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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА
ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА ЮНИ 2009ЮНИ 2013 г.

Уважаеми колеги,
През изтеклия период действията на НСОПЛБ следваха целите, които очертахме и
приехме на общото събрание на НСОПЛБ, проведено през юни 2009 г. Цитат от
заключителната част на отчетния доклад за периода 2006-2009 г.:
„Въз основа на изложеното до тук, бъдещата дейност на НСОПЛБ трябва да продължи в посока:
1. Приобщаване на все повече ОПЛ към целите на Сдружението.
2. Разрастване и укрепване на някои от регионалните структури.
3. Подобряване на информационния обмен вътре в РС.
4. Укрепване и разширяване на позициите ни в държавните и публични организации.
5. Поддържане на активната дейност в защита интересите на ОПЛ на регионално и национално
ниво.
6. Разширяване и разнообразяване на формите на организираните от нас мероприятия по ПМО.
7. Утвърждаване на НСОПЛБ като организация, която представлява ОПЛ в България при
формиране на здравната политика и вземането на решения, които засягат ПИМП и Общата
медицина в национален и регионален мащаб.“

Винаги сме били последователни, но гъвкави в провежданата от нас политика в защита
интересите на ОПЛ в България. Неотклонно следвахме приетите от нас принципи:

ОТ ОПЛ ЗА ОПЛ!
ОБОСНОВАНА КРИТИКА – ЯСНИ РЕШЕНИЯ!
ЯСНА ВИЗИЯ В ПЕРСПЕКТИВА!
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КАКВО НАПРАВИХМЕ?

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР
В списъка, който не претендира за изчерпателност, сме изброили извършеното от
НСОПЛБ. В него са упоменати и резултати, за които сме започнали да работим преди
началото на отчетния период, но това е процес, част от цялото, тъй като дейността на
Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България е непрекъснат
процес:
1. Възможността да правим профилактични прегледи на всички пациенти в
практиката, а не само на пациентите без хронични заболявания.
2. Право да назначаваме мамографии, изследване на хормони на щитовидната
жлеза, както и PSA. Имаше моменти, когато отново се появиха желания то да ни
бъде отнето, но бяха преодоляни. Днес можем да назначим и
ехокардиография, доплер, велотест.
3. Изцяло променихме вида на профилактичния преглед за възрастни, като на покъсен етап бе възприето и нашето предложение да бъдат включени към него
изследване на PSA и мамографии. Това бе наша идея, на екипа на НСОПЛБ.
4. Въведохме заплащане и за пробата МАНТУ, на по-късен етап и за
задължителните ваксини при възрастни, от тази година се заплащат и някои
препоръчителни имунизации (НРV).
5. По наша идея и настояване беше въведена възможността да разпечатваме на
бял лист практически всички бланки, които използваме в ежедневието си
включително и регистрационната форма за избор на лекар.
6. Отпадна задължението ние да изпращаме документацията на пациента при
избор на друг ОПЛ. Това сега е ангажимент на пациента.
7. Променихме в положителна посока изискванията за медицински персонал,
необходим за сключване на договор с РЗОК.
8. Въведени бяха „дежурните кабинети“. По наше предложение беше коригирано
разстоянието между населените места, в които могат да се ползват дежурни
кабинети, а ОПЛ, които самостоятелно извършваха дейността по 24-часовото
разположение, също започнаха да получават предвидените за това средства, от
които бяха лишени в началото.
9. Редовно и навременно плащане от НЗОК след март 2010 г.
10. Промени се редът за провеждане на диспансерно наблюдение и заплащането.
Сега се заплаща за извършен преглед. През изтеклия период бе коригирана в
резултат на нашите действия и нормативната база, така че прегледите по
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диспансерно наблюдение за най-често наблюдаваните от нас заболявания
станаха по четири и валидни за календарна година, а не 12 месеца от датата на
вземане на диспансерно наблюдение.
11. Почти удвоихме стойността на воденото от нас диспансерно наблюдение по
диагнози.
12. Увеличихме броя на вида диспансерни диагнози и променихме пакета от
изследвания при диспансерното наблюдение, така че да бъде по-полезен за
лекари и пациенти и по-удобен за изпълнение.
13. Въведохме и се утвърди правилото при диспансерни и профилактични
прегледи, същите да се зачитат и заплащат от НЗОК при условие, че сме
назначили необходимите изследвания и консултации, което е наш ангажимент,
дори те да не са извършени от пациента.
14. Коригирахме честотата и вида на ежегодните задължителни консултации на
хронично болните, както и на някои извършвани от нас дейности, напр. ЕКГ,
кръвна захар с глюкомер.
15. От 2012 г. случаите, в които едно диспансеризирано лице е със заболявания,
класифицирани в един клас, но с различни МКБ кодове, за едни от които
подлежи на диспансерно наблюдение при ОПЛ, а за други при лекарспециалист, то това лице подлежи на диспансерно наблюдение за всички
заболявания изцяло от ОПЛ.
16. Увеличи се броя на заболяванията, за които ОПЛ може да назначава
реимбурсирано от НЗОК лечение.
17. Не на последно място е доброто взаимодействие на НСОПЛБ с НЗОК, за
решаване на възникнали на регионално ниво проблеми.
Това се случи и се случва, защото чрез своя екип нашата организация показа
задълбочено познаване на проблематиката, съществуващите недостатъци в закони,
наредби и др., предлагахме рационални, работещи и полезни за всички решения за
текущите проблеми, както и за това, каква трябва да бъде нашата специалност след
време, за да бъдем максимално полезни за себе си и за обществото, в което живеем.

РЕГУЛАТИВНИ СТАНДАРТИ
Какво успяхме да променим в методиката за РС? Внесохме официално писмо с
предложения и водихме разговори с ръководството на НЗОК, след които се:
1. Възстановиха текстове от методиката от 2012 г., която, макар и несъвършена,
беше „по-справедлива” в сравнение с тази за 2013 г.;
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2. Договори се връщането на 10 % надвишение на лимита без да се компенсира, а
също и 15%, които трябва да се компенсират;
3. Премахна се утежненият ред за изискване на допълнителни РС;
4. Възстановихме възможността да прехвърляме с натрупване неусвоените РС в
следващото тримесечие. Такава възможност съществуваше до края на 2011 г., а
през 2012 г. беше премахната и неусвоените РС „попълваха” резервите на НЗОК.
Какво е виждането на НСОПЛБ за това каква трябва да бъде структурата на РС, така че
тя да бъде съобразена с нормативната уредба и нуждите на практиките ни?
Регулативните стандарти или т.нар. лимити за направления (талони) за консултация със
специалист или изследвания да бъдат разделени на две части:
І. Регулативни стандарти за остри заболявания. Това са остро възникнали здравословни
проблеми, които не могат да бъдат предвидени, точно прогнозирани и при които ОПЛ
преценява необходимостта от консултация и изследване, като носи отговорност за
разходването на средствата, предвидени в бюджета за тази цел. Този регулативен
стандарт (лимит) за ОПЛ може да бъде контролиран и при драстично превишаване
след проверка на медицинската целесъобразност да се наложи някакъв вид санкция (в
случай че се докаже необосновано превишение).
ІІ. Регулативни стандарти за профилактични прегледи във всички възрасти и за
прегледи на диспансерно наблюдавани болни с хронични заболявания. Това са
определени в Закона за здравето, ЗЗО, Наредба № 40 и № 39 на МЗ и приложенията
към НРД/Решение на УС на НЗОК дейности. Т.е. това са прегледи, консултации и
изследвания, които се извършват както е указано в нормативната уредба. Те са
задължителни за ОПЛ и могат да бъдат ползвани от всеки български гражданин със
съответното заболяване или пък желаещ да си направи профилактичен преглед. Тези
регулативни стандарти са почти константна величина и ОПЛ не може да преценява
дали има необходимост от ползването им или не, а изпълнява разпоредбите. При тези
регулативни стандарти не е възможно равномерното им разпределение по
тримесечие, както е заложено в НРД/Решение на УС на НЗОК. Следователно
превишаването на тези регулативни стандарти не трябва да бъде основание за
санкциониране на ОПЛ.
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НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПРАКТИКИ
Като неблагоприятни практики в началото на здравната реформа бяха определени
населени места, списъците за които бяха копирани от действащата тогава здравна
карта. През годините стана невъзможно обслужването на център на практика плюс
допълнителните към него села от един и същ лекар, поради следните причини:
1. Драстично намаляха, лицата с непрекъснати здравноосигурителни права в тези
населени места поради голямата безработица, обедняване на населението и
мащабните миграционни процеси.
2. Увеличи се броят на застаряващото население.
3. В определени области от селата останаха по няколко къщи като махали, малки
селища.
4. Промени се инфраструктурата в отдалечените и недостъпни места - има само
неасфалтирани пътища, затруднена комуникация.
5. Появиха се селища със седмичен транспорт до общинските центрове.
6. Намаля броя на общопрактикуващите лекари, обслужващи малките и
отдалечени населени места, поради смърт, напускане на колеги. Много малко
млади лекари смятат професията за престижна.
7. През годините в малките населени места много болници и ДКЦ-та редуцираха
състава си под физиологичния минимум, в други те фалираха. В тези населени
места липсата на всякакви пазарни механизми и конкуренция поради недостига
както на лекари, така и на лечебни заведения, доведе до изключително лоши
практики, отразяващи се изключително болезнено върху пациентите, а в много
от случаите водещи и до фатален край.
8. Не на последно място поради незаплащането на ОПЛ за работа в населени
места определени като неблагоприятни, колегите регистрираха и градски
практики.
Тези и още множество комплексни причини стояха в основата на предложенията на
НСОПЛБ за промяна на методиката за определяне на месечното заплащане за работа в
неблагоприятните населени места.
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Целта на нашите предложения беше:
1. Да се заплаща за реално свършена работа, за всяко населено място където се
обслужва от лекар, а не само в т.нар. центрове. Пациените в някои по-малки
населени места имат достъп до медицинска помощ, но на ОПЛ не се заплаща,
защото населеното място липсва в списъци, определени по неясни критерии.
2. Да отпадне изразът "център на практика" и да се възприеме определението
„населено място с неблагоприятни условия за работа”.
3. Задължителен минимален критерий e посещението на лекар в тези населени места
2 часа дневно. А в нашите предложения посещението е по график, определен от
самия лекар и заявен в съответната РЗОК. Защото в населено място с 20 и 50 човека
е неефективно наличието на лекар на 8 часов работен ден, а ако и населените
места са повече от 5, това изискване става неосъществимо.
В резултат на няколкократни срещи с представители на НЗОК, за тези предложения
беше постигнато съгласие. Населените места, за които ОПЛ получават средства като
неблагоприятни, се увеличиха със 120, като се запази стойността на 1 точка - 58,80 лв.
Въпреки увеличението на населените места и съгласието на ръководството на НЗОК,
промени в методиката не бяха извършени.
Трябва да продължим нашата съвместна работа за реално заплащане на ОПЛ които
работят в тези отдалечени и труднодостъпни региони.
За облекчаване работата на колегите в малките и отдалечени населени места, през
последните месеци НСОПЛБ поде отново инициатива за промяна на неизгодните
клаузи в договорите за наем към общините. Така например в една от общините наемът
за лечебното заведение е един и същ на кв.м. както за кабинет в града, така и за
кабинет в отдалечено село. В същото време за движимото имущество има ежемесечен
наем в огромни размери, т.е. колегите вече са изплатили многократно това
амортизирано оборудване. След разговори с общински съветници и кмета е внесена
докладна записка за намаляване на наемите.

РЕТРОСПЕКЦИЯ
В началото изброихме свършеното през отчетния период. Но мисля, че трябва да си
припомним и постигнати от нас резултати, които бяха договоряни, уточнявани и
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допълвани малко преди и в началото на отчетния период, защото тези действия от
страна на НСОПЛБ не са едномоментни, а разположени във времето.
1. Направихме така, че да изписваме на една рецепта лекарства за 3 различни
заболявания, въведохме рецептите за 90 дневен период и разпечатването на
рецептурна книжка. Това облекчи работата ни и редуцира санкциите.
2. Въведохме възможност рецептите да се изпълняват на територията на цялата
страна.
3. Премахнахме ограничението за изписване на медикаменти от една
химиотерапевтична група, респективно санкциите.
4. Премахнахме задължението да пазим екземпляр от изписаните рецепти в
досиетата и глобите за липсваща рецепта в досието.
5. Отпадна изискването за съхранение на МДД в досиетата.
6. Премахнахме задължението пациентът да поставя втори подпис в АЛ – спомняте
си масовите проверки и глоби.
7. По наша инициатива и изпреварващо, за което бяхме обвинени в какво ли не,
въведохме електронния подпис в ПИМП, като осигурихме максимално ниски
цени за закупуване, въведохме по този начин електронния път за отчитане чрез
интернет.
8. Постигнахме получаването на регулативните стандарти в първите дни на
тримесечието, а не в средата на периода.
9. Спомняте ли си тримесечните отчети на хартия към РЗИ? Ние от НСОПЛБ
променихме наредбите така, че това отчитане да става по електронен път, като
се ползва базата данни на НЗОК. Остана единствено годишният отчет.
10. Премахнахме изискването за предаване на регистри по майчино, детско
здравеопазване, диспансеризирани лица, профилактични прегледи и рискови
групи по време на отчетите в РЗОК.
11. Променихме съществено изискванията за оборудване на практиките – пълният
пакет остана задължителен само за основния адрес на практиката.
12. Променихме изискванията за съдържание на спешния шкаф.
13. Ангажимент на ОПЛ остана оказването на спешна помощ на хора само на
територията на ЛЗ, а не навсякъде и по всяко време.
14. Договорихме пълно изплащане на средствата от държавата за разликата от
потребителската такса на пенсионерите (2009).
Вероятно има много неща, които сме пропуснали да споменем, но всеки един може да
си спомни. Важно е, че бяха затвърдени и доразвити постигнатите успехи. Направеното
от нас – ОПЛ, за нас - ОПЛ, не ощети никого. То е в полза и на нашите пациенти. Не е в
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ущърб и на останалата част от медицинското съсловие. Увеличаването на нашите
приходи е за сметка на промяната в подхода на заплащане на диспансерния случай, на
увеличаване на броя на диспансерните диагнози и стойността на останалите,
извършвани дейности, т.е. заплащане за дейност и по- малко за капитация. Разбира се,
има още неща, които трябва да доразвием или въведем. Ще трябва да се вложат доста
усилия, подготовка, организираност, отделяне от личното време и подкрепа от всеки
един член на НСОПЛБ. Защото постигнатото до момента е резултат от много часове
работа, пропътувани много километри и прекарани много дни извън практиките за
редица срещи с различни институции, обсъждане и подготовка за преговори с НЗОК на
представителите на НСОПЛБ.

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

През изтеклия период НСОПЛБ участва в обсъждането и предложи своята визия по ред
нормативни документи. Представители на НСОПЛБ участваха в работата на комисията
по здравеопазване към НС. Обсъдихме и предложихме поправки в стандарта по ОМ
съобразени с тогавашната нормативна база – февруари 2010 г. Документът бе гласуван
и приет от комисията по стандарти към МЗ като опорен документ пред варианта на
тогавашния национален консултант по ОМ. Оформихме позиция и предложихме
корекции по ЗИД и ЗЗ.
Още през 2010 година имахме активна полемика по Наредба 39 и 40 , Наредба 18 за
акредитацията на лечебни заведения, което продължи и през следващите 2 години.
Въпреки бързата смяна на министри и екипи в МЗ, успяхме да постигнем някои
промени.
През 2011 подготвяхме становища по проекта за промени в ЗЗО, внесени от Масларова,
Овчаров и Янева; работна група участва в кръгла маса на тема „Фармацевтичния бизнес
и неговите партньори”.
През 2012 продължихме кореспонденциите за неблагоприятните практики, становища
за промените в Наредби 39 и 40, предложения за промени в Наредба 15 за
специализацията по ОМ, Наредба 18 за акредитацията на лечебни заведения и др.
След средата на годината отново започнахме работа по медицинския стандарт по ОМ,
по предложена от МЗ схема за изграждане на стандарта. Четирима наши
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представители бяха включени в групата на МЗ за работа по актуализация на стандарта
по Обща медицина. Подготвихме и становище по проекта за наредба на МЗ за
предоставяне на медико-статистическа информация на МЗ. Предоставихме на Агенция
Медицински одит списък с консултанти, във връзка с работата ѝ. Имахме среща с
консултативният съвет на Президента на РБ по въпроси свързани с Българската Коледа
и работата с таргетните групи – децата с неврологични заболявания.
През 2013 подготвихме становища и имахме редица срещи с НЗОК по повод
въвеждането на четиризначните кодове по МКБ и последвалите от това сътресения в
работата ни, начина на прилагане и отчитане по елекронен път на HPV ваксините и др.,
методиката за определяне на регулативните стандарти за 2013 г., становища по
промените в Наредба 15 за имунизациите и Наредба 14 за издаване на съобщения за
смърт. Това е само една по-обща картина на дейностите на НСОПЛБ, свързани с
нормативната уредба. Подробности за част от тях вече бяха казани, а други ще бъдат
упоменати в следващите части на доклада.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАЗЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

През периода 2009-2013 г. УС на НСОПЛБ бе в непрекъснато взаимодействие с
държавните органи на управление и институции, съсловните и пациентски организации
във връзка с подготвяни нормативни промени, промени в условията на работа и
заплащане на ОПЛ, проблеми от различно естество, които изискват съвмесни действия
за решаването им.
При тези наши активности сме се ръководили от приетите и разписани в Устава на
НСОПЛБ дългосрочни цели, свързани с утвърждаването на Общата медицина като
специалност и практика, подобряване на условията на работа и заплащане на ОПЛ,
съвместни дейности с други организации във взаимна полза. Отношенията на НСОПЛБ
винаги са били открити и последователни в защита на интересите на ОПЛ в България.
НСОПЛБ/ НЗОК
Директните контакти на НСОПЛБ с ръководството на НЗОК водят началото си от 2008 г.
Тогава, в условията на практическо отсъствие на БЛС като договорен партньор, НСОПЛБ
успя да договори сериозни промени в начина на работа и заплащане на ОПЛ, които
подобриха чувствително статуса на ОПЛ и осигуриха по-добра среда за осъществяване
на дейността ни. Независимо от смяната на ръководните екипи в НЗОК, УС на НСОПЛБ
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продължи политиката на пряк контакт - срещи, писма, телефонни разговори - с цел
уточняване на конкретни изисквания и условия, както и за бързо решаване на
проблеми, възникнали при изпълнение на НРД в част ПИМП.
Винаги сме имали активна позиция по необходимите промени в НРД. Ежегодно
представяме открито нашата концепция, включително в детайли, както на НЗОК, така и
на БЛС и обществеността, което е съобразено с политиката на прозрачност, възприета
от НСОПЛБ.
Преговори по НРД 2010
В тях не участваха директно наши представители поради нежеланието на УС на БЛС да
осигури необходимите правомощия на преговарящия екип за ПИМП. Независимо от
този факт, предложенията на НСОПЛБ бяха предоставени на БЛС, НЗОК и широката
общественост. За съжаление, положителните промени за ОПЛ, договорени от БЛС, бяха
малко.
Преговори по НРД 2011
Екип от експерти на НСОПЛБ участва само в първия етап на преговорите – на експертно
ниво. В групата за преговори участваха и представители на УС на БЛС – д-р Д. Чинарска
и д-р К. Еленски. Въпреки усилената предварителна работа на експертите, преговорите
се водеха формално, без възможност за приемане на аргументирани предложения, а
промените в НРД бяха козметични и не доведоха до съществена промяна в правилата
на работа на ОПЛ. Липсата на активна подкрепа от УС на БЛС, който подписва
окончателно НРД, както и недопускането на експертите на НСОПЛБ до съвместните
заседания между УС на БЛС и НС на НЗОК, доведоха до легализиране на формалните
преговори и подписване НРД 2011, въпреки официално изпратеното до УС на БЛС
становище на екипа на НСОПЛБ, че НРД 2011 не трябва да бъде подписан.
Преговори по НРД 2012
Те бяха по-резултатни. Бяха променени доста текстове в НРД и приложенията му, които
ограничаваха клиничната свобода на ОПЛ. Експертите на НСОПЛБ аргументирано
защитиха предложенията ни както пред представители на групата за преговори за
СИМП, така и пред експертите на НЗОК. Представители на преговарящите участваха и
на финалните преговори с НС на НЗОК, където имаха възможност да защитят исканите
от нас промени в текстове на НРД и в условията на заплащане на медицинската
дейност. Постигнатите успехи в преговорите по НРД 2012 изискваха огромен разход на
време и усилия от страна на участващите в преговорите експерти на НСОПЛБ, за което
им благодарим!
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При необходимост НСОПЛБ осъществяваше директни контакти с ръководството на
НЗОК за решаване на оперативно възникнали проблеми в работата. През 2009 г. в
резултат на тези контакти беше публикувано съвместно указание между НСОПЛБ и
НЗОК за начина на изписване на медикаментите на тримесечните рецепти.
През 2011 година търсихме с ръководството на НЗОК решение на проблемите с
регулативните стандарти, заплащането на медицинската помощ извън работно време,
възстановихме възможността ОПЛ със специалност педиатрия да изпращат за
консултация при общопрофилен педиатър децата с остри заболявания.
През 2012 година съвместно с НЗОК беше изработено Указание към НРД 2012, касаещо
извършването и отчитането на профилактичните прегледи и диспансеризацията,
отчитането на прегледите в дежурните кабинети и др.
Решени бяха проблеми, свързани с изискванията на НЗОК за нает персонал в ПИМП,
възникнали в цялата страна.
През 2012 година проведохме няколко срещи с ръководството на НЗОК, при които
поставихме проблемите с методиката за неблагоприятните практики, заплащането на
дейностите в ПИМП, възможностите за оптимизиране на диспансерните дейности, като
постигнахме съгласието на ръководството за голяма част от тях.
Въпреки това, поради практическата липса на ефективни преговори между БЛС и НЗОК
и неподписването на НРД 2013, тези промени не бяха въведени в практиката.
Единственият, но не маловажен резултат от тези срещи, беше повишаването на цените
основно на дейностите в ПИМП.
Сътрудничеството с ръководството на НЗОК продължи и през 2013 година, когато
експерти на НСОПЛБ – д-р Чобанова, д-р Рановски и д-р Пелтеков – проведоха среща с
ръководството на НЗОК и всички отдели, на която беше намерено решение на
проблема с въвеждането на четиризначните кодове в отчетите за извършената
медицинска дейност. Пак в резултат на контакти с ръководството на НЗОК беше решен
и проблема с промяната в методиката за определяне на регулативните стандарти,
което вече бе казано.
Натрупаният опит от взаимоотношенията с НЗОК показва, че прекият и конструктивен
диалог винаги е бил по-успешен от опосредстваните преговори.
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НСОПЛБ/МЗ
За периода 2009-2013г. в МЗ се смениха 5 управленски екипа. Тази честа смяна,
липсата на приемственост, както и недостатъчната компетентност или нежелание на
част от заемащите ръководни длъжности, създаде крайно неблагоприятни условия за
водене на конструктивен диалог. Въпреки това, ние търсихме и осъществявахме
контакти с тях, като поставяхме актуалните за ОПЛ проблеми на всеки министър и
неговата администрация. При тези условия, обаче, решаването на някои от тях беше
забавено, а други все още чакат своето решение.
Въпреки тези обективни трудности, УС на НСОПЛБ последователно отстояваше
необходимите промени. За периода 2009-2013 г. изготвихме и изпратихме официално
до МЗ повече от 35 становища с предложения за промяна на наредби, коментар и
предложения по проекти за промяна на наредби и закони. На всеки екип на МЗ сме
предлагали да се организират работни срещи за разглеждане на най-важните промени
в наредбите и сме осъществили такива, макар че според нас броят им би трябвало да е
по-голям.
През периода получихме множество покани за участие в семинари, работни групи,
координационни съвети и др. от страна на МЗ, като нашият представител за всяко
събитие се определяше след обсъждане в УС. Част от събитията, в които участвахме са
на тема здравно осигуряване (изучаване на световния опит), имунопрофилактика,
национални форуми за грип ежегодно, обсъждане на Национална програма за борба с
остеопорозата, Национална програма за профилактика на РМШ и др. Проведени бяха
две научни срещи в рамките на Националната програма за борба с остеопорозата.
През 2009 година бяха проведени две обучения за консултанти за отказване от
тютюнопушенето по Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето.
Програмата за обученията „Да помогнем на пушачите да откажат цигарите”, беше
изцяло разработена от НСОПЛБ. Бяха обучени по двама ОПЛ от всяка област в страната.
Идеята на програмата беше консултантите да започнат да работят с пушачите, като
получават заплащане за извършените консултации по националната програма. Поради
прекратяване на финансирането на програмата, кабинетите за отказване от
тютюнопушенето не заработиха масово, но това е една възможност, която при
определени условия би могла да бъде доразвита.
Участник от наша страна в подготовката и в осъществяването на Националната
програма за борба с РМШ беше д-р Виктор Рановски, който се противопостави на
различни идеи за включване на ОПЛ (като например издирване на подлежащите
момичета, беседи в училищата, сложния ред на закупуване и съхранение на ваксините
12
Отчетен доклад на УС на НСОПЛБ за периода юли 2009 – юни 2013 г.

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ –
ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЛЕКАРИТЕ ПО ОБЩА/ФАМИЛНА МЕДИЦИНА ОТ ЮГОИЗТОЧНА
ЕВРОПА
________________________________________________________________
1407 София, бул. „Н. Й. Вапцаров” № 17- 21, ет.2, ап.5 тел./факс 868 28 94,
моб. 0886 614 589 e-mail: nsoplb@gmail.com http://www.nsoplb.com

и др.) и предложи адекватния за практиката и възприет в момента начин на доставка,
съхранение и отчетност на ваксините срещу ЧПВ. По искане на МЗ се определиха
участници в координационни съвети по Националната програма за профилактика на
РМШ, експерти за нуждите на ИАМО, както и в разнообразни семинари, срещи,
конференции и др. Председателят на НСОПЛБ бе определен от МЗ за Национален
координатор на Националната програма за профилактика на РМШ, както и за втора
поредна година за Национален консултант по Обща медицина и от тази позиция
участва в множество работни срещи по проблеми, свързани с ОПЛ, както и изразяваше
нашата позиция чрез становища по различни теми.

НСОПЛБ/ ПАРЛАМЕНТ
През отчетния период по покана на парламентарната комисия по здравеопазване
НСОПЛБ участва в множество заседания, на които се обсъждаха законопроекти,
свързани с нашата дейност. Участвали сме и в съвместни заседания между няколко
парламентарни комисии при подготовката и приемането на годишните бюджети. Найчесто в заседанията на парламентарната комисия по здравеопазване от страна на
НСОПЛБ участваха д-р Пелтеков и д-р Чобанова.
Изготвихме и изпратихме становища по 13 законопроекта, както и множество писма и
становища по предлагани промени в наредби. На фона на политическа обстановка в
страната успехите, които постигнахме в блокирането на отделни текстове (напр.
глобите до 200 лв и имуществените санкции до 2000 лв да не подлежат на обжалване)
и цели законопроекти, са значителни и са резултат от солидна експертна подготовка на
екипа на НСОПЛБ, който изготви екзактни становища и активно участва в отстояването
им.

НСОПЛБ/БЛС
През периода се опитахме да подобрим обострените взаимоотношения между БЛС и
НСОПЛБ.
Всяка година предоставяхме на УС на БЛС готови, детайлно разработени материали за
преговорите по НРД, както и за необходимите нормативни промени за реализирането
на тази част от тях, при които това се налага.
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Още през 2009 предложихме преговорите за ПИМП да се водят от подготвените
експерти на НСОПЛБ с участието на представители на УС на БЛС, като по този начин
ефективно да бъде използван готовия експертен потенциал на хора, които са изготвили
и знаят как да защитят изложените тези, подкрепени от оторизирани чрез закон
представители на УС на БЛС. Това наше предложение не бе прието.
През 2010 г. предложихме на УС на БЛС и беше частично възприета технология за
водене на преговорите в част ПИМП. С цел преодоляване на разногласията между
отделните групи лекари бяха създадени контактни групи от експерти на ПИМП и СИМП,
като пред НЗОК трябваше да се представят постигнатите договорености. Спазвахме
стриктно изискванията на УС на БЛС за избор и участието на експерти за ПИМП (от
представители на ОПЛ от всички РЛК), докато „експертите” за СИМП и БП бяха
„избирани” в значително по-либерален режим (често съставът на тези експертни групи
се сменяше в рамките на едни и същи преговори). Въпреки липсата на активна
подкрепа от УС на БЛС и понякога откровен негативизъм от страна на част от
представителите на УС на БЛС, експертната група от НСОПЛБ имаше възможност да
преговаря за условията на работа на ОПЛ в НРД 2011 и 2012.
Често сме били обвинявани в „сепаратизъм“ и създаване на разединение. Противно на
тези твърдения, през месец септември 2009 г. УС на НСОПЛБ подаде повторно
заявление за асоцииране към БЛС (съгласно тогава действащия Устав на БЛС).
Заявлението остана без отговор с аргумента, че решението трябва да се вземе от
Събор. Но на събор не се съобщи за това наше искане. Във връзка с декларираната
готовност на УС на БЛС за структурна реформа в БЛС, УС на НСОПЛБ предостави готови
разработки на необходимите промени в Устава, които да помогнат за
трансформирането на БЛС в камара на лекарите. Последвалите промени в Устава на
БЛС обаче не само не промениха ролята и правомощията на професионалните
организации, асоциирани към БЛС, но и ликвидираха изцяло възможността за
асоциирани сдружения към БЛС и засилиха централизацията в БЛС.
Опитът ни от взаимоотношенията с УС на БЛС през изминалите години при
договарянето на условия за работата на ОПЛ показва, че съотношението усилия и
време към постигнати положителни резултати е неблагоприятно.

НСОПЛБ/ ПАЦИЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДР.
Когато рисуваме картината на живота на НСОПЛБ през изминалия период, един
немалък щрих трябва да отделим и на взаимодействията ни с пациентските
организации.
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Българският пациент днес е различен. Той се промени. Пациентските организации все
по-активно се включват в управлението и контрола на системата на здравеопазването.
С голяма част от тях НСОПЛБ изгради през годините ефективна и конструктивна
комуникация и благодарение на последователната работа на екипа на НСОПЛБ се
забелязва положителна тенденция към подобряване на обществените нагласи относно
дейността на общопрактикуващия лекар. Факт е, че НСОПЛБ бе първата организация на
лекари в България, която стартира работа с единствената преди много години
пациентска организация, ръководена от г-н Пламен Таушанов. После към това
сътрудничество се включи и сдружението на онкоболните - г-жа Адърска, а
впоследствие имахме активни контакти с много пациентски организации и
обединения.
През отчетния период НСОПЛБ участва в много съвместни инициативи с пациентски
организации, професионални организации на лекари и др.
Сътрудничеството с професионални организации на лекари също е разнообразно и се
разширява непрекъснато. Сътрудничеството с организациите на пулмолозите,
кардиолозите, педиатрите, уролозите, ендокринолозите, невролозите касае основно
научната дейност и дейността по продължаващото медицинско обучение за ОПЛ. През
2010 година с отворено писмо подкрепихме исканията на фелдшерите да бъде
зачетена тяхната квалификация. Участвахме в срещата на работещите в ЦСМП, на която
се обсъждаха проблемите на медицинското обслужване извън работното време на
ОПЛ.
Традиционно се развиват и нашите отношения със страните-членки на Асоциацията на
лекарите по Обща/фамилна медицина от Югоизточна Европа. През 2012 г.
председателят на НСОПЛБ бе преизбран за вицепрезидент на Асоциацията, а д-р
Христо Димитров и д-р Румен Алексов - за членове на Управителния съвет. По линия на
Асоциацията се организират редовни заседания, в които участват нашите
представители, както и конгреси и конференции, в които също участваме с подготвени
от нас материали.
Активна беше съвместната дейност с Асоциация „Жени без остеопороза”. За 2009-2011
бяха проведени множество пациентски срещи-беседи на тема „Новости в
профилактиката и лечението на остеопорозата” в над 20 града в България. През 20102013 г. наши колеги участваха в съвместни скринингови кампании с Асоциация „ЖБО”
в страната, направихме съвместен анализ на резултатите от скрининговите кампании с
препоръки към МЗ, някои от които вече са в работен етап, укрепна връзката с АЖБО,
обсъдихме съвместни дейности за бъдещ период от време, включени в Националната
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програма за борба с остеопорорзата. През м. октомври всяка година, определен като
"Месец за осведоменост и профилактика на остеопорозата" в света, НСОПЛБ се
включваше в активностите на Международната федерация по остеопороза и АЖБО
чрез организиране на лекции с лектори на НСОПЛБ, скринингови кампании и
информационни беседи. Съвместната дейност между НСОПЛБ и Асоциация "Жени без
остеопороза" и проведените досега информационни и скринингови кампании в
страната доведоха до увеличаване на познанията на хората за заболяването
остеопороза, начините на профилактика, диагностика и лечение. През 03.2011 наши
колеги с интерес към остеопорозата взеха участие в Европейски конгрес по
остеопороза и остеоартроза - ЕССЕО 11 - Валенсия, Испания, организиран от
Международната фондация по остеопороза.
Съвместно с АЖБО участваме в
разработката на новата Национална програма за борба с остеопорозата, която е в
работен етап.
От 2012 година все по-активна става съвместната ни дейност с Асоциация Алцхаймер.
Д-р Виктория Чобанова участва през 12.2012 в Първия международен семинар
„Обмяна на опит и експертиза за изработване на Национален план за деменциите по
време на криза” – с представители на институциите, лекари, пациенски организации.
Планувани са бъдещи активности съвместно с Асоциация Алцхаймер за повишаване на
осведомеността и практическите умения за работа с пациентите с деменции,
подобряване на връзките между институциите, лекарите и болните и техните близки.
Ето и неизчерпателен списък на участията на наши представители на различни форуми,
организирани от пациентски организации и свързани с проблеми на пациентите с
определени здравни проблеми:
03.2009 – участие на д-р Ивайло Попов и д-р Роза Митрева в кръгла маса на тема”
Детското здравеопазване – основен приоритет на държавата” в Народното събрание, с
участието и на пациентски организации. В дискусията аргументирано оборихме идеята
на Българската педиатрична асоциация да отнемат от листата на ОПЛ децата до 14
г.възраст.
03.2010 - участие на д-р Роза Митрева в семинар на тема „Реформиране на здравното
осигуряване в България: изучаване на международния опит”, организиран под егидата
на Парламентарната комисия по здравеопазване и Министерство на здравеопазването
съвместно с Европейското регионално бюро на СЗО и Европейската обсерватория за
здравни системи и политики, с участието и на пациентски организации.
04.2010 г – Участие на д-р Любомир Киров в семинар по имунопрофилактиката, където
са обсъждани насоките за подобряване на обхвата с имунизации на децата. Някои от
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идеите, формирани в семинара, които се очаква да се въведат в бъдеще, са:
ваксинирането на децата да не е свързано с рождената дата, а да се извършва през
цялата година; да се ангажират родителите за спазване на датите на имунизациите;
ОПЛ да сигнализират РИОКОЗ за неизвършените имунизации, като РИОКОЗ да помогне
за издирването и обхващането на децата; да се окомплектоват ваксините със
спринцовки и игли; медицинските специалисти в училищните кабинети да следят
имунизациите на децата и да помагат организационно за извършването им.
06.2010 – участие на д-р Роза Митрева в кръгла маса по проблемите на уринарната
инконтиненция, организирана от Асоциацията за хора с проблеми на пикочния мехур
(АХППМ).
06.2010 - участие в кръгла маса „Изграждане на ефективен модел за обхват, лечение,
рехабилитация и ресоциализация на зависими пациенти”, организирана от Асоциация
за превенция и работа със зависимости „Само днес” – АПРЗ, във връзка с
Международния ден за борба с наркотиците - 26 юни.
08.2010 – покана за партньорство с НСОПЛБ, изпратена от BGPacient.com.
09.2010 – участие на д-р Роза Митрева в международна конференция на тема „ Ранна
интервенция – добри европейски практики”, организирана от Българската асоциация
за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) с подкрепата на Ирландското
министерство на външните работи.
2009-2011 – пациентски срещи-беседи на тема „Новости в профилактиката и лечението
на остеопорозата”, съвместно организирани от Асоциация “Жени без остеопороза” и
НСОПЛБ в над 20 града в България.
03.2011 г – участие на д-р Атанас Пелтеков в кръгла маса в Парламентарната комисия
по здравеопазване на тема „Концепция за развитието на спешната помощ в България”
с участието на МЗ, НЗОК, пациентски и съсловни организации.
05.2011 г – Участие на д-р Атанас Пелтеков в кръгла маса на тема „Диагностично
свързаните групи като метод на финансиране на болничната помощ”.
11.2011, 09.2012 г. - участие на представители на НСОПЛБ в Национален форум за грип
с участието и на пациентски организации, представители на МЗ, ПКЗ, съсловни
организации, медии.
02.2012 - участие в кръгла маса „Иновативни технологии с поглед към пациентите”,
организирана от ICT Media и фондация „Електронно здравеопазване България”.
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04.2012 - участие на д-р Атанас Пелтеков и д-р Роза Митрева в кръгла маса и
пресконференция „Приоритетите на здравеопазването в интерес на пациентите“ ,
организирани от Българска асоциация за Закрила на Пациентите (БАЗП) по повод 18
април - Европейския ден на пациента.
07.2012 - участие в дискусия на тема „Човешките ресурси в здравеопазването състояние, миграция и ефекти за здравната система”, организирана от Институт
„Отворено общество”.
09.2012 - участие на д-р Роза Митрева в семинар на СЗО за оценка на поведенческите
нагласи при имунизации с акцент върху дейността на сдружение „Национална мрежа
на здравните медиатори”.
09.2012 - участие на д-р Виктория Чобанова в Първа Конференция, посветена на
неравенствата в системите на здравеопазването в новите държави членки на ЕС:
„Политици и пациенти – заедно за промяна”, организирана от Национална пациентска
организация.
11.2012 – среща в администрацията на Президентството на част от екипа на УС на
НСОПЛБ с експерти на Президенството и Анна-Мари Виламовска, секретар по
здравеопазване, образование и наука на Президента на Републиката , г-жа Захариева,
главен секретар на администрацията на Президента. Срещата беше инициирана от тях
във връзка с кампанията Българската Коледа с цел подпомагане рехабилитацията на
деца с неврологични заболявания (ДЦП, аутизъм и др.) и сформирането на експертен
съвет с участието на лекари, пациентски организации и представители на институциите.
По време на разговорите и след това в писмен вид нашите представители – д-р Атанас
Пелеков, д-р Роза Митрева и д-р Виктория Чобанова – информираха екипа на
Президента за възможностите на НСОПЛБ като организация за информирането,
обучението на ОПЛ и практическото въвеждане на практики за ранна диагностика и
рехабилитация на тези деца.
12.2012 – участие на д-р Виктория Чобанова в Първи международен семинар „Обмяна
на опит и експертиза за изработване на Национален план за деменциите по време на
криза” – с представители на институциите, лекари, пациенски организации.
02.2013 – участие на д-р Роза Митрева в среща-дискусия за представяне на
променените рецепти на детските продукти, организирана от Нестле, България, с
участието и на пациентски организации.
06.2013- участие на д-р Роза Митрева в международна конференция "Майчино
здравеопазване и грижа за новородените - хармонизиране с европейските практики",
18
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организирана от фондация "Нашите недоносени деца" под патронажа на евродепутата
Мария Габриел.
Тук не са изброени множеството неофициални срещи и разговори с представители на
пациентските организации, при които сме обсъждали съвместно проблеми, уточнявали
сме позиции и действия. Обсъждали сме методиката за разпределение на
регулативните стандарти, наредбата за предписване на медикаментозно лечение на
ветераните и др. Важен за нас е резултатът, че все повече ние и пациентите говорим на
един и същи език, преследваме общи цели и има баланс, а не противопоставяне
помежду ни. Тези отношения за нас са правилния път, по който трябва да продължим
работата на НСОПЛБ с пациентските организации и занапред.

ИНФОРМАЦИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Част от основните цели, заложени в Устава на НСОПЛБ, са НСОПЛБ да развива връзките
си с обществеността и информационния обмен; за да разясни на хората какво да
очакват от една специалност, която има широк обхват и разнообразие от дейности; да
осигурява своевременна информация на своите членове.
НСОПЛБ, като организация на ОПЛ, през целия отчетен период работеше успешно за
спечелване на обществено доверие сред партньорите, институциите и широката
общественост. Чрез ясна визия, обоснована критика, съчетана с изпълними работещи
предложения за решения и последователна политика, утвърдихме НСОПЛБ като
съсловна организация на ОПЛ, изградена на доброволен и тясно професионален
принцип, коректен партньор и разумен коректив на управляващите здравеопазването.
Последователната политика, политическото безпристрастие и предложенията в полза
на цялото общество създадоха ефективни канали за комуникация с институции,
пациентски организации, медии, чрез които нашето мнение работеше за развитието и
опазването на благоприятна за мисията ни среда.
През отчетния период създадохме и утвърдихме контакти с различни и често
променяни ръководства на НЗОК, МЗ, както и комисии в НС. Представители на НСОПЛБ
взеха участие в работни групи към МЗ на различни теми – ваксинопрофилактика,
интеграция на ромите, остеопороза, профилактика на РМШ. От м. януари 2012 г.
Председателят на НСОПЛБ е Национален консултант по ОМ към МЗ. Екип на НСОПЛБ
подготвя новата редакция на Стандарта по ОМ. Представители на ръководството на
НСОПЛБ участваха в над 30 кръгли маси по различни проблеми, организирани от МЗ и
подразделенията му, НЗОК, Народното събрание, Президентството, пациентски
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организации и др. Участвахме в повечето от заседанията на Парламентарната комисия
по здравеопазване, на които се обсъждаха законодателни промени, свързани с общата
медицинска практика.
Нашите становища, мнения и коментари по различни проблеми отправяхме като
послания не само към съответните институции, но и към обществеността чрез
средствата за масова информация.
За периода 2009 – 2013 г. нашата позиция беше представена чрез участия, интервюта,
коментари, цитирания в над 1500 предавания и публикации в национални, електронни
и регионални медии, като реализирахме постоянно, позитивно и ефективно
присъствие. Официалните пресконференции на НСОПЛБ в Пресклуба на БТА за периода
са 3, проведени когато е необходимо, със силно присъствие от страна на медиите и
широк отзвук в обществото.
Поведението на нашите участници в радио- и телевизионни предавания, или
изявленията в интервюта във вестници и списания е открито, с ясни послания и език,
което безспорно се оценява и съдейства за популяризиране на нашите идеи и дейност
като организация, както и за точно и навременно информиране на обществеността за
проблемите, свързани с нашата работа.
Позицията ни по различни теми, бе представяна от различни наши членове на
национално и регионално ниво, но съдържанието и идеите бяха тези, които сме
заложили ва Устава и сме приели след обсъждане.
За периода юли 2009 – юни 2013 г. през официалната поща на НСОПЛБ –
nsoplb@gmail.com – са преминали 3174 писма, или средно 794 писма годишно, 66
писма месечно, или 3 писма всеки работен ден. Официалната кореспонденция на
НСОПЛБ с институциите и регионалните структури включва 520 писма средногодишно,
13 писма средномесечно, или средно повече от 1 официално писмо на всеки 2 работни
дни!
Огромно значение за информирането както на институциите, медиите и
обществеността, така и на ОПЛ, е поддържането на сайта на НСОПЛБ. През отчетния
период електронната ни страница беше изцяло обновена, поставена на нова
платформа и с нов дизайн.
Огромна е информацията от всякакъв вид, публикувана на сайта на НСОПЛБ. Трябва да
подчертаем и оценим факта, че това са предимно авторски материали, изготвени от
нашия екип - написани или преведени от нас. Тези материали са публично достояние
за всеки един посетител на сайта на Националното сдружение. Във Форума в
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специален раздел предоставяме образци на документи, необходими в практиката ни,
като задължителните документи по стандартите по ОМ – 2006 г, някои бланки,
указания. Сайтът е нашата електронна трибуна, която се утвърди като източник на
актуална и достоверна информация за обществеността, институциите и ОПЛ. Той е
оценен като най-добрия сайт на професионална организация в страната ни.
Необходимо е още по-активното участие на ръководствата на всички регионални
дружества и отделни членове, за да се обогатява и развива нашият сайт.
Посещаемостта на електронната страница на НСОПЛБ нараства непрекъснато.
Независимо от естествените вариации в посещенията – по-интензивни в началото на
годината (във връзка с новите условия на работа) и в края на годината (във връзка с
договореностите с НЗОК), средната посещаемост нарастна от 5 300 посещения
средномесечно през 2010 г. на 15 200 посещения средномесечно за 2013 г., като
уникални посетители нарастнаха от 2 300 средномесечно през 2010 г. на повече от
8000 средномесечно, като тенденцията е към трайно и непрекъснато нарастване на
броя посещения. Това е показател за качеството на сайта, предлаганата информацията
в него и добър атестат за екипа, който го поддържа.
Форумът на нашия сайт, който след допитване до регистираните в него лекари беше
затворен за посещения на нерегистрирани лица, е най-бързият начин за обмяна на
информация, мнения и проблеми на регистрираните към днешна дата 1075
потребителя. Администраторите и модераторите на Форума се стремят да отговарят
бързо на всички поставени от колеги въпроси. Отговаряли сме винаги и на въпросите,
поставени по телефона или по електронната поща, като сме правили възможното за
решаване на възникнали проблеми. Така се осъществява идеята за стимулиране на
споделянето на проблеми и идеи, възникнали у всеки наш член, което е не само
демократично, но и изключително полезно за УС на НСОПЛБ при изграждане на
становища и създаване на концепции, свързани с дейността на ОПЛ.
През целия отчетен период УС на НСОПЛБ информираше общопрактикуващите лекари
за всичко ново, свързано с работата ни. Информацията на сайта и във форума на
НСОПЛБ е винаги актуална. По време на организираните от НСОПЛБ конференции по
традиция отделяме време за представяне и обсъждане на новите моменти в работата
ни, юридически теми, свързани със защитата на ОПЛ от контролиращите и
санкциониращи институции и споделяне на ефективни практики, което се посреща с
огромен интерес от колегите. Винаги сме осигурявали участие на подготвен човек от
нашия екип в тези мероприятия, както и в събранията и конференциите, организирани
от сдруженията в различни региони на страната. Създадохме група електронни адреси
на ОПЛ от страната, на която периодично изпращаме информационен бюлетин, както и
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технически условия за това – специален наш мейл-сървър. Първото издание на
информационния бюлетин изпратихме на група от около 400 електронни адреса на
24.09.2010 г. Оттогава мейл-листата непрекъснато се допълва, за да достигне към
днешна дата 2893 електронни адреса, като досега са изпратени 63 информационни
бюлетина, или средно 1 бюлетин на 2 месеца.
Нараства броят на регионалните сдружения, които информират своите членове чрез
използване на електронни съобщения – тази практика е масова във Варна, Смолян,
Сливен, Велико Търново, Русе, Благоевград, София област, Хасково, като се използва в
различна степен от всички регионални сдружения. Този начин на комуникация се
утвърди като бърз, удобен, лесен и ефективен. Все още на места има затруднения в
прилагането му поради несъздадени навици за редовно проверяване на електронната
поща от някои колеги.
Насоките за работа през следващия мандат на УС на НСОПЛБ трябва да бъдат:
продължаване на традициите за предоставяне на актуална информация към
обществото (чрез медиите), институциите и колегите; увеличаване на броя на ОПЛ,
които имат достъп до информацията чрез електронните бюлетини; изграждане на потясна връзка и обмен на информация между УС на регионалните структури и УС на
НСОПЛБ относно участието в интервюта, коментари, предавания на регионални и
местни медии.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЖИВОТ
През отчетния период НСОПЛБ укрепна и се утвърди като национално представена
организация на ОПЛ в България.
За периода 2009 – 2013 година УС на НСОПЛБ проведе 13 присъствени заседания на
Управителния съвет и на Националния съвет на НСОПЛБ и 21 неприсъствени заседания
на УС и НС, като се спазваше правилника за работа. Неприсъствените, или както ги
наричаме виртуални (като се ползват съвременните средства за комуникация),
заседания на УС и на НС през периода се утвърдиха като бърз и ефективен начин на
обсъждане на конкретни проблеми и възможност за определяне на позицията на
НСОПЛБ и вземане на решения. Освен проведените виртуални УС и НС, на практика
през цялото време УС провеждаше обсъждания на възникналите проблеми, проекти
за писма, проекти за нормативни актове, участие в срещи, работни групи,
взаимодействие с други организации, командировки, разход на средства, научни
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мероприятия като място на провеждане, организация и теми, организирани реакции и
почти всички оперативно възникнали задачи за решаване чрез обсъждане по
електронните пощи. През отчетния период бяха проведени такива обсъждания на
повече от 300 теми, по които е взето решение и са предприети определени действия.
Всяко едно писмо, становище, информация за медиите, участие в работни групи,
срещи, проекти – всяко едно действие на УС – е извършено след предварително
обсъждане в УС, а за по-важните стратегически и в национален мащаб решения – и в
НС на НСОПЛБ. За получаване на повече мнения и идеи активно ползвахме и
създадената от НСОПЛБ мрежа от електронни адреси на колеги. Трудно е да се изброи
всичко извършено. Но е изключително важен обединяващият елемент – конструктивен
дух, отговорните позиции, наличието на кворум, което резултира в ефективност на
дейността и постигане на резултати. УС, като колективен орган за управление на
сдружението, е вземал окончателните решения съгласно утвърдения правилник за
работа.
Регионалните сдружения на НСОПЛБ също проявиха активна дейност през отчетния
период. Проведени са 39 регионални научни конференции, 46 научни срещи, 84
тематични срещи, 429 организационни събрания и УС, 76 общи събрания, 194 срещи с
представители на местните институции и местното управление и по конкретни
проблеми, като общо за периода от регионалните сдружения са организирани и
проведени над 868 срещи. В повечето регионални сдружения има изградена и
работеща мрежа от координатори и система за информиране на членовете на
сдружението, както и за координиране на съвместните действия.
През отчетния период УС на НСОПЛБ работеше активно съвместно с управителните
съвети на регионалните сдружения, като им оказваше методична, логистична и
информационна подкрепа. Проведени бяха съвместни срещи с УС на сдруженията в
Хасково, Враца, Монтана, Ямбол, Шумен, Плевен, Варна, Смолян, Силистра, Пловдив,
Благоевград, Бургас, Видин, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, София, София
област. По време на организираните от НСОПЛБ научни и научно-практически
конференции по традиция се провеждат свободни дискусии с участието на
представители на УС на НСОПЛБ. Членове на УС на НСОПЛБ се включиха в повече от 30
регионални тематични, организационни и научни срещи и събрания по покана на
регионалните сдружения. Оказвахме подкрепа и помогнахме за решаването на
проблеми по сигнал на наши членове, като голям процент от тях се превърнаха в
решения на проблеми на ОПЛ в национален мащаб. Примери за такива са
въвеждането на заплащането за извършване на Манту на децата (поставено за първи
път от Сдружението на ОПЛ в Плевен); изискванията за нает персонал от ОПЛ
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(поставено за първи път от Сдружението на ОПЛ в Силистра); изискванията на РЗИ за
регистрация на втори кабинет към практиката и отчетността на извършените
имунизации (поставено за първи път от Сдружението на ОПЛ в София област);
изискванията на детските градини за наличие на изследване за чревен секрет при
отсъствие на децата над 1 месец (поставено за първи път от Сдружението на ОПЛ в
Благоевград); указанията на РЗИ за фиксирани срокове за предаване на издадените
съобщения за смърт (поставено за първи път от Сдружението на ОПЛ в Кюстендил) и
др. Благодарение на своевременната информация, постъпила в УС на НСОПЛБ от
регионалните сдружения, бяха решени множество регионални проблеми, свързани с
превишаване на правомощията на отделни служители – предимно на РЗОК и РЗИ, като
бяха отменени масово наложени санкции на ОПЛ във Видин, Смолян, Пазарджик, както
и отделни случаи в София област, Силистра, Пловдив и др. Чрез своя експертен
потенциал, чрез оказване на юридическа помощ и съдействие и чрез медиите УС на
НСОПЛБ спомогна за решаване на някои конкретни регионални проблеми на ОПЛ –
напр. проблемите с общинските власти и наемите на кабинетите в София (XXIV и XVII
ДКЦ през 2010 г.), Белово, макар че там сега отново възниква проблем, където също се
опитваме да помогнем и др.
През 2009 г колеги от УС на НСОПЛБ и от регионалните сдружения се включиха в
двустепенно обучение на тема „Комуникативни умения за работа с трудни пациенти”,
както и в обучение „Презентационни умения”. През 2011 година организирахме за УС и
обучение на тема „Умения за говорене пред публика”. Знанията и уменията, придобити
по време на тези обучения, се използват ежедневно от участниците в тях при
контактите с институции, медии и колеги.
През м. май 2013 година беше проведена първата среща-обучение на секретарите на
регионалните сдружения, организирана от д-р Виктория Чобанова, Секретар на
НСОПЛБ и изцяло финансирана от НСОПЛБ. По време на срещата, секретарите на
регионалните сдружения работиха в екип, обмениха идеи и практики, свързани с
контактите с ОПЛ, събиране на информация, организиране на мероприятия,
взаимодействие с институциите, оформяне на писма и становища, поддържане на
информацията в регистъра, събиране на членския внос, контакт с медиите. Надяваме
се, че обменените знания и умения между участниците ще допринесат за още поголяма активност на регионалните сдружения.
Добрата организация на ОПЛ в регионалните сдружения особено ярко пролича по
време на единствените досега в страната ни ефективни протестни действия на лекари,
организирани от НСОПЛБ през март 2010 г., когато бързо и синхронизирано в
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протестите се включиха масово ОПЛ от повечето области в България. Това доведе не
само до решаване на конкретния проблем – неплащане за извършената дейност, но
прекъсна в зародиш очертаващата се тенденция за забавени плащания от НОЗК (за
разлика от забавените и частични плащания в болничната помощ и на аптеките напр.).
Най-масови действия по време на ефективните протести имаше в областите Кюстендил
(откъдето започна протеста и имаше преки включвания на д-р Алексов в националните
телевизии), Видин, Перник, София област, Велико Търново, София и др.
Успехът на ефективния протест на ОПЛ през 2010 г. не беше случаен. Подготовката на
този успех започна с нашите сигнални протестни действия на ОПЛ през лятото на 2008
година, които доведоха до друг голям успех – директни разговори с НЗОК и МЗ, по
време на които се постигнаха значителни промени в правилата за работа на ОПЛ и се
промени самочувствието ни. Два протеста, два успеха с един организатор избрал точно
времето, определил ясно исканията, подготвен да доразвие успеха. Ефективността на
НСОПЛБ се дължи на добре обмислените решения и добрата координация в страната.
През отчетния период много добре работиха сдруженията в областите Русе, Сливен,
София област, Перник, Плевен, Кюстендил, Разград, Хасково, Стара Загора, Варна,
Смолян и др. Други сдружения, като Габрово, Добрич, Кърджали, Монтана, Ямбол,
имаха сравнително ограничена дейност и спорадични изяви. Необходимо е през
следващия период да се активизира тяхната дейност както по отношение на връзката с
колегите, така и по отношение на външните изяви и контактите с местните институции.
За периода 2009-2013 постигнахме значителен напредък в координацията на дейността
между регионалните сдружения и УС на НСОПЛБ. Утвърдената вече практика за
съгласуване на позицията по важни за ОПЛ теми в национален мащаб и последващото
ѝ излагане пред представители на държавни институции, политическите партии,
местната и държавната власт, медиите се доказа като ефективна и допринесе за
утвърждаване на авторитета на НСОПЛБ пред изброените и обществеността. Единични
са случаите на изяви на наши колеги и представители на регионални структури, които
засягат теми, актуални за всички ОПЛ без предварително обсъждане или въпреки
липсата на одобрение след по-широко обсъждане, което считаме за нерационално.
Успешните регионални сдружения са там, където изборът на ръководни структури не
се осъществява формално, където има отговорност при предложенията и се ангажират
колеги с доказани качества, готовност и желание да работят за каузата на нашата
организация. Така НСОПЛБ се превърна от тясно професионална, неправителствена и
доброволна оранизация на ОПЛ в институция, която е търсен и признат партньор и
коректив на държавните и местни власти със своя позиция в защита на ОПЛ, ясна визия
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за желаните промени и последователна политика, която предлага конкретни и
изпълними стъпки за извършването им. НСОПЛБ е достоверен източник на
информация за медиите и обществеността, както и за своите членове и симпатизанти,
партньор на много неправителствени и професионални организации. Считаме, че през
следващия мандат УС на НСОПЛБ трябва да продължи работата си в тази посока на
последователни стъпки за постигане на определените дългосрочни цели, съвместна
дейност и координиране с регионалните сдружения за изпълнение на решенията за
насоките в политиката на НСОПЛБ, взети от Общото събрание.
Все по-голямо е доверието на ОПЛ към НСОПЛБ като организация, която защитава
интересите им. За това основна роля имат: последователната и открита позиция на УС
на НСОПЛБ; изявите в медиите по актуални теми; повишаването на информираността
на ОПЛ за действията на УС на НСОПЛБ – чрез сайта, информационния електронен
бюлетин, медиите; практиката членове на УС на НСОПЛБ да отговарят на всяко
постъпило запитване, сигнал или коментар - по пощата, по време на срещи с колегите,
по време на дискусиите в рамките на конференциите на НСОПЛБ и регионалните
сдружения, по телефона; решаването на множеството регионални проблеми с
помощта на УС на НСОПЛБ; постигнатите от нас успехи в преговорите с НЗОК и др. Все
повече колеги се обръщат пряко за съвет или въпрос към представителите на УС на
НСОПЛБ и получават необходимата им информация, помощ и подкрепа. Голям е броят
на колегите, спечелили дела срещу НЗОК за наложени санкции благодарение на
юридическата помощ на адв. Димова, юридически консултант и адвокат на НСОПЛБ. За
утвърждаването на тази добра практика помогна много и по-добрата работа на
регионалните структури. Необходимо е този начин на работа да продължи и занапред.
През отчетния период по задание на УС на НСОПЛБ беше изработен програмен продукт
– регистър на членовете на НСОПЛБ. Регистърът е предоставен на всички регионални
сдружения и към днешна дата в него са нанесени данните за членовете на повечето
регионални сдружения. Към момента не са въведени данните за членовете на НСОПЛБ
в София, Монтана, Габрово. Регистърът ще осигурява двустранна информация както от
регионалните сдружения към УС на НСОПЛБ, така и от УС към регионалните сдружения,
като съдържа информация с данни за членовете, техните специалности, участието им в
обучения и ПМО на регионално и национално ниво, данни за платения членски внос.
Необходимо е всички регионални сдружения да активизират дейността си за
осигуряване на актуална информация за членовете на НСОПЛБ.
През отчетния период беше активизирана и дейността по събиране на членския внос.
Редовно се превеждаха отчисленията към НСОПЛБ от събрания членски внос в
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областите Варна, София област, Стара Загора, Бургас, Ловеч, Благоевград, Търговище,
Смолян, Русе. Преводи на членски внос има от Видин, Добрич, Велико Търново, Сливен
и др. В някои от регионалните сдружения се събира членски внос, но няма преводи
към НСОПЛБ. Необходимо е да се подобри дейността по събиране на членски внос в
областите Кърджали, Пазарджик, Монтана, Видин, Силистра, Плевен, Пловдив,
Разград, София, Ямбол. Повишената събираемост на членския внос се дължи на
добрата работа на регионалните сдружения, на нарастването на доверието на ОПЛ в
НСОПЛБ. То е израз и на осъзнаването на принадлежността на ОПЛ в страната към
НСОПЛБ като организация, която защитава техните интереси, както и на постигнатите,
видими за всички резултати, в полза на колегите.
Като една от най-ярките прояви на нашия организационен живот и символ на
израстване бе Юбилейният конгрес на НСОПЛБ по повод 10 години от създаване на
организацията ни. На това вълнуващо за всички нас събитие беше избран и химна на
НСОПЛБ, чийто текст написа д-р Невин Садъкова.
През изтеклите четири години Призът „Семеен лекар на годината“ получиха:
Д-р Пенка Стойнова, Пловдив – 2009 г.
Д-р Слави Славов, Стара Загора – 2010 г.
Д-р Димитър Петров, с. Дралфа, обл. Търговище – 2011 г.
Д-р Ренета Владимирова, Горна Оряховица, обл. В. Търново – 2012 г.

НАУЧНА ДЕЙНОСТ И ОБУЧЕНИЕ
Както е известно в България от години липсва организирана система за продължаващо
медицинско обучение. Независимо от това, НСОПЛБ постави началото на традиция в
тази насока и я разви. Насочихме усилията си основно в няколко форми на обучение:
 организирани научни мероприятия - конгреси, конференции, срещи-семинари;
 изготвяне на Ръководства за поведение;
 Публикуване на полезни за практиката ни материали в специална рубрика на
нашия сайт.
През 2012г. въведохме нова форма на представяне в организираните от нас
мероприятия като заложихме на интерактивността. Чрез закупената от НСОПЛБ
система за дистанционно гласуване, всеки ОПЛ получи възможност да участва активно
като бързо и лесно тества знанията си върху предварително подготвени казуси и
въпроси. По същия начин колегите оценяваха качеството на презентацията и лектора.
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Така нашите мероприятия придобиха още по-голяма практическа насоченост, за което
има положителни отзиви от колегите, участвали в тях.
Екипът на НСОПЛБ подбира включените теми, като се съобразява с проявения от
колегите интерес. Каним лектори, които не само са признати имена в своята област, но
също така умеят да представят по интригуващ начин материята. Финансирането се
осигурява от НСОПЛБ чрез постъпленията, които имаме от посочените в Устава
дейности. Увеличава се и броят на ОПЛ, които участват като лектори в организираните
от нас събития, а и не само в тях. Създаването на пул от лектори, които са
общопрактикуващи, е наша идея, която развиваме успешно и дава своя резултат.
Всички предстоящи събития се обявяват на сайта на НСОПЛБ, а колегите в областтадомакин и съседните на нея получават специално изготвени от екипа на Националното
сдружение покани, изпратени с писма.
За периода юли 2009 – юни 2013 г. под егидата на НСОПЛБ бяха проведени 25
национални и регионални научно-практически конференции, Юбилеен конгрес – 2010
и Международна конференция на Асоциацията на лекарите по Обща/фамилна
медицина от Югоизточна Европа. Освен тях се организираха и множество срещисеминари в по-малък формат.
Мероприятия по години:
2009 г. – Враца, Сливен, София, Велико Търново (Национална конференция).
2010 г. – София, Ст. Загора, Плевен, Варна, Враца, Пловдив (Юбилеен конгрес).
2011 г. – Перник, Сливен, Варна, Бургас, Хасково, Разград, Пловдив (Втора
международна конференция на Асоциацията на лекарите по Обща/фамилна медицина
от Югоизточна Европа).
2012 г. – Перник, Враца, Плевен, София, Русе, Стара Загора, Пловдив (Национална
научно-практическа конференция).
2013 г. – София област, Плевен, Хасково, подготвят се конференции в Сливен, Перник и
Национална научно-практическа конференция
По покана на НСОПЛБ в организираните от нас Национални конференции и конгреси
взеха участие гости от различни континенти, които споделиха техния опит за науката и
специалността Обща медицина и нейното практикуване. Това са Примариус д-р Любин
Шукриев, Президент на Асоциацията на лекарите по Обща/фамилна медицина от
Югоизточна Европа (Македония), който и в момента е наш гост, Проф. Илхами
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Юнлуоглу (Турция), Проф. Мумтас Мазициоглу (Турция); Проф. Алберт Леви (САЩ),
Проф. Рудолф Ликар (Австрия), Д-р Кристоф Сазар (Франция), Проф. Фабио Антоначи
(Италия), Проф. Дан Малин (Канада), Проф. Песах Шварцман (Израел) и др.
УС на НСОПЛБ изказва благодарност на всички ОПЛ, които участваха в тези
мероприятия. Надяваме се те стават все по-атрактивни, а броят на участниците все поголям!
За периода юли 2009 – юни 2013 г. бяха изготвени 4 Ръководства за поведение на ОПЛ
и една съкратена и осъвременена версия:
 „Ръководство за поведение на ОПЛ при липидни нарушения (дислипидемии)-2010”осъвременена версия;
 „Ръководство за поведение на ОПЛ при доброкачествена хиперплазия на
простатата-2010”;
 „Ръководство за поведение на ОПЛ при главоболие-2010”;
 „Ръководство за поведение на ОПЛ при ваксинопрофилактика-2011”;
 „Ръководство за поведение на ОПЛ при захарен диабет тип 2 -2012”
За период от 7 години, издадените Ръководства за поведение на ОПЛ при различни
заболявания и състояния са общо 13. Те са изготвени от авторски колективи, съставени
от представители на съответната специалност и ОПЛ. Всяко Ръководство е представяно
и подарявано на ОПЛ по време на научни конференции, срещи и обсъждания.
Разпространяваме ги и чрез медицинските представители на подкрепилите ни в тази
дейност компании. Ръководствата са публикувани и на нашия сайт: www.nsoplb.com,
като достъпът до тях става бързо и удобно чрез регистрация във форума. В тях е
представена в синтезиран вид актуална информация, съвременно и прието с консенсус
лечение. Спазването на дадените в Ръководствата алгоритми е препоръчително, но
спазването им осигурява определено ниво на качество и професионална защита на
ОПЛ. НСОПЛБ е уникална за България организация в тази си дейност, тъй като това са
създадени специално нас и съобразени с нашите условия помагала. Едно проучване,
проведено преди няколко години от независима агенция сред избрани на случаен
принцип ОПЛ в цялата страна, показа че Ръководствата се познават, ползват и
одобряват като помагало в ежедневната ни дейност от голяма част от колегите.
Считаме, че тази дейност трябва да бъде продължена и разширена и в бъдеще.
За изтеклите четири години НСОПЛБ издаде следните учебници, есета, монографии,
книги: „ВЪВЕДЕНИЕ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА“ 2012 (второ издание),
„ЧЕРВЕНО ОКО“ – 2011, „МАСЛИНОВА КЛОНКА В ПУСТИНЯТА” - ЕСЕТА ПО
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МЕДИЦИНСКА ЕТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ, 2011, „ СИНДРОМ НА ИЗПЕПЕЛЯВАНЕТО СРЕД
ОПЛ“ - 2012, „ИЗБРАНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРИ“ – 2010 г.
Едно от условията да затвърдим статута на Общата медицина като специалност и
научна дисциплина, за да направим специализацията и обучението полезни и
ефективни, за да достигне до същината и изкуството ѝ до студентите, е в процеса на
обучение и научна продукция да се включат реално практикуващи ОПЛ, защитили
научно-образователна степен. Част от тях впоследствие да придобият и академична
степен. Трябва да се умножат акредитираните практики за ПИМП, които да станат база
не само за практическо обучение при специализация по ОМ, но и по-голямата част от
теоретичното обучение по Обща медицина на студентите и специализантите да се
провежда в тях от специално подготвени за това колеги - ОПЛ. Вече имаме първите
положителни резултати в тази насока: д-р Красимир Кулински и д-р Иван Иванов са
зачислени на свободна докторантура и скоро предстои да придобият научнообразователната степен „доктор по медицина“. Председателят на НСОПЛБ вече защити
тази степен. Присъдена му бе и академичната степен „Доцент“, като в момента е
преподавател в Медицинския факултет на Софийския университет. В този процес
трябва да се включат още ОПЛ, които са и практици и имат интерес към науката и
преподаването.
Общата медицина и общата практика е изключително богато поле за научни
изследвания с огромни възможности. Ние не сме „задния двор“ на науката медицина и
през изтеклия период освен с останалите си активности го доказахме и с работата на
отговарящи на определени изисквания ОПЛ. Това бяха около 500 ОПЛ, които активно
се включиха в работата на проекти за различни проучвания и обучителни програми:
„Програма-мъжко здраве“, „Обучителна програма с висок сърдечносъдов риск“. През
2012 г. се реализира „Скринингова програма за откриване на пациенти с Бронхиална
астма и ХОББ с недобър контрол върху заболяването“- едно мащабно проучване, в
което бяха обхванати около 13 000 човека и резултатите предстои да бъдат
публикувани в следващите няколко седмици.
Представители на НСОПЛБ участваха, включително и с подготвени от тях проучвания,
публикации, абстракти и постери в научни конференции, конгреси, експертни срещи и
др. в Сърбия, Македония, Турция, Полша, Англия, Франция, Испания, Унгария, Италия и
др. Разшири се нашето участие със собствени материали и в конгреси и конференции
организирани от колеги от други специалности (кардиолози, пулмолози, педиатри,
уролози). Наши представители също бяха канени като гост-лектори на тези форуми,
както и в чужбина.
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Научната и обучителна дейност ще се превръща във все по-важен фактор при
утвърждаването на нашата специалност и статута на ОПЛ. Ето защо и за напред трябва
да положим максимални усилия и в тази посока.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Устав на НСОПЛБ
Чл.4 НСОПЛБ си поставя следните цели:
1. Да осигури правилно и широко популяризирано сред обществеността разбиране
за същността на специалността Обща медицина и функциите на ОПЛ;
2. Да развива връзките си с обществеността и информационния обмен, за да
разясни на хората какво да очакват от една специалност, която има широк обхват и
разнообразие от дейности;
3. Да защитава правата, професионалните, социалните и икономическите интереси
на общопрактикуващите лекари;
4. Да подкрепя зачитането на принципите на медицинската етика и деонтология;
5. Да спечели уважение за специалността Обща медицина в академичните кръгове.
6. Да осигурява своевременна информация на своите членове
7. Сътрудничество в национален и международен план.
Чл.5 Основните средства за постигане на целите на сдружението са:
1. Организиране на форуми за дискутиране на проблемите на общопрактикуващите
лекари;
2. Организиране издаването на печатен орган, електронен сайт, участие в медиите.
3. Създаване на лоби в академичните, политически и други кръгове, които влияят
пряко или косвено върху професионалните и икономически интереси на ОПЛ.
4. Контакти, съвместна дейност, асоцииране с други правителствени и
неправителствени организации в страната и чужбина;
5. Обединяване на академизма с практиката - участие в изготвяне на програми за
обучение на общопрактикуващи лекари, изработването на стандарти за обема и
качеството на здравната помощ, изготвяне и актуализация на правила за добра
медицинска практика, изработване на ръководства за профилактика, диагностика и
лечение на различни заболявания в общата медицинска практика, участие в
дейността на Българското научно дружество по Обща медицина, организация и
изработване на програми за обучение по обща медицина на студенти,
специализанти и общопрактикуващите лекари.
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6. Участие в проекти, свързани с опазване здравето на населението, с медицински
проучвания и дейности.
7. Участие в изготвянето на НРД, други договори, закони или наредби, касаещи
работата на ОПЛ в национален мащаб.
8. Организиране на разрешени от закона протестни действия в защита интересите
на членовете на НСОПЛБ.
9. Всички други средства, които не противоречат на законите в РБ, решенията на ОС
и Устава на сдружението.
10. Координиране и подпомагане на Регионалните сдружения.
Всеки може да прецени, като премисли казаното в отчетния доклад, доколко УС на
НСОПЛБ с подкрепата на НС, на УС на регионалните сдружения, на нашите редови
членове и симпатизанти ОПЛ, сме работили в съответствие с поставените цели,
ползвайки средствата, позволени от Устава.
Дейността на НСОПЛБ за периода 2009-2013 г. ни дава основание да направим извода,
че са постигнати повече или по-малко, но като цяло положителни резултати. Предстои
ни в една от точките на дневния ред да обсъдим какво да правим през следващите
години, да видим, какво не ни достига, къде още трябва да се потрудим.

15.06.2013 г.

УС НА НСОПЛБ
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