
БЛС И НСОПЛБ СЕ ОТТЕГЛЯТ ОТ ИНИЦИАТИВАТА 

„COVID АЛИАНС – ЗАЕДНО СРЕЩУ COVID-19“ 

 

Българският лекарски съюз и Националното сдружение на общопрактикуващите 

лекари се оттеглят от инициативата на Националната пациентска организация „COVID 

алианс – заедно срещу COVID-19“. Двете организации се разграничаха от НПО след 

вчерашната пресконференция, на която бяха отчетени резултатите от инициативата, 

информира на 29.05.2020 г. Zdrave.net. 

 

От здравния сайт припомнят, че по време на пресконференцията секретарят на 

Дружеството по ендокринология проф. д-р Цветелина Танкова е каза, че за 

ендокринолозите е много важно да оценяват ефекта от терапията на пациентите си на 

всеки 6 месеца. „Можем да издаваме протоколи за една година, но на 6-я месец трябва 

да си направим изследванията и да можем да оценим ефекта от терапията, дори и по 

телефона. Предстоят ни срещи с НЗОК, на които да регламентираме това. Както и 

да не се налага за всяка промяна в терапията, пациентите да се срещат със специалист 

лице в лице, след като това може да се случи дистанционно“, каза още тя. 

 

„По време на пресконференцията с изненада установихме, че се организират 

срещи с НЗОК и МЗ, на които са поканени представители на медицинските дружества 

и ще бъдат представени различни идеи за промени. Подобни идеи не само не са 

обсъждани с нас като партньор, но и представители на БЛС не са поканени на 

срещите. Бихме искали да Ви напомним, че осъществяването на медицинските 

дейности, предвидени в Закона за здравното осигуряване закон, се регламентират с 

Националните рамкови договори за медицинските дейности, сключени  между НЗОК и 

Българският лекарски съюз.  Всяка  промяна в рамковия договор  за медицинските 

дейности следва да бъде съгласувана и одобрена от Лекарския съюз“, се казва в писмото 

на председателя на БЛС д-р Иван Маджаров до председателя на НПО д-р Станимир 

Хасърджиев. 

 

„След обсъждане в УС и НС, че НСОПЛБ изцяло подкрепя заявената от УС на 

БЛС позиция и нейните основания по повод изявления по време на проведения от Вас 

брифинг на 28 май и други предприети действия. Информираме Ви, че считано от днес 

29.05.2020 г. НСОПЛБ също се оттегля от инициативата на Националната 

пациентска организация COVID алианс – заедно срещу COVID-19“, се казва и в писмо 

на председателя на НСОПЛБ доц. д-р Любомир Киров до д-р Хасърджиев. 

 

И д-р Маджаров, и доц. д-р Киров твърдят, че продължават да подкрепят 

първоначалните цели, с които е бил създаден Алиансът. 

 

 


