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Българското хирургическо дружество е създадено през 1934 г. с основна
цел да защитава професионалните интереси на своите членове, да внесе
единство в тяхната професия и техните стремежи, да защитава
престижа на българския хирург.

ТАЗИ МИСИЯ ДРУЖЕСТВОТО СЛЕДВА ВЕЧЕ 80 години.
ВЪРХУ НЕЯ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА РАЗВИВА И НАДГРАЖДА И
ПРЕЗ МАНДАТ 2016 – 2018 г.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА
БЪЛГАРСКОТО ХИРУРГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО
2016 – 2018 г.
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Цел 1. Засилване ролята и приноста на БХД в процеса на
обсъждане на политики в сферата на здравеопазването
Отстояването и защитата на професионалните интереси,
залагането на високи стандарти в хирургията, осигуряването на
по-добри условия за работа преминава през засилване ролята и
приноса на Българското хирургично дружество при
обсъждането
и
реализирането
на
политиките
в
здравеопазването.
Това ще бъде постигнато чрез:
 По-активна политика на Дружеството за участие на
представители
в
различните
работни
групи
към
Министерството на здравеопазването по всички важни за
българските хирурзи теми.
 Създаване на онлайн форма за обсъждане на общи,
консенсусни позиции между всички членове на Дружеството с
цел осигуряване на бърза и адекватна, подкрепена от всички
позиция по конкретни въпроси.
 Разработване и активно лобиране за прилагането на
позиции на Дружеството по отделни теми, както и на
професионални стандарти, които да отговарят на съвременното
развитие на хирургията.
 Развитие на създадените партньорства и създаване на нови
с различните съсловни организации, които да послужат като
естествени поддръжници на позициите на БХД при обсъждане на
теми от взаимен интерес.
 Проактивна позиция на Дружеството по всички теми,
свързани с развитието на здравеопазването в България, като
предпоставка за развитието на хирургията в частност.

 Иницииране на Национални програми за ранна
диагностика на рака и работа с МЗ за осъществяването им.
 Осигуряване на публичност на позициите на Българското
хирургическо дружество чрез редовни медийни изяви по
конкретни теми.

Цел 2. Повишаване капацитета на членовете на БХД
Българското хирургическо дружество има за задача да работи и
подпомага своите членове в тяхното професионално развитие.
Това ще се осъществи чрез:
 Изграждане на активни партньорства с различни
обучителни институции в България и на Европейско ниво;
 Разработване и участие в проекти, финансирани от:
 Европейската комисия – Хоризонт 2020, Трета
рамкова програма Здраве на ЕК, стипендиантските,
стажантски и изследователски програми на ЕК;
 Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ със средства на Европейски социален фонд
(към МТСП), предоставящи възможности за
продължаваща
и
надграждащо
обучение
и
специализации в България и чужбина;
 Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ със средства на Европейски
социален фонд (към МОН), предоставяща възможности
за реализиране на образователни и изследователски
проекти в България.
 Осигуряване на възможности за двустранен обмен на
европейско ниво с:
 Европейското училище по лапароскопска хирургия
 Европейски хирургически институт
 Други хирургически институти и университети в
държавите-членки.


 Създаване на онлайн платформа
специализация на сайта на Дружеството.

за

допълнителна

 Организиране на периодични лекции на известни
чуждестранни специалисти в областта на хирургията.

Цел 3. Подобряване имиджа на БДХ в национален и
международен план
Активната дейност на Българското хирургическо дружество се
нуждае от по-голяма видимост в публичното пространство – на
национално и международно ниво.
Това ще бъде постигнато чрез:
 Организиране на национални симпозиуми и конгреси, които
да гарантират по-широко представяне на дейността и
постиженията на българските хирурзи;
 Домакинство
хирургията;

на

европейски

събития,

посветени

на

 Организиране на възможности за публикации на членове на
Дружеството
в
престижни
международни
издания,
възможности за съвместни цитирания на публикациите в
националните хирургични списания
 Засилване ролята на списание „Хирургия“ и повишаване на
неговия impact factor
 Развитие на активна ПР дейност:
 Периодични медийни прояви на членовете на
Дружеството – интервюта и пресконференции
 Създаване на трайни партньорства с медии,
профилирани в сферата на здравеопазването – напр.
информационен сайт здраве.нет
 Развитие на сайта на БХД – създаване на секции,
насочени към по-широката публика.

Цел 4. Гарантиране устойчивото развитие на БДХ
Основната цел на Българското хирургическо дружество е да
обедини всички хирурзи в България, което ще гарантира по-силен
глас на Дружеството и стабилност на представяните от него,
позиции.
Това е възможно чрез:
 Подобряване административната дейност на Дружеството с
цел предоставяне на нови услуги на членовете му:
 Провеждане на периодични допитвания сред членовете
за удовлетвореността от дейността на Дружеството;
 Издаване на месечен Информационен лист за дейността
на Дружеството, разпространяван по електронен път
 Създаване на онлайн форум за обмяна на мнения,
практики и въпроси между членовете на дружеството,
затворен за външни посетители на сайта
 Други дейности.
 Разширяване „географския обхват“ на дейността чрез
разширяване на нови регионални секции
 Активно взаимодействие с националните секции

Гръдна хирургия

Детска хирургия

Съдова хирургия

Пластична хирургия

