ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БХД ПРОВЕДЕНО НА 14.03.2018
ГОД. ОТ 12.00 ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ВТОРИ ХИРУРГИЧЕН БЛОК
НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД
Присъствали: 16 представители на ръководството на БХД и 7 души гости.
Проф. Г. Тодоров – Председател на БХД откри заседанието, като благодари на
присъстващите за отделеното време, а също така и на представителите на фирмата
„Компания за международни конгреси“, с която БХД вече има сключен легитимен
договор. След това проф. Тодоров предложи дневния ред, а именно:
1. Общо състояние на БХД.
2. Предстоящ Конгрес на БХД през месец октомври 2018 година и произтичащи
от това задачи.
3. Разни.
По първа точка професор Тодоров в телеграфен стил представи събитията
свързани с дейността на дружеството в периода между двете заседания. Той
докладва, че вече дружеството е регистрирано като самостоятелно юридическо лице;
има открити две банкови сметки; работи се по постоянното обновяване на сайта;
изработен е мейлинг с около 1000 адреса; с помощта на консултиращата фирма е
създадена фейсбук страница; първи брой на списанието е излязъл от печат и
изпратен на всички персонално.
По втора точка професор Тодоров разкри извършеното до сега по
организацията на Конгреса и маркира предстоящите задачи:
-от поканените чуждестранни лектори досега са потвърдили участие /6/ шест и
очакваме отговор от професор Юргенс и професор Янг; доц. Росен Димов обясни за
лондонското дружество и възможностите за контакти с БХД; поканен е професор
педиатър от Австрия, но нямаме отговор; предложението е да се канят по известни
личности, но да не се прекалява, макар че проф. Попеско от Румъния е отказал
участие.
-академик Дамянов, проф. Маджов, проф. Коруков се поинтересуваха за
европейското присъствие и конкретно за македонците и сърбите, като проф. Маджов
съобщи за съвпадение датата на конгреса с други подобни в Европа,
-проф. Тодоров поясни, че броят на вече потвърдилите от Европа е достатъчен, като
единствено предстои връзка с колегите от Сърбия и добави, че ще имаме
представител от Орландо, който всъщност е наш колега специализиращ там, а
уточнението беше за това, че поканата включва билет, право на участие,
настаняване, а доц. Ангелов допълни, че на проф. Янг от Сеул ще се осигури
самолетен билет за бизнес класа.
-проф. Тодоров продължи с изложението си отнасящо се до организацията на
Конгреса, като съобщи за изработения мейлинг лист, както и за 167 фирми, които са
поканени да участват с щандове, и че до момента има заявени само три щанда. На
въпроса за лекторите, проф. Тодоров разясни, че се предвиждат 8+3 сесии от които 8
в голяма зала и три в малка зала. Освен това се предвижда участие на проф. Генчо
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Начев и проф. Поромански, които ще засегнат спешните сърдечно-съдови и гнойно
септичните операции. Ще се разчита изключително на български лектори, като
всеки от присъстващите вземе по една тематика за дискутиране.
Предвиждат се два вида сесии плюс една консенсусна конференция. Всяка сесия
трае 1.5 часа плюс 0.5 часа за обсъждане. Има заявени 13 сесии, като за всяка сесия
ще се включат по 1-2 основни лекции плюс доклади. Предвижда се консенсусна
конференция посветена на хернии на коремната стена. За целта е възложено на Доц.
д-р М. Радионов да проучи материали по темата.
-Доц. д-р Радионов направи обширно експозе по възложената му тема и запозна
присъстващите с проучените материали от него и сътрудниците му на английски,
немски и френски език в различни държави. Проучени са материали, свързани с
хернии на коремна стена, конвенционална и миниинвазивна хирургия, с идеята за
възможностите за адаптирането им към българските стандарти. Той предложи да се
създаде работна група в която да влязат проф. Тодоров, проф. Драгнев, доц.
Радионов, доц. Атанасов, доц. Гърбев и др. общо седем специалисти, като работната
група се събере на 22 март т.г. в 13.00 часа в болница „Св. Анна“ –София в
клиниката по хирургия на етаж 3. Работната група трябва да обсъди проблемите в
светлината на вече проучени материали и да се опита да направи класификация
подобна на международните и един месец преди конгреса предложението да се качи
на сайта.
-Проф. Стефанова. Тя взе думата и предложи детските хирурзи да излязат с общо
становище за детските хернии и пак да се създаде работна група. На въпрос на проф.
Тодоров има ли виждане как да стане това, тя отговори, че ще го обсъди с проф.
Шивачев и когато са готови ще се обади за да заяви участие в отделна сесия за
детски хернии, като вероятно ще предложат отделен алгоритъм. Доц. Радионов
изрази одобрение на предложението на проф. Стефанова и мнение да се включат в
подходящ момент.
Доц. К. Ангелов
-Като главен редактор на списанието припомни за излезлия брой 1 и че е изпратен на
всеки. Поясни, че вече материалите за списване на списанието ще се приемат он
лайн и всички статии ще се рамкират еднакво. Материалите са малко и
недостатъчни. Ще се публикуват най-добрите материали. В тази връзка проф.
Тодоров предложи да се изработи суплемент, а всеки материал да се публикува
стандартизира, на което академик Дамянов добави, че количеството няма да подобри
качеството, и че е необходимо да се публикуват само качествени материали.
Проф. Тодоров
Той сподели предложение направено от проф. Мутафчийски за включване на сесия
на млади докторанти, които да изложат свои постижения, което ние пък да се
ангажираме да публикуваме. Организацията на тази сесия е възложена на д-р Васил
Павлов. В общата програма ще се посочат докладите на младите докторанти.
Акад. Дамянов се включи и предложи младите докторанти да имат възможност да
докладват без ограничение, а не в отделна сесия.

Доц. К. Ангелов.
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Доц. Ангелов сподели за включване на ПЗГ на последния конгрес на уролозите и
предложи да се обсъди поставяне на началото на доклади изнесени от представители
на ПЗГ. Професор Стефанова веднага реагира и сподели, че това вече е практика в
други европейски страни /Хърватска/. Доц. Ангелов се ангажира да напише писмо до
Милка Василева – председател на БАПЗГ, да се види с какъв бюджет разполагат и да
им се предложи да участват.
Проф. Тодоров
Предлагам да определим и Научен комитет, който да респектира, а също така да
прегледа материалите и цялата научна продукция и конкретните имена:
Акад. Проф. д-р Д. Дамянов
Проф. Д-р Р. Маджов
Проф. д-р Б. Коруков
Проф. д-р В. Мутафчийски
Проф. д-р Й. Йовчев
Проф. д-р П Стефанова
Проф. д-р Г. Тодоров
Доц. д-р Р. Димов
Доц. д-р Д. Стойков
Доц. д-р К. Ангелов
Проф. д-р В. Димитрова
Доц. д-р Св. Маслянков
Д-р В. Павлов
Точка РАЗНИ.
Пръв взе отношение доц. Р. Димов /Пловдив/, който предложи да се учреди
стипендия на името на проф. Станишев и спечелилият колега да участва на конгреса,
След това изрази одобрението си за разкритите банкови сметки и предложи същите
да се изпратят на мейлите на членовете на БХД и да се качат в сайта за своевременно
превеждане на членския внос.
След доц. Димов думата взе проф. д-р Б. Коруков. Той сподели разочарование от
участието си в преговорите за НРД. Не е бил представен график за срещите; Въпреки
подготовката си да представи предложение за промяна на алгоритъма на клиничните
пътеки и да посочи какъв е процента на недофинансиране, не е получил такава
възможност. Изрази становището си, че след влизане в сила НРД 2018 е невъзможна
промяната на НАРЕДБА – 2.
Проф. д-р Г. Тодоров направи кратко обобщение, като отново благодари на всички
за отделеното време и за активното участие и в заключение допълни:
-

На конгреса ще се проведе конференция на БХД за избор на Управителен съвет и
елект Председател.

-

Помоли ако има останали плакети да се предоставят преди конгреса.

-

Всеки да помисли и да предложи аргументирано колеги, които да бъдат
наградени.
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-

След 10 септември ще свикаме Управителен съвет за гласуване и обявяване на
номинациите.

Доц.д-р Ангелов зададе въпрос кои ще са официално поканените за откриването на
Конгреса, но се получи спонтанен отговор /хорово/, че това е привилегия на
Председателя.
Проф. Стефанова допълни, че ще представи предложения да се поканят чужди
професори чрез проф. д-р Тодоров.

Проф. Тодоров закри заседанието в 13.20 часа.

ПРОТОКОЛИРАЛ:
Началник отдел ОК- Слави Кехайов
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