Протокол №17 от 30.01.2014 год. от заседание на УС
Присъстват: д-р Ангелова, доц. Алексиев, д-р Веселинова, д-р Попова, д-р Гечев, д-р Желева, др Шейтанова, д-р Милушев.
Отсъстват: проф. Илиева, д-р Панайотов, д-р Неделчев
Заседанието се проведе в залата на НСБФТР, адрес по регистрация на сдружението от 13.30 ч.,
по предварително обявения дневен ред:
1. Информация от обсъждане на Стандарта по ФРМ в МЗ.
2. Обсъждане на програмата за 2014г.
3. Вземане на решение за датата на провеждане на Конференцията по балнеология.
4. Кръгла маса по хирургия на ръката.
5. Конгрес на ЕСПРМ - предложения за пътуване.
6. Разни
По т.1. Доц.Алексиев презентира мед.стандарт, представен на заседанието на съвета по
мед.стандарти. Обърна се внимание на някои моменти, които са били препоръчани за
корекция - „четирикратна“ хоспитализация за инсултите става неколкократна, отпада „добра
медицинска практика“ и примерни терапевтични схеми, с мотив че са ограничаващи.
Представи в качеството си на Национален консултант по ФРМ от 2014 год. и необходимостта от
избор на комисия по медицински одит и експертен съвет към МЗ.
След обсъждане, за членове на комисията по медицински одит се избраха:
д-р Попова, д-р Милушев, д-р Шейтанова, д-р Гечев, д-р Желева.
За експертен съвет, по предложение на Националния консултант и гласувано от УС, се включват
членовете на УС, като се привлича и доц. Чавдаров, чиито становища се препоръчва да не
касаят само рехабилитационното лечение на деца с ДЦП.
По т.2
Предстоящата Кръгла маса във В.Търново, в рамките на Конференцията на българското
дружество по хирургия на ръката – да бъде изнесена в петък следобед на 25 април, като
предварително се подготви консенсуса, който ще се обсъжда. Да се подготвят доклади по
тематиката на Конференцията и от специалисти по ФРМ, работещи в това направление.
По т.3
Обсъдиха се датите 24,25,26 октомври за Балканската конференция във Велинград, като се
реши тя да е с международно участие, както и да се отправи покана към сродни в дейността
дружества.
Реши се организацията да се възложи на фирма Вастелс.

Т.5
Представената оферта в два варианта – самолет и автобус, се прецени като твърде скъпа и
неоправдана като разход, имайки предвид и необходимите средства за такса правоучастие и
настаняване. Реши се всеки индивидуално да организира участието си.
Т.6
Реши се да се разширява популяризирането на дейността на УС на АФМР по проблемите на
специалността – наследени и нововъзникващи и се следи текущо развитието на
кореспонденцията.
По предложението на Здравен навигатор, УС реши – приема предложението за
сътрудничество.
АФМР подкрепя инициативана на ISPRM (Международното дружество по ФРМ) и СЗО за повече
грижи към хората в неравностойно положение.
УС се дистанцира от методите и анонсите за необходимост от ново научно дружество по
Физикална медицина.
Предвид трудностите в изпращането на хартиения брой на списанието до членовете се обсъди
възможността броевете да се разпращат по елетронен път, а хартиените носители да се
получават на първия организиран форум. Предложението предстои да се гласува след
уточняване на някои детайли.

София,
30.01.2014год.

Протоколирал: Д-р Л.Веселинова, дм
Зам.председател на АФМР

