ПРОТОКОЛ № 18 от 27.02.2014 год.
от редовно заседание на УС на АФМР
Присъстват: Д-р Ангелова, Доц. Алексиев, Д-р Веселинова, Д-р Попова, Д-р Неделчев,
Д-р Гечев, Д-р Желева, Д-р Шейтанова, Д-р Панайотов
Отсъстват: Проф. Илиева, Д-р Милушев

Заседанието се проведе в залата по адреса на регистрация на сдружението от 13.30 ч.
по предварително обявения дневен ред:
1.
2.
3.
4.

Обсъждане на писмото до МЗ във връзка с предложението за изменение на Наредба 4
Обсъждане на окончателния текст на мед.стандарт, за внасяне в МЗ
Работата с информационния медицински сайт „Здравен навигатор“
Кръгла маса на 25.04.2014 год., подготовка на Консенсуса и организацията на
мероприятието за лекарите-специалисти по ФРМ
5. Балнеологичната конференция във Велинград относно настаняването (Д-р Попова)
6. Разни

По т.1.
УС прие единодушно предложения текст до МЗ и ръководителите на структурите по ФРМ в
страната, във връзка с постъпилите становища
По т.2.
Уточниха се допълненията, които да се направят относно препоръчителната и задължителна
апаратура за извънболнична и болнична помощ, както и за нивата на болничната помощ.
По т.3.
Насоката за работа и колаборацията УС възложи на д-р Веселинова.
По т.4.
Таксата правоучастие за лекарите-специалисти по ФРМ да включва и вечеря на 25.04. и да е
независима от основното мероприятие.
За подготовка на дискусията да се уточнят нозологиите, по които да се дискутира алгоритъма
на рехабилитационно поведение преди и след оперативната интервенция.
По т.5.
Препоръча се гранд-хотел „Велинград“, заради възможностите, които предлага за настаняване,
сателитни симпозиуми и изложение. Като алтернатива за настаняване: х-л Олимп и х-л Астра.
По т.6. Разни
Относно срещата на мед.колежи – участието на АФМР ще се определи след получаване на
официална покана с уточнени параметри към АФМР.
Относно промени в редакционната колегия на сп. „Физикална медицина, рехабилитация,
здраве“ – УС гласува единодушно „за“.

Относно предложението на д-р Гечев да се популяризира инициативата за соматоскопска
оценка на децата в училищата от лекари-специалисти по ФРМ за профилактика на гръбначни
изкривявания, УС гласува единодушно „за“.
Протоколирал: Л.Веселинова
Зам.председател на АФМР

