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LOGOКои сме ние

Хисар - 16.12.2000 г.1

Доброволно членство2

Единствено легитимно в БЛС3

Над 3000 ОПЛ в регистъра4

Структури в 24 области и членове от всички 285

Представлява ОПЛ в национален мащаб6



LOGOПринципи

I ОТ ОПЛ ЗА ОПЛ

Обоснована критика 
Ясни решения

Ясна визия в 
перспектива

II

III

Уравновесени, диалогични, 
конструктивни, последователни



LOGOПазач на врататаПазач на врататаПазач на вратата



LOGOЗнае всичко, може всичко



LOGOВ началото . . .

постоянно лимитиран

дежурният виновен
ОПЛ

“момче за всичко”

емоционален, финансов,
социален буфер

постоянно лимитиран

дежурният виновен



LOGOРазвитие

УСТАВ

На 13.05.2006 се 
проведе отчетно 

изборно събрание 
на НСОПЛБ, на 

което бе променен 
Уставът и бе 
избрано ново 
ръководство.

Сега ние имаме най-
демократичния 

устав.

Открихме 
Централен офис 

на НСОПЛБ в 
София.

Той е оборудван с  
всичко необходимо 
за нашата дейност.

След това бе 
променена изцяло 

електронната 
страница на 

НСОПЛБ.
На нея може да 

откриете всичко, 
което ви 

интересува и е 
свързано с 

дейността на ОПЛ.

WEB ОФИС

LOGO



LOGOНаучна дейност

Ръководства

Два конгреса по ОМ 
2005 и 2006 г.

Национална 
конференция  
Октомври 2007

КонференцииКонгреси

12 - 20 конференции 
ежегодно в различни 

области на страната по 
продължаващо 

обучение,  
организирани от 

НСОПЛБ и Регионал-
ните ни дружества

Три ръководства за 
поведение на ОПЛ 

и
в процес на 

приключване е 
четвъртото

Международни събития
Редовно участие на членове на сдружението в 

международни конгреси и конференции
Европейска конференция по ОМ, София 01’2007

12 - 20 конференции 
ежегодно в различни Три ръководства за 

Редовно участие на членове на сдружението в 
международни конгреси и конференции

Европейска конференция по ОМ, София 01’2007



LOGOПроекти

 Медицински стандарти по Обща медицина

 Електронен подпис

НСОПЛБ участва в изработването на
Медицинските стандарти по Обща медицина, утвърдени от МЗ.

Въведен по инициатива на НСОПЛБ, за да спести документация
и време. Бяха договорени преференциални цени.

 Правила за добра медицинска практика по ОМ

Проекта е завършен изцяло от НСОПЛБ и чака одобрение от БЛС. 
Няма друга специалност с готови правила към момента.

 Заплащане на неблагоприятните практики

В момента екип на НСОПЛБ разработва 
справедлива система за заплащане на неблагоприятните практики.



LOGOПрофилактика и диспансеризация

 ОПЛ да водят всички с Диабет тип 2 и Хипертония

 Профилактика на всички над 18 години

2003 - промяна в Наредбата за профилактични прегледи и диспансеризация,
която даде възможност на ОПЛ да водят всички с Диабет тип 2 и Хипертония.

Промяна на правилата чрез Указание, а после и в НРД, което 
даде право на ОПЛ да профилактират всички над 18 години,.

 Промяна в наредбата за профилактиката 2006 г.

Остра реакция срещу промените в наредбата за профилактика
и диспансеризация и последващи срещи в МЗ и Парламента.



LOGOКакво направихме . . . 2006

Проект за НРД  и бюджет в ПИМП за 2007. 
Единствено НСОПЛБ представи обоснована позиция.

Спасяване на 13 млн. лева от  бюджета на ПИМП 
за неотложната помощ и спешните портали. 

Перфектно договорени приложения  на 
неподписания НРД 2007 . 

Приемане на текст в бюджета на НЗОК за 2007, който забранява 
неусвоените средства от бюджета на ПИМП да бъдат 

прехвърляни в друго перо.



LOGOКакво направихме . . . 2007

Подготвен проект за бюджет на ПИМП 2008. 
Същият бе внесен в БЛС, НЗОК, МЗ и Парламента.

Променихме реда за издаване на нова здравноосигурителна 
книжка след изгубването на старата и др.

Подготвен проект за промени в нормативната база. 
Внесен в БЛС, НЗОК, МЗ и Парламента.

Създадена организация за реагиране на всяко обаждане или 
писмо на наши колеги ОПЛ, независимо дали са членове или не 

на НСОПЛБ. Случаят с Цибацен, Видин и мн. Др.



LOGOКакво предстои

Да утвърдим в академичните кръгове уважението
за специалността обща медицина.

Да направим общата медицина  
по-атрактивна като професионална кариера.

Да обединим академизма с практиката.

Да осигурим разбиране и подкрепа в българската
и международна общественост.



LOGO

“...големи победи удържа само
оня, който не може да бъде

победен от безброй дреболии.“

Джуандзъ
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www.nsoplb.com
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