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За развитие на българско хирургично дружество /БХД/ мандат 2020-2022 г.
На Проф.Д-р Росен Стоянов Димов, д.м., началник клиника
„Хирургия“,УМБАЛ-“Каспела“,Пловдив,Катедра „Специална
Хирургия“,МУ-Пловдив.

1. Организационна дейност:
А. Продължаване на установените традиции и практики за
организация и провеждане на най-високи научни форуми под
егидата на хирургичното дружество – конгреси, конференции,
работни срещи.
Б. Заплащане на членски внос – задължително по електронен път,
индивидуално с банкова карта с цел улеснение на членовете на
дружеството и актуализиране на данните за броя на активните
такива.
В. Делегиране на по-голяма организационна и финансова
самостоятелност на петте регионални дружества. За целта се
разкриват банкови сметки на всяко регионално дружество, като по
тези сметки се превеждат по 10/десет/% процента от приходите на
националната организация. Това ще даде реална възможност на
ръководствата на регионалните дружества да събират допълнителни
приходи от спонсори, дарители и др. От друга страна ще осигури
възможност за активен организационен живот през годината за
провеждане на регионални срещи с различни цели /научни,
обществени и др./.
Г. Предложение до БЛС за членове на борда по научната
специалност „Обща Хирургия“ от квотата на БХД да бъдат
настоящият председател на БХД и председателите на петте
регионални секции.

Д. Изработване и поддържане на сайт с кодиран достъп за членовете
на дружеството с актуална информация по организационните
въпроси. Ежегодно публикуване в сайта на финансовия отчет на
ковчежника с приходи, разходи и салдо по сметките на дружеството.

2. Следдипломна квалификация и продължаващо обучение по „Обща
Хирургия“
А. Следдипломна квалификация по научната специалност „Обща
Хирургия“ – създаване на работна група за разглеждане и
предложения до МЗ за промяна в курикулума на обучение по
специалността във връзка с настъпилите дълбоки промени в
практиката за последните години /например законовата
невъзможност за специалисти по „Обща Хирургия“ да извършват
планови оперативни процедури от домейна на „Ортопедия“,
„Урология“, „Съдова хирургия“, „Гръдна Хирургия“ и др.
Б. Продължаващото обучение във високоспециализираните дейности
от домейна на „Обща Хирургия“.Съвместна дейност с БЛС и
Медицинските Университети в страната.
Създаване на работна група за изработване на предложения за
уеднаквени срокове, етапи на обучение и критерии за успешно
завършване на акредитирани курсове за високоспециализираните
дейности в общата хирургия провеждани на територията на
медицинските университети.

3. Съвместно с националните консултанти по хирургия да се
координират и синхронизират с БЛС и НЗОК алгоритми, критерии
за изпълнение, и финансиране на дейностите по клиничните пътеки
от домейна на общата хирургия.

4. Международно сътрудничество: изграждане и поддържане на
регулярни връзки и прояви с европейски и световни хирургични
организации за провеждане на съвместни научно-изследователски
проекти в хирургията.

