П Р О Т О К О Л № 13/12.09.2013г.
от редовно заседание на УС на АФМР

Заседанието се проведе в залата на НСБФТР от 14. 00 часа по предварително
обявения от Председателя дневен ред, а именно:
1.
2.
3.
4.

Разглеждане хода на регистрацията по VII Конгрес
Обсъждане на проекто-наредба за ЕДИ
НРД 2014
Разни

Присъстват: Д-р Т.Ангелова, дм; Д-р Л.Веселинова, дм; Доц. А.Алексиев,дм;
Д-р Е.Милушев, Д-р Р.Шейтанова; Д-р Й.Гечев; Д-р И. Попова; Д-р Ж.Неделчев;
Д-р М.Желева, Д-р К.Панайотов
Отсъстват: Проф. Е.Илиева, дм

Заседанието се откри и ръководи от Д-р Т. Ангелова, дм, Предстедател на АФМР. На
заседанието беше поканена и г-жа Вилия Желязкова – управител на фирма „Вастелс“ –
агент на събитието.
По т.1.
Г-жа Желязкова докладва състоянието на процеса по регистрация, вкл. и чрез предоставяне
на печатни материали на членовете на УС с отчет за постъпилите към момента приходи от
регистрация и прогнозните разходи. Към момента 140 участници са платили такса участие,
уточнени и закупени са самолетните билети за пътуване на чуждестранните лектори
(приложен списък). До момента потвърдили участието си са 16 фирми, като се изчаква
потвърждение от още няколко.
1.1.Реши се организацията на книжката с резюмета да е същата, като предоставените
мостри от други мероприятия с организатор „Вастелс“.
1.2.С болшинство се одобри плакат за Конгреса на тъмен син фон.
След освобождаване на г-жа Желязкова, заседанието продължи, като Д-р Ангелова
докладва за проведените срещи с българските гост-лектори.
1.3.
Ревматолози: Проф.Рашков, Проф.Стоилов, Проф.Коларов.
Травматолози: Доц.Милев – нац.консултант, Проф. Тивчев, Доц. Кинов, Доц. Кътева.
Невролози: Проф. Стаменова – мозъчно-съдова болест, Доц. Богданова – ПНС.
1.4. От страна на специалистите по ФРМ по тематики към определените модули се реши
пленарни презентации да изнесат: Проф. Илиева, Доц. Алексиев, Доц. Чавдаров, Д-р
Милушев, Д-р Веселинова, Д-р Желева.

Поради това, че към момента УС не разполага със заглавията на темите на презентациите
на чуждестранните гост-летори, обособените модули в последователност и организация се
очаква да претърпят изменения, при постъпването им.
1.5.Реши се да се разпратят покани за откриването на Конгреса и изнасяна на приветствия
към: Министъра на здравеопазването, Председателя на комисията по здравеопазване
към НС, Председателя на НЗОК, Председателя на ЛС и още един представител на УС на
ЛС, кмета на гр.Сандански.
1.6.Реши се, предвид продължаващия отпусен период и постъпили обаждания за
затруднение в регистрацията, ранният срок да бъде удължен до 20 септември вкл., вкл. и
за изпращане на резюмета.
По т.2
Да се продължи с обнародване на внесените от АМФМР предложения за изменение в
Наредба 4.
По т.3
Реши се отново да се настоява първичният преглед на специалистите по ФРМ да бъде
изравнен по стойност на всички останали лекари-специалисти и по възможност да отпаднат
групите физиотерапевтични процедури от пакета.
Да се настоява за разширяване на броя ВСМД по ФРМ в Наредба 40.
При обсъждане на клиничните пътеки за ФРМ да се оптимизират някои диагностични
процедури, както и да се отдели поетапната вертикализация като самостоятелно отчитаща
се дейност.
По т.4.
Д-р Ангелова прочете изработеното от нея писмо-съгласие от името на АФМР за
предложението към Проф. Илиева за включване в състава на Европейската академия. Прие
се единодушно.
След изчерпване на дневния ред, заседанието се закри, като следващото ще бъде насрочено
по дата допълнително.
София,
12.09.2013г.

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

Заб. Пълният протокол от заседанието се намира в архива по адреса на регистрация на
сдружението и е на разположение на членовете на АФМР, съгласно Устава.

