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ИСТОРИЯ:
• Българското хирургическо дружество е създадено през 1934 г. с основна
цел да обедини на професионално ниво българските хирурзи.
• Вече 84 години тази организация се утвърди като главния двигател за
развитието на хирургичната наука в България и център на организирания
живот на хирурзите.

ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ, СВЪРЗАНИ
СЪС СЪСТОЯНИЕТО НА ХИРУРГИЧНАТА
НАУКА И СЪСЛОВИЕТО НА ХИРУРЗИТЕ В
СТРАНАТА
• Развитието на медицинската наука е свързано до голяма степен с бурния
напредък на съвременните технологии, осигуряващи внедряване на
иновативни идеи в хирургичната практика. За това са необходими не само
добре подготвени и устремени към бъдещето кадри, но и отделянето на
значителен финансов ресурс, като дебело се подчертае, че инвестициите в
здравеопазването и образованието са „най-печелившите”.

ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ
• Вземането на специалност не означава край на специализациите по
хирургия. Напротив, това е само базата, върху която хирургът стъпва, за да
продължи повишаване на професионалната си квалификация във водещи
клиники у нас и в чужбина. Това трябва да стане не само със средства по
Европейски програми, но и чрез промяна на нормативната база, като се
даде възможност на болниците и министерството на Здравеопазването да
инвестират в професионалното израстване на своите кадри.

ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ
• В момента статутът на БХД е такъв, че участието му в обсъждането и
внедряването на новите политики в здравната сфера има само
пожелателен характер и по-скоро е въпрос на имидж от страна на
политиците.
• Това може да се промени, ако БХД придобие и съсловни функции ?!!
• Втората стъпка в това направление трябва да бъде подготовка на
законодателни промени като се търси тяхната реализация чрез
Здравната комисия на Народното събрание и чрез Министерство на
здравеопазването.

ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ

• Въпреки че хирургичната общност в България намалява, това не означава, че
БХД отслабва. Напротив, чрез създаване на възходяща пирамидална
структура и внимателен подбор на организаторите на всички нива трябва
да се подобрява възможността за реализация на основните цели на
дружеството и достигането им до всеки негов член.

ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ
• Защитата на професионалните интереси на хирурзите и до сега е
била една от областите, в която ръководствата на БХД са работили,
макар че има специална структура, на която са вменени функциите за
защита професионалните ни интереси.
• В официалният сайт на БХД то е представено като организация
занимаваща се с научна дейност, но и като професионална структура
на хирурзите в България.

• След влизането на България в ЕС естествено се подобриха
възможностите ни за контакт и обмяна на идеи и опит с хирурзите от цял
свят. В тази насока трябва да се работи за все по-пълното използване на
възможностите, които ни предоставя и глобалната мрежа.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА БХД, ОБУСЛОВЕНИ
ОТ ПОСОЧЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ:
• Да работи за развитието на хирургичната наука в България.
• Да подпомага повишаването на професионалната квалификация на
българските хирурзи.
• Да засилва ролята и приноса на Дружеството в процеса на обсъждане на
политиките в сферата на здравеопазването.
• Да се укрепва и активизира организационната структура на дружеството в
страната.
• Да защитава професионалните интереси на своите членове, да внесе
единство в тяхната професия и техните стремежи и от там да защитава
престижа на българския хирург.
• Да разширява контактите на Дружеството в национален и международен
план чрез популяризиране постиженията на българските хирурзи и чрез
внедряване на международен опит, на иновативни технологии и идеи в
хирургичната практика.
• Приемственост в развитието на БХД.

КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ НА БХД,
ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ ЗА
МАНДАТА 2020 – 2022 Г.
• По цел № 1.
• Да се подготви Национален конгрес по хирургия с международно
участие през 2022 г. при домакинството на МУ – Плевен.
• БХД да подкрепя провеждането на други утвърдени научни прояви
(колопроктология Варна, специализирани курсове във ВМА, спешна
хирургия в Пирогов, актуални хирургични проблеми в Плевен), както и
допълнителни инициативи на останалите университетски структури и
регионални секции.
• Да се утвърждава националният и международен статут на списание
„Хирургия” и се популяризира по-широко сред хирургичните кадри в
страната.
• Да се създават общонационални групи от водещи хирурзи, които да
работят съвместно по различни проблеми на хирургичната наука и
практика.

КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ
• По цел №2.
• Да се инициират и подкрепят национални и международни инициативи за
персонално електронно обучение и следдипломна квалификация на
членовете на БХД.
• Да се организира среща с ректори и декани от медицинските
университети в България за анализ и усъвършенстване на
професионалното обучение по хирургия на студенти, специализанти и
СДО.
• Да се актуализира обучението по хирургия в съответствие с европейските
практики по отношение на научни програми и заплащане.

КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ
• По цел. №3
• Да се направи преглед на състоянието на хирургичната гилдия по
отношение на брой хирурзи, брой хирургични отделения и условия за
развитие на хирургичната дейност към 2020 г. Това да стане на базата на
текущи срещи по региони в университетски звена и да завърши с
национална среща с присъствието на отговорни фактори от МЗ, Здравната
каса и др.
• Да се поддържа полезната инициатива за срещи на хирургичните кадри с
кадри от ИАМО и представители на прокуратура, следствена служба и
съдебни медици с цел анализ на условията за пропуски в хирургичната
практика.
• Да не се допуска отбягването на тежки и рискови хирургични операции
поради страх от евентуални усложнения, а да се утвърждава пътя към найдоброто и ефикасно лечение на пациента.

КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ
• По цел №4.
• Да се стимулира развитието на университетски, регионални и
междурегионални структури на Българското хирургическо дружество, както
и професионални и научни срещи на кадрите, участващи в тях.
• За пълното обхващане на всички хирурзи, страната да се раздели на шест
региона, които да имат най-малко по един представител в централното
ръководство. Това ще осигури бързото придвижване на информацията и
проблемите от периферията към центъра и обратно ще улесни
изпълнението на решенията взети от ръководството.

КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ
• По цел №5
• БХД да се включи в защита на професионалните интереси на хирурзите в
страната не само във взаимоотношенията със Здравната каса, а и по
отношение на синдикални, административни и други зависимости.

• Да се търсят пътища за връщане привлекателността на хирургичната
професия и от там за привличане на млади кадри, които в бъдеще да
поемат кормилото на хирургичния кораб в бурното море на обществения
живот.

КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ
• По цел № 6
• Да се увеличава листата на чуждестранни хирурзи, с които БХД е
установило трайни професионални и научни контакти. Да се
стимулират индивидуалните, между-клиничните и междууниверситетските контакти с водещи хирурзи и клиники в Европа и света.
• Да се потърсят възможности за улесняване на специализация и обмен
на кадри със съдействието на БХД.

КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

• По цел №7.
• По време на своето почти вековно съществуване БХД вече има утвърдени
прекрасни традиции и те трябва да се пазят и развиват с всяко следващо
председателство, защото развитието безспорно е необходимо, но няма
нищо по-хубаво от минало, с което можеш да се гордееш и да го
използваш като основа за бъдещи успехи.

•

