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В обобщен смисъл програмата за разитие и управление на БХД през периода
2023-2025г. следва да се основава на приемствеността и устава на „Българско
Хирургическо Дружество“ и по-специално на „Раздел IV - Предмет на дейност“ и
„Раздел V – Цели и средства за постигането им“ от неговата първа глава и
„Раздел III – Управление“ от неговата втора глава.
В съответствие с това предлагам следните акценти в управлението и
развитието на БХД за цитирания период:
➢ Продължаване и утвърждаване на дейността на БХД за развитието на

хирургията като наука и практика чрез:
• Стимулиране и подпомагане на усвояването на нови научни знания и
практически умения:
− колаборация и подпомагане на медицинските университети и други
образователни структури в областта на хирургията.
− активно участие в работата на СНМС по отношение на
следдипломното обучение по хирургия
− подпомагане и актуализиране на продължаващото медицинско
обучение в съответствие с наличните нормативни актове.
− стимулиране на научно-изследователската работа в областта на
хирургията посредством научен обмен, контакти и партньорства.
− организиране на различни научни форуми на регионален и тематичен
принцип, отразяващи новостите в съвременната национална и световна
хирургична практика
− организиране на национален конгрес по Хирургия през 2025г.
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• Активна колаборация с МЗ, НЗОК, БЛС и други институции и организации
за актуализиране и развитие в административната сфера по отношение на
нормативни актове, касаещи хирургичната дейност чрез:
− създаване на работни групи и въвеждане на стандарти и консенсуси за
въвеждане на международно признати методи и контрол на
качеството в областта на хирургията.
− повишена активност по отношение на определянето и предлагането на
експерти за колаборация с НЗОК и други административни
институции, както и при решаване на диагностично-лечебни спорове.
− повишена активност по отношение на сътрудничеството с
административните структури в Република България за разширяване
на превенцията и профилактиката всред населението по отношение на
хирургическите заболявания.
− участие в защитата на интелектуалната собственост на членовете на
БХД
➢ Подобряване на организационната структура на БХД чрез:
− повишаване на активността на взаимодействие между Управителният
съвет, регионалните и болнични структури на БХД
− активизиране на дейността за разширяване на обхвата на членство на
хирурзите в Република България в БХД
➢ Сътрудничество с НССЛХ (Националния съсловен съюз на лекаритехирурзи) и БЛС за твърдо отстояване и развитие на професионалните
интереси на хирурзите пред всички национални институции имащи пряко
отношение към сферата на здравеопазването.
➢ Задълбочаване и утвърждаване на контактите и сътрудничеството с други
медицински и немедицински научни дружества в България.
➢ Задълбочаване и утвърждаване на контактите и сътрудничеството с
чуждестранни научни хирургически дружества, съюзи и общности в
Европейския съюз, от съседните ни балкански страни и други държави с
авангардно развита и развиваща се хирургия.

Доц. Д-р М. Радионов, д. м.
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