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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

 НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ 

В БЪЛГАРИЯ 

 ЗА ПЕРИОДА ЮНИ  2013- ЮНИ 2017 г.  

 

„Грижата за излишното 

 често се съчетава със загуба на необходимото.“ 

 Солон 

 

Уважаеми колеги,  

 НСОПЛБ е организация със седемнадесет годишна история. Но не история, в 

която съществува едно име, а седемнадесет години, изпълнени с последователни и 

непрекъснати, активни действия на една жива съсловна организация, създадена по 

вътрешно убеждение, на доброволен принцип, без специален „указ“.  

НСОПЛБ вече е фактор и желан партньор не само при определяне на здравни 

политики, но и в дейности свързани с наука и образование. Това е отношение, което 

ние всички, всеки според възможностите си, заедно и поотделно, сме постигнали чрез 

това, което вършим. За нас формалността е непозната, интригите и дребнавостта-също. 

НСОПЛБ имаме концепция, дългосрочна визия и сме последователни действията си. 

Стараем се да бъдем максимално успешни, но приемаме и факта, че никой, никога не 

може да бъде постоянно печеливш и че ключът към успеха са положителните, макар и 

в различна степен, решения за всички, а не само за нас. 

През изтеклия период, дейността на НСОПЛБ бе в съответствие с целите, 

заложени в устава на нашата организация и приетите принципи на поведение. Не е 

възможно и не е необходимо в този доклад да изброяваме всичко свършено през 

изтеклите четири години. Ще споменем само основни събития. Убеден съм, че всеки от 

нас би могъл да го допълни с още и друга информация. Важно е какво сме свършили, 

през какви трудности сме преминали, какви приятели, неприятели, съмишленици, 
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противници или врагове сме срещнали по пътя си, за да осмислим и градим политиката 

си и да продължим напред. 

Нашата дейност е публична. Всяка наша позиция е открита и достъпна за всеки, 

който иска да навлезе в детайлите. Водещи са целите и концепциите, детайлите са за 

ежедневието. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

В защита правата, професионалните, социалните и икономически интереси на 

общопрактикуващите лекари една от непрекъснатите, ежегодни задачи на НСОПЛБ е 

изготвяне на предложения за всеки следващ НРД. В изпълнение на тази задача УС и НС 

на НСОПЛБ ежегодно представя аргументирани предложения за промени в НРД и 

свързаните с него приложения пред БЛС, НЗОК, МЗ и обществеността. Съдържанието 

на тези материали може да бъде открито на сайта на нашата организация. То е 

резултат от широко обсъждане чрез нашите регионални структури, както и в УС и НС на 

НСОПЛБ. Нашата позиция е представяна и защитавана по време на кръгли маси; 

специално организирани от нас работни срещи или по покана от различни институции; 

експертни срещи; обмен на предложения и обсъждания; представяне пред медиите. 

Всички наши предложения за промяна на съществуващи правила или създаване на 

нови са насочени към подобряване условията на работа на ОПЛ и заплащането на 

труда ни, което води до подобряване и на цялостното качество на осъществяваните от 

нас дейности. 

За съжаление, системата на водене на преговори по реда и начина, организиран 

от БЛС се доказа като недостатъчно ефективна, тъй като няма достатъчно делегирани 

права на договаряне от страна на експертите в съответните бордове по специалности, 

което води до обезсмисляне на тази процедура, размиване на отговорността и често 

пренебрегване на интереса на съответната професионална група при договаряне на т.н. 

по-високи нива между БЛС и НЗОК. Бордовете по специалности в този им вид 

практически не работят с изключение на борда по Обща медицина, който е съставен от 

експерти на НСОПЛБ. Но поради посочените по-горе причини, не може да бъде 

достатъчно ефективен. Освен това при последните проведени преговори с НЗОК, вече 

не бе ползвана формулировката борд, а група на преговарящи от БЛС. 

Тази инсуфициентност в механизма на водене на преговори е обективен фактор, 

който налага да се търсят всички възможни механизми за защита интересите на ОПЛ. 

Един от тях е чрез възможни промени на нормативната уредба, които да залегнат 

„автоматично“ в текстове на НРД. Промени в нормативната уредба, резултат от нашата 

дейност се извършиха от началото до края на отчетния период. В началото те бяха 

свързани основно с уреждане на специализацията по обща медицина за ОПЛ с 

разкрити практики- последно удължаване на срока с възможност за наново 

зачисляване, независимо от изтеклия срок или наредбата, по която е бил зачислен 

колегата; стандартът по Обща медицина бе приет в краен вид от комисията по 

стандарти (но все още не е публикуван); въведена бе възможност за лекари, които са 
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зачислени да специализират също да разкрият практика (което е възможност за 

новозавършилите колеги). Но основните промени в наредбите, които касаят правилата 

на работа на ОПЛ бяха извършени през 2016 година, когато след организираните и 

проведени от НСОПЛБ ефективни протестни действия започна един открит и наистина 

ефективен и резултатен диалог с министерство на здравеопазването. Промениха се 

правилата за водене на диспансеризация- брой и вид консултации, изследвания. 

Извършиха се промени в начина на провеждане на профилактичния преглед, 

прецизира се информацията в т.н. карта за профилактичен преглед, оптимизираха се 

правилата за формиране и работа с рискови групи пациенти, премахна се 

задължителната продължителност на диспансерен и профилактичен преглед, както и в 

съответствие със споразумението с МЗ се блокира действието на „критерии за 

качество“, докато нашата организация не изготви подходящи такива и др.. За 

съжаление, БЛС прие да има отново задължителна продължителност на прегледите и 

критерии за качество, за които сме дали категорично становище, че не са коректни и са 

неработещи, като ги разписа в НРД и в ущърб на съсловието. 

През изтеклия период бяха проведени редица срещи, в резултат на които по наше 

предложение бе променена и наредбата за имунизации, съответно имунизационния 

календар. Активно действахме в трудната ситуация с липсата на ваксини. 

Организирахме две експертни срещи на изявени специалисти в областта, от които 

излязоха предложения за решения и промени, както и указания.  

Активно бе и нашето участие в процеса на въвеждане на електронния болничен лист, 

както и на оптимизирането на този процес. В работата по темата участваха наши 

представители в НОИ. 

През изтеклия период сме реагирали на всяка едно предложение за законодателна 

или промяна в наредба, която има касателство с нашата работа. Така успяхме да 

направим промени в пакета дейности на ОПЛ. Отново осветлихме безсмислието на 

идеята за възстановяване на училищните лекари.  

Активно се включихме и продължаваме експертното си участие в работата по 

въвеждане на електронен (безхартиен) обмен на рецепти, медицински направления и 

АЛ, защото сме убедени, че това ще спести време, разходи и ще създаде удобство, 

както за ОПЛ, така и за нашите пациенти. 

В процеса на работа по нормативната уредба, у нас се затвърди убеждението, че 

е необходима сериозна преработка на същата, що се отнася до ПИМП и най-добрият 

начин да стане това е като се изведе всичко, което се отнася до ПИМП в отделна 

нормативна уредба. Основната причина за това е коренно различното устройство на 

нашата дейност, както и начина на практикуване на нашата специалност. Това е крайно 

необходимо и поради тенденцията от страна на държавните институции и БЛС, срещу 

която категорично и публично сме и заставаме, ПИМП да бъде поставяна под общия 

знаменател „извънболнична“ помощ. За нас това е опит за „замитане“ на същинските 

проблеми и пренебрегване на структурни различия в съответните направления на 

системата на здравеопазване. Резултатът от едно такова отношение може да бъде 

само недоволни лекари и нашите сътрудници, както и недоволни пациенти, за които 

ните едните, нито другите имат вина. 
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Когато говорим за защита на интереси на ОПЛ, не може да не обърнем 

специално внимание и на последователните искания от страна на НСОПЛБ за 

повишаване на бюджета за ПИМП и неговото разпределение. През 2016 година в 

резултат на промените, които въведохме в правилата на работа и създадените условия 

за добър диалог с МЗ бе постигнато увеличение с 20 млн. Важно е, че това увеличение 

бе разпределено в повишаване на стойността на нашите дейности, както и че бе 

въведен, отдавна предлаганият от нас, не от друга организация, коефициент при 

заплащане на работата по диспансерно наблюдение. Напълно съзнаваме и сме го 

заявили, че това увеличение е само част от необходимо, както и съзнаваме, че просто 

искане на средства не води до тяхното предоставяне. Ето защо, ние като екип, търсим 

правилните решения за оптимизиране на дейностите ни в полза на положителен 

здравен резултат, което е и сериозно основание за повишаване на бюджета. 

Във връзка с многократните спекулации от страна на БЛС, че това увеличение не 

е 20млн., а 13.5млн., защото предходната година сме изработили не 180, а 186.5млн. 

(възможно е цифрите да не са съвсем точни) ще кажа следното. Надвишаването и то в 

едни разумни стойности на предвидения бюджет, поради извършени дейности в 

ПИМП, е било покрито от резерва на НЗОК. За това е резерв. Сега в бюджета за ПИМП 

има разписани 200 млн., т.е. с 20 млн. повече от предходната година. Ако ги 

надхвърлим с извършена работа, въпреки строгите ограничения, които спазваме, 

надвишаването отново следва да бъде покрито от резерва на НЗОК. Ето защо, ние сме 

против погрешното приемане от страна на БЛС, че резервът от касата трябва 

предварително да бъде разпределян като бюджет, за която и да е част от системата. 

Резервът е резерв, за да се ползва при нововъзникнала необходимост. Действията на 

всяка една съсловна организация трябва да бъдат насочи към постигане на 

достатъчния бюджет по пера, а резервът да бъде финансов „пожарогасител”.  

По отношение на потребителската такса позицията ни остава непроменена, т.е. 

тя да се заплаща от всички, а таксата на освободените да се поема от институцията, 

която им е дала тази привилегия. През 2016 предложихме и един преходен вариант за 

потребителската такса:  

1. При децата до навършване на 18 годишна възраст или приключване на 

гимназиално образование, потребителската такса да се заплаща като при лицата, които 

са упражнили правото си на пенсия. Остатъкът от таксата да се осигури от държавния 

бюджет през МТСП. Припомняме, че и до момента, държавата не осигурява децата с 

пълния размер на здравноосигурителната вноска.  

2. Освободените по повод налично заболяване, да не заплащат потребителска 

такса, само при прегледите за съответното заболяване. Това са част от диспансерно 

наблюдаваните пациенти, но не всички. Ето защо, за всички заболявания, за които 

пациентите са освободени от такса и са извън дисансерно наблюдаваните, да да се 

фиксира брой прегледи, като в тези случаи таксата се покрива от институцията създала 

привилегията. Във всички случаи, извън горепосочените, лицето заплаща 

потребителска такса. 

Както вече бе казано, вероятно има много неща, които сме пропуснали да 

споменем и не сме навлизали в подробности. Значим е фактът, че дори и с различно 
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темпо следваме посоката, която сме начертали и всичко, което вършим не е само в 

наша, но и в полза на цялото общество.  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАЗЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

Дейността на НСОПЛБ изисква непрекъснато, доколкото е възможно,  

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. Работейки в тази насока, винаги 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.  

За периода юни 2013 – юни 2017 г. в централата на НСОПЛБ са входирани 363 писма от 

различни институции, средно 91 писма годишно или 8 месечно. 

Изпратени писма до различни институции  за този период са 215 броя, средно 54 писма 

годишно или 5 месечно. 

За периода юни 2013–юни 2017 г. през официалната поща на НСОПЛБ – 

nsoplb@gmail.com – са преминали 6851 писма, сравнено с 3174 за периода 2009-2013, 

или средно 1713 писма годишно, 143 писма месечно, или 7 писма всеки работен ден.  

Броя на проведените телефонни разговори, срещи в централния офис на НСОПЛБ и 

извън него е огромен и няма как да бъде фиксиран.  

 

НСОПЛБ/ НЗОК/ МЗ/БЛС/ПАРЛАМЕНТ/ПАЦИЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Събитията през изтеклия период затвърди у нас убеждението, че директните 

контакти на НСОПЛБ  (експерти, членове нае УС и НС на НСОПЛБ) с представители на 

различните институции и особено на ниво ръководства на същите е най-ефективният 

начин на комуникация за постигане на целите на нашата организация. Това е условие, 

което дава възможност за пълноценна реализация на нашия потенциал и полезни 

идеи, особено когато има чуваемост за разумните идеи и аргументи. Разбира се, 

постигането на такава позиция понякога е трудно и преминава през мерки, които са 

крайни, но крайно необходими, какъвто беше вторият в нашата история ефективен 

протест, организиран от НСОПЛБ през март 2016г. 

Подчертавам, обаче, че това действие от наша страна отвори вратата и осигури 

чуваемост. Но до резултати нямаше да се стигне ако нямахме предварителната 

подготовка, резултат от експертната ни дейност. В реалността, понякога е необходимо 

да се вземат много бързо важни решения и да се дадат предложения за промени, 
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което за НСОПЛБ е възможно, тъй като работата ни по различните направления е 

постоянна.   

За периода са проведени 10 присъствени управителни съвета. Но, на практика, 

УС на НСОПЛБ е в постоянно заседание за обсъждане на текущи въпроси, ползвайки 

възможността за неприсъственост при обсъжданията. Макар и в по-малка степен това 

се отнася и за НС. В началото на тази година тествахме възможността и сме осигурили 

ползването на система за конферентна видео и аудио връзка, която смятаме да 

използваме за провеждане на условно „неприсъствени“ УС и НС. Много въпроси са 

обсъждани с колеги по места, както и с външни експерти. В тази връзка, много полезни 

са освен форума в електронната страница на НСОПЛБ и фейсбук групите на НСОПЛБ и 

ДСОПЛ. 

Нашата организация винаги е имала активна позиция и сме взаимодействали с 

различни страни по теми, свързани с общата медицинска практика. Становищата ни са  

били публични, освен в случаи, когато определени условия или ситуация са налагали 

друго. 

Така или иначе, натрупаният опит от работата на НСОПЛБ с различни институции през 

годините показа, че прекият и конструктивен диалог винаги е бил по-успешен от 

опосредстваните преговори. 

НСОПЛБ има ефективна и  конструктивна комуникация с преобладаващата част от 

пациентските организации. Налице са провеждани съвместно инициативи и взаимна 

подкрепа-отношения, които следва да бъдат продължавани и развивани.  

Сътрудничеството с професионални организации на лекари на тясно професионален 

принцип също е разнообразно и се разширява непрекъснато. Изтъкнати специалисти в 

съответните области участват в организираните от нас регионални и национална 

научно-практически конференции, научни проекти и обучения.   

Традиционно участваме в организационния живот и събития като страна членка на 

Асоциацията на лекарите по Обща/Фамилна медицина от Югоизточна Европа, в която 

Председателят на НСОПЛБ е вицепрезидент, а зам. председателят д-р Хр. Димитров и 

секретарят на д-р р. Алексов са членове на Управителния съвет. По линия на 

Асоциацията се организират редовни заседания, в които участват нашите 

представители. ОПЛ от България присъстват на организираните конгреси и 

конференции на Асоциацията, а също така участват и със свои презентационни 

материали. През изтеклия период НСОПЛБ стана член на EGPRN (Европейска 

изследователска мрежа в общата практика). 

Отношенията ни с медиите могат да се охарактеризират с няколко думи: 

открито, директно, без страх, без лъжи. Няма как да изброим многобройните 

предавания, репортажи и новини с участие на представители на НСОПЛБ, дори 

документални филми. Важни са и пресконференциите, които сме организирали по 

определени теми, които винаги са с внушително участие на представители на медиите. 
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Една част от тях сме публикували и на електронната страница на НСОПЛБ. 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 в Устава и 

приели след обсъждане.  

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЖИВОТ 
 

През изтеклия период бе налице координацията на дейността между 

Регионалните сдружения и УС на НСОПЛБ. Особено изявена бе тя в критични за всички 

нас моменти като организирания от НСОПЛБ национален ефективен протест. 

Продължихме да прилагаме утвърдената вече практика за съгласуване на позицията по 

важни за ОПЛ теми в национален мащаб и последващото й излагане пред 

представители на държавни институции, политическите партии, държавната и местната 

власт и обществото. Разбира се, има какво още да се желае по отношение на 

събираемостта на членския внос, както и на увеличаване на членската ни маса в някои 

области. Но нека не забравяме, че в нашата организация няма задължително членство. 

То е доброволно и по убеждение. 

През 2015 година отпразнувахме петнадесетият юбилей на НСОПЛБ по време на 

Националната научно-практическа конференция в Пловдив.  

През изтеклите четири години Призът „Семеен лекар на годината“ получиха: 

 Д-р Даринка Йорданова от гр. Русе е носител на приза "Семеен лекар за 2013 г. 

 Доц. Георги Иванов от гр. Пловдив е носител на приза "Семеен лекар за 2014 г. 

 Д-р Селиме Карагьозова от гр. Разград е носител на приза "Семеен лекар за 
2015 г. 

 Д-р  Росица Гецова от гр. Русе е носител на приза "Семеен лекар за 2016 г. 
 
 

НАУЧНА ДЕЙНОСТ И ОБУЧЕНИЕ  
 

През периода 2013-2017 година, НСОПЛБ продължи да организира и провежда  
вече традиционните форми на продължаващо медицинско обучение: научно-
практически конференции, конгреси, изготвяне на ръководства за поведение. 
Регионалните научно-практически конференции, организирани от НСОПЛБ за 

отчетния период са общо 21. 

 

2013 

 Сливен - 14.09.2013 

 Перник - 26.10.2013 

 

2014 

 Шумен - 15.03.2014 

 Стара Загора - 10.04.2014 

 Плевен -  26.04.2014  

 Смолян  - 17.05.2014 
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 Русе - 14.06.2014 

 София  - 13.09.2014  

 Варна  - 11.10.2014  

 

2015 

 Плевен - 25 април 2015 

 Хасково - 16 май 2015 

 Перник - 20 юни 2015 

 Смолян - 5 септември 2015 

 Русе - 26 септември 2015 

 Сливен - 24 октомври 2015 

 

2016 

 София – 26.03.2016 

 Плевен – 23.04.2016 

 

Национални конференции и конгреси 

• 14 - 17 ноември 2013 г. в гр. Пловдив се проведе Националната Научно-

практическа конференция на НСОПЛБ. 

• 20 - 22 ноември 2014 г. се проведе Четвъртият конгрес по обща медицина с 

международно участие. 

• 19 - 21 ноември 2015 г. в  гр. Пловдив се проведе Юбилейната Национална 

Научно-Практическа Конференция по Обща медицина „15 години НСОПЛБ”. 

• 17 - 19 ноември 2016 г. в гр. Пловдив се проведе Национална Научно-

Практическа Конференция по Обща медицина. 

 

Ръководства за поведение на ОПЛ 

През 2014 г. НСОПЛБ обнови и преиздаде в съкратен вариант Ръководствата за 

поведение на ОПЛ при липидни нарушения и Артериална хипертония. 

 

Участие на представители на НСОПЛБ в други конференции в страната и чужбина: 

 13.04.2014 – Правец, Конференция за медицински специалисти и медии 

на тема: „Ползата от ваксините – между интернет митовете и научните 

реалности. 

 

 От 28.02.2014 до 02.03.2014 г. - Скопие, Македония - 10-годишен юбилей 

на Асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина от Югоизточна 

Европа (AGPFMSEE). Участие със собствен презентационен материал. 

 

 18-20.09.2014 – Сараево, Босна и Херцеговина, III Конгрес на Асоциацията 

на лекарите по обща/фамилна медицина от Югоизточна Европа 

(AGPFMSEE). От НСОПЛБ участваха доц. д-р Любомир Киров, Председател 

на НСОПЛБ и д-р Христо Димитров. Участие с научни доклади. 



9 

Отчетен доклад на УС на НСОПЛБ за периода юни 2013 – юни 2017 г. 

 

 14 - 17 април 2016 г., гр. Охрид, Македония, IV конгрес на Асоциацията на 

лекарите по обща/фамилна медицина от Югоизточна Европа. Участие с 

научни доклади. 

 

 Тимишоара, Румъния, Конференция на EGPRN. Участие със собствен 

презентационен материал. 

 

 

 30-31 Март 2017, Дъблин, Ирландия, Годишна конференция на 

европейската сърдечно-съдова асоциация в първичната помощ. Участие 

със собствени презентационни материали от проведен от НСОПЛБ научен 

проект. 

 

 Юни 2017, Милано, Италия - Европейска среща за хипертония и 

превантивна кардиология. Участие със собствени презентационни 

материали от проведен от НСОПЛБ научен проект. 

 

 25 - 28 май 2017 г., Будва, Черна гора, Пети конгрес на Асоциацията на 

лекарите по обща/фамилна медицина от Югоизточна Европа. 

 
 

Текущи и реализирани проекти: 
 

 SmokeFreeBrain (SFB) 

Екип на НСОПЛБ осъществява научно изследване по европейски интернационален 

проект за изработване на нови подходи за успешно справяне с никотиновата 

зависимост и спиране на тютюнопушенето. Работата продължава вече повече от 

година и половина.  Завършен е първият етап от проучването. Изследователите на 

НСОПЛБ работят в тясно сътрудничество и взаимодействие с членовете на проект SFB,  

които са представители на авторитетни европейски университети, организации и 

институции. Консорциум SmokeFreeBrain е съставен от интердисциплинарни, 

междукултурални  екипи,  разполага с всички експертни знания и инструменти, които 

са необходими за успеха на проекта.  

  

 Комуникационна кампания за повишаване на информираността за 

противогрипна ваксинация сред медицинските специалисти в България. 

Този проект се осъществява вече 2 години под егидата на НСОПЛБ (2015 и 2016 г.)и 

предстои трета кампания през 2017 г.. Главна цел на кампанията е да се повиши 

информираността сред общопрактикуващите лекари за сезонния грип, за ползата от 

ежегодната противогрипна ваксинация и важността на лекарската препоръка и личен 

пример за ваксиниране на пациент.  

http://www.nsoplb.com/sybitiya/na-14-17-april-2016-g-medzhunarodnata-asociaciya-na-lekarite-po-obshta-familna-medicina-shte-provede-iv-kongres-v-gr-ohrid
http://www.nsoplb.com/sybitiya/na-14-17-april-2016-g-medzhunarodnata-asociaciya-na-lekarite-po-obshta-familna-medicina-shte-provede-iv-kongres-v-gr-ohrid
http://www.nsoplb.com/sybitiya/na-14-17-april-2016-g-medzhunarodnata-asociaciya-na-lekarite-po-obshta-familna-medicina-shte-provede-iv-kongres-v-gr-ohrid
http://www.nsoplb.com/sybitiya/na-14-17-april-2016-g-medzhunarodnata-asociaciya-na-lekarite-po-obshta-familna-medicina-shte-provede-iv-kongres-v-gr-ohrid
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 Научен  проект: „Подобряване на контрола на сърдечно-съдовия риск при 

пациенти със захарен диабет тип 2“. 

Негова цел бе да оцени контрола на СС риск при пациентите със захарен диабет тип 2 и 

Артериална хипертония на територията на България  и  при необходимост да изготви и 

предложи мерки  за подобряване качеството на здравните грижи при тези пациенти, 

съобразно препоръките на Европейското кардиологично дружество (ESC), Европейската  

Асоциация по изследване на диабета (EASD) и Американската диабетна асоциация 

(ADA). В проекта участваха 81 ОПЛ от 25 области на България. Анализът бе проведен 

върху популация от над 140 000 пациенти, от които бяха селектирани тези с 

комбинацията Т2ДМ и АХ. Вече има представени резултати на две престижни 

Европейски конференции.  

 Преди броени дни стартира с нов научен проект на тема: „Скринингова 

програма за идентифициране на лица - носители на Хепатит С“.  

В България все още липсва добре структурирана и организирана система за 

продължаващо медицинско обучение. НСОПЛБ постави началото на традиция в тази 

насока и я разви. Последната наша инициатива е ЕАПМО, работата по която стартира в 

края на 2016 г. и предстои съвсем скоро да бъде представена. 

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 

 
УС на НСОПЛБ с подкрепата на НС, на УС на регионалните сдружения, на нашите 

редови членове и симпатизанти ОПЛ, работихме в съответствие с поставените цели, 
ползвайки средствата, позволени от Устава. 

Нямаме претенции, че всичко пожелано е постигнато. Такава е диалектиката на 
живота. Но, абсолютно убедено твърдим, че всичко добро, което се случва за ОПЛ в 
България се дължи на действията на НСОПЛБ, на нашите експерти и всеки един наш 
член в условия на коректност и диалог.  

 
 

08.07.2017 г.            УС НА НСОПЛБ 


