ПРОТОКОЛ № 26
от редовно заседание на УС на АФМР на 08.05.2015 год.

На 8 май 2015 год., в заседателната зала по адреса на регистрация на сдружението се проведе
редовно заседание на УС, насрочено от Председателя по предварително обявения дневен ред:
1. Обсъждане на Кръглата маса
2. Обсъждане на Общото събрание
3. Разни
Присъстват: д-р Ангелова, д-р Веселинова, проф. Илиева, д-р Попова, д-р Желева, д-р Шейтанова
Отсъстват: доц. Алексиев, д-р Гечев, д-р Неделчев, д-р Панайотов, д-р Милушев.
Заседанието има кворум.
По т.1 от дневния ред - Кръгла маса:
Да се обсъдят следните основни въпроси: брой на болниците, предмет на дейност на болниците за
продължително лечение и рехабилитация и болници за продължително лечение. Болниците,
работещи по клинични пътеки за рехабилитация да имат собствено отделение за рехабилитация.
Контролът на НЗОК да е по уеднаквени критерии.
По писмата от БЛС и НЗОК
Да се впише рехабилитацията в основния пакет за травми, операции, т.е. острите заболявания да
има и ранна рехабилитация за овладяването на спешни състояния. Да се използва в
аргументацията последните писма до НЗОК във връзка с кл.п. 241 и 247 и направените вече
редукции и утежняване на критериите за хоспитализация. Да се постави въпроса откъде ще бъде
финансирането на допълнителния пакет и за какво. Да се предложи „исторически принцип“ на
планиране да се промени.
За доболничната помощ – 1. да се остойностява първичния преглед на реалната цена, колкото е за
другите специалности, с което да се увеличи стойността на пакета. 2. Да се увеличи броя на
направленията за извънболнична помощ. 3. Да се запази пакета 4. Да се постави въпроса за
онкорехабилитацията в доболничната помощ
По т.2 от дневния ред - Общо събрание
КРК не е установила нарушения по документите на Асоциацията и като преразход.
Юристът на НСБФТР „Овча купел“ да присъства на събранието, срещу хонорар.
Обсъждане на промени в Устава за внасяна на ОС:
Да се увеличи мандата на УС на 4 години
Да отпадне мандатността на членовете
Да остане 11 члена съставът на УС
Ръководните длъжности за УС да са Председател и Главен секретар. Длъжността Зам.Председател
се определи като ненужна за дейността на Асоциацията.
Главният секретар да се избира от УС, по предложение на Председателя.
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Обсъдиха се предложенията на УС към ОС за номиниране на членове в УС.
Обсъдиха се: Комисия по кворума, Комисия по предложения,Комисия за избор, КРК. Реши се
съставът на тези комисии да се предлага от делегатите на ОС, когато се види състава на
присъстващите.
В т.3 – Разни
Д-р Веселинова депозира:
1. Молба за членство, внесена от д-р Георги Давидов Давидов до УС и Председателя и
2. Ксерокопие от писмото от НЗОК до Нац.консултант, по молба на Националния консултант
до УС и до д-р Ангелова, да му се изпрати становище в срок до 11.05.2015 год., което той да
депозира в МЗ и НЗОК
3. Отчет за дейността си като Зам.Председател и член на УС.

София,
08.05.2015 год.

Протоколирал: д-р Л.Веселинова, дм
Зам.Председател на АФМР
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