Информация за проведена среща с представители на НЗОК, БЛС, МЗ и ръководители
на очни структури в град София
Днес, 29.01.2020 г., в сградата на НЗОК, по инициатива на проф.д-р Цветомир
Димитров, Директор на Първа МБАЛ, град София и председателя на БЛС д-р Иван
Маджаров се проведе среща, в която участваха: д-р Йорданка Пенкова, подуправител
на НЗОК, д-р Иван Маджаров, представители на МЗ и НЗОК, проф. д-р Ива Петкова,
проф. д-р Цветомир Димитров, проф. д-р Лъчезар Войнов и доц. д-р Оскар.
Темата на срещата бе въвеждането на дигитално заснемане и съхранение на оперативните очни процедури.
На срещата, Ние като представители на офталмологичната общност отново изказахме
нашето безпокойство от така формулираните в НРД 2020-2022 изисквания за обективизиране на очните операции, като изрично подчертахме липсата на готовност, както
и съпътстващите трудности при осъществяването и съхраненитето на записите.
С голяма изненада разбрахме, че повече от половината очни структури в страната са
отговорили, че имат пълна готовност за изпъление на изискванията посочени в наредбата.
В хода на срещата страните се договорихме, че е във взаимен интерес, включително и
този на пациентите, да се подобри контрола върху лечебния процес. Бе прието нашето
предложение имплентирането на НРД 2020-2022 да се отложи, като не бе посочен
конкретен срок, както и да отпаднат изискванията за определен тип дигитални устройства за заснемване и съхранение на информацията. Също така, бе прието нашето
предложение да не се заснемат всички хирургични интервенции, а само определени,
например: витреоретинални операции, кератопластика.
Споделяме и хубавата новина, че д-р Пенкова заяви, че ще се дадат указания за
сключване на договор по НРД 2020-2022 без декларация за наличност на видеозаснемваща апаратура, като на по-късен етап ще бъде подписан анекс към наредбата.
В заключение бихме искали да споделим, че срещата бе много конструктивна, като
страните се уговорихме отново да се съберем през следващата седмица и да обсъдим
по-конкретни мерки за подобряване на контрола на лечебния процес.
С Уважение,
Проф. д-р Ива Петкова, д.м.
Проф. д-р Лъчезар Войнов, д.м.
Проф. д-р Цветомир Димитров, д.м.
Доц. д-р Александър Оскар, д.м.

