ПРОВЕДЕ СЕ ГОДИШНАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА
ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ
СЕМЕЙНИТЕ ЛЕКАРИ ИЗБРАХА СВОЯ „ОТЛИЧНИК НА ГОДИНАТА”

“Общата медицина - медицина за всички, но не за всеки” - това бе мотото
на тазгодишното най-голямо научно събитие на общопрактикуващите лекари в
България. Над 250 семейни лекари от Пловдив, региона и страната присъстваха
на двудневния форум, организиран от Национално сдружение на
общопрактикуващите лекари в България (10-12 октомври 2008 г., Пловдив).

Семейни лекари от страната по време на големия годишен форум на НСОПЛБ

Разнообразната научна програма бе проследена с интерес, включените актуални
теми от различни области на медицината - педиатрия, хирургия, дерматология,
кардиология, АГ и др., предизвикаха в залата много въпроси от страна на
семейните лекари. Специалният блок от лекции по комуникативни умения даде
възможност на лекарите да се запознаят и научат как да се справят с т.нар.
„трудни пациенти”, както и нещо много важно за самите тях – какви техники за

преодоляване на стреса могат да използват, за да се справят по-лесно с
ежедневното си натоварване.
Голям интерес сред аудиторията предизвика съвсем ново представително
проучване на тема „Наистина ли е затруднен достъпът до ОПЛ?”, съдържащо
актуални данни, събрани и обобщени с помощта на колеги от страната,
представяйки реалната картина за състоянието на достъпа на гражданите у нас
до практиките за ПИМП.

По време на свободната дискусия

В края на богатата двудневна научна програма семейните лекари се включиха в
свободна дискусия „ОСЕМ ГОДИНИ ПИМП – ВРЕМЕ ЗА КАЧЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ”, на
която бе обсъдено състоянието на Първичната извънболнична медицинска помощ
до настоящия момент. Какво е постигнато до момента от екипа на Национално
сдружение на общопрактикуващите лекари в България за всичките негови
членове, прикова вниманието на аудиторията през цялото време и предизвика
безброй въпроси.
Конференцията завърши с традиционното връчване на приза „СЕМЕЕН
ЛЕКАР НА 2008 ГОДИНА”, както и на още една награда – специален плакет за
„Най-активен член на НСОПЛБ”, учредена за първи път през тази година.

Номинирани за носители на приза бяха четирима колеги от страната, които
отговарят на критериите на НСОПЛБ за носител на приза: д-р Михаил Христов
(Бургас), д-р Весела Китанова (Павликени), д-р Наташа Пачовска (Плевен) и д-р
Еделина Здравкова (Кюстендил). Отличена за носителка на тазгодишната голяма
награда сред тях бе д-р Пачовска от Плевен, която покрива напълно всички
изисквания.
Д-р Наташа Пачовска е истински
щастлива с приза за 2008 г.

Д-р Пачовска е с три специалности – Обща
медицина, Детски и инфекциозни болести.
Работи като общопрактикуващ лекар от
началото на здравната реформа в
България. Пациентската и листа включва
1550 лица от всички възрастови групи.
Има свои публикации в научната област –
статии на тема ”Имунизациите в детската
възраст след реформата”, „Превенция на
токсикоманиите в ПЗП от ОПЛ”.
Д-р Пачовска има голям авторитет и
уважение сред колеги, пациенти, участва
активно в дейността на Сдружението.
Тя е член на УС на СОЛПО към НСОПЛБ,
член е и на Комисията по етика при РЛКПлевен. Коректна и всеотдайна в
изпълнение на задълженията си, уважаван
и търсен общопрактикуващ лекар в
Плевен.

Семейните лекари напълно единодушно, с бурни аплодисменти избраха своя
„Най-активен член на НСОПЛБ на 2008 г.” - д-р Светлин Митев от Варна. Това е
един изключително всеотдаен към дейността на организацията лекар, ползва се с
огромен авторитет не само в областта (Председател е на Сдружението на
семейните лекари - Варна към НСОПЛБ), но и сред колегите от страната, не хаби
сили, време, енергия и хъс, когато се заеме с разрешаването на даден проблем
или задача.

Носителите на приза „Семеен лекар на годината”, който се връчва от НСОПЛБ от четири години
насам (Отляво надясно - д-р Пламен Латев, 2005 г., д-р Наташа Пачовска – 2008 г.,
д-р Роза Митрева, 2007 г. и д-р Невин Садъкова, 2006 г.)

За пореден път, както и всяка година досега, семейните лекари доказаха,
че са една изключителна професионална група, перфектно организирана, а
екипът на НСОПЛБ се грижи ежедневно за своите членове, защитавайки докрай
техните професионални и лични интереси, независимо от трудностите.

14 октомври 2008 г.

НСОПЛБ

