
22 февруари (събота), начало: 10.00 часа 
зала 2  на Медико-биологичен комплекс, ул. Здраве № 2

ПОКАНА
Отворена среща организирана от ДСОПЛ

„Промените през 2020 година – силата да бъдеш информиран”



Без такса при регистрация! Регистрация: от 9.15 ч. и кафе „Добре дошли“

МОДУЛ 1: 10.00 ч. – 12.30 ч.

• 10.00 – 10.30 ч. „Оптимален контрол на липидния риск при 
комбинирина терапия с Ezetlmibe“, лекция на проф. Борислав 
Георгиев, началник на кардиологична клиника НКБ, лекция оси-
гурена от Актавис – компания на ТЕВА
1. Промени в Наредбата за медицинска експертиза, в сила от 
2020 година, насочване за ТЕЛК и др.
2. Издаване и контрол на болничните листове без ЛАК 
3. Неявяване в съда по здравословни причини – кой и как издава 
документа? 
4. (Не)Издаване на болнични листове от дентални лекари – как 
да се справим? 
5. Ваксинациите – как да уведомим „удостоверително“ подле-
жащите?
6. „НРД 2020 и приложенията към него: „Какво се промени и 
какво не се промени? Какво предстои?“лектор д-р Чобанова и 
„НРД с три години хоризонт“ лектор д-р Миндов
7. „Платени дейности и какво още е важно да знаем? Новата 
Декларацията за съгласие за допълнително поискани услуги“
8. „Кампания за Гошко от 15 февруари – да подкрепим и бъдем 
съпричастни“
9. „Проверки от регулаторните органи – нови казуси“, д-р С. 
Крайселска

• 12.30 – 13.00 ч. – кафе пауза – Обяд

МОДУЛ 2: 13.00 ч. – 16.00 ч.

1. Издаване на медицинско свидетелство за граждански брак
2. Издаване на медицинско свидетелство за работа 
• 14.00 – 14-30 ч. „Хелтико – Иновативна технология за по-до-
бра комуникация с пациентите!“

Лектор: г-н Стоян Дипчиков – съ-основател  
и продуктов директор на фирма Хелтико

3. Издаване на медицинско свидетелство за шофьори – здрави и 
със заболявания. Кога да насочваме към ТОЛЕК? 
4. Новата Наредба 1 за прегледи на спортисти 
5. Участие на деца и ученици в извънкласни спортни прояви – 
Наредба 24
6. Детски и ученически пътувания с обща цена (екскурзии, зе-
лено училище) – какви са нашите ангажименти? 
7. Подготовка на пациент за постъпване в социален дом
8. Подготовка на документи за застрахователни компании
9. Експертиза на причините за настъпване на смърт
10. Правила за домашните посещения 
11. Касови неволи: „СУПТО или не, това е въпросът“

Закриване: 16.00 ч.

Общо събрание на Дружеството ДСОПЛ /Регистрация 13.00 ч. – 16.00 ч./ 
• 16.00 ч. – Откриване, проверка и обявяване на кворума от Председателя
1. Отмяна на решение за промяна на размера членския внос и встъпителната вноска взето на 
Общо събрание проведено на 20 октомври 2019 г.
2. Определяне размера на чл. внос и встъпителната вноска на ДСОПЛ
3. Разни

Закриване: 17.00 ч.


