен практически опит. Предложения за
място на провеждане: Д-р Веселинова – София, Д-р Ангелова – Пловдив или Хисар,
Д-р Неделчев – Боровец. Предстои д-р Ангелова да изпрати запитване за цени и условия, след
което ще се вземе решение.
Есенната конференция ще бъде уточнена допълнително като място, тематика и дати.

За излъчването на двама представители в Общото събрание на Съюза на медицинските
специалисти в България се реши: Председателя и Зам.председателя.
По предложението за Резолюция, д-р Ангелова има някои стилистични редакции. Текстът
трябва да е обсъден и приет до провеждането на пресконференцията.
По Консенсуса, д-р Веселинова предложи да се раздели на две части – алгоритъм за поведение
и практически указания за провеждане на кинезитератия.
Обсъдиха се и постъпилите предложения то фирмите „Медикосервиз“ и „Берлин Хими“.
Решения на бяха взети на този етап.

София,
23.01.2014 год.

Протоколирал: д-р Л. Веселинова
Зам.председател на АФМР

