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До министъра на здравеопазването 

До комисията по здравеопазване на НС 

До НЗОК 

До НСОПЛБ 

До медиите 

 

Уважаеми дами и господа, 

Уважаеми колеги, 

 

След свое заседание,управителния съвет на сдружението на  

семейните лекари в област Бургас, категорично подкрепя 

справедливите искания на дружеството на софийските  

общопрактикуващи лекари. 

Това са проблеми,поставяни многократно през  годините пред  

различни ръководства на МЗ и НЗОК  и остават досега 

неразрешени.Отправяни са препоръки,писани са 

аргументирани писма, давани са пресконференции на 

ръководството на НСОПЛБ по дискутираните теми,но резултат 

все още няма.Най-общо това са проблеми ,свързани с 

клиничната  свобода да лекуваме нашите пациенти,да имаме 

възможност да се развиваме професионално,като 

придобиваме нови знания,квалификации и инструментални 



методи за изследване.Настояваме да се редуцират максимално 

административните ни задължения и бумащината,които през 

последните месеци допълнително натоварват практиките, да  

спре  отчитането пред различни държавни институции на една 

и съща информация и да се  премахнат социалните ни 

дейности,извършвани за сметка на лечебните 

заведения.Настояваме за заплащане на пълния размер на 

потребителската такса от всички пациенти и освобождаването 

от нея да не бъде за сметка на лекарите и нашите сътдрудници, 

а институцията, която е решила да облекчи определени групи 

пациенти от това задължение, да осигури съответното 

финансиране.Настояваме и за отпадане на  24-часовото 

разположение на практиките за ПИМП. 

 

Уважаеми дами и господа,уважаеми колеги, 

с тревога наблюдаваме непрекъснато намаляващия брой на 

общопрактикуващи  лекари в страната,което води след себе си 

до липса на медицинско обслужване на базово ниво, на нивото 

на първичната медицинска помощ.Това поставя вече  

населението на  цели райони в риск за здравето и живота. 

Убеждението ни е,че първичната извънболнична медицинка 

помощ,  ако фунционира по модела на развитите европейски 

държави ,ще реши  в голяма степен някои от големите 

проблеми на здравната система в България. 

 

Гр.Бургас                                                     председател на ССЛБ 

28.02.2018                                                /д-р Петко Желязков/ 

 

 

 


