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Изх.№ 214 /27.09.2021 г.
ДО Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНEТО

КОПИЕ ДО: БЛС, БЗС, БФС, БАПЗГ, БАЗ

Уважаеми д-р Кацаров,
Уважаеми колеги,
Във връзка с приложението на чл.5 ал.1 т.2 (сегашна т.3) от ЗБНЗОК за 2021 г. стана ясно, че
помощник-фармацевтите, които работят в болнични аптеки, въпреки че са включени в
Направление “Здравни грижи“, съгласно Наредба за единните държавни изисквания за
придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление
"здравни грижи" за образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по
..." (обн. в ДВ бр.87/01.10.2008 г.), не получават полагащите им се допълнителни трудови
възнаграждения от януари т.г. до момента.
От БАПФ отправихме запитване до НЗОК и ги запознахме с проблема. Последва
кореспонденция, от която се разбира, че НЗОК некоректно тълкува понятието „специалисти
от професионално направление „Здрави грижи““, като в „Правилата“ за отпускане на
възнагражденията препраща към определение, дадено във вътрешно-съсловен акт, а именно
Кодекса за професионална етика на медицинските сестри, акушерките и асоциираните
медицински специалисти, което, обаче, не кореспондира коректно с действащата нормативна
уредба (гореспоменатата Наредба за ЕДИ)
За своевременно положително решаване на казуса изпратихме отново писма до Надзорния
съвет на НЗОК, КЗ, МЗ. Запознахме с проблема и синдикатите. Търсим съдействие от НЗОК
за включване на този въпрос за разглеждане като точка от дневния ред на следващото
заседание на Надзорния съвет.
Цялата кореспонденция по темата може да намерите на сайта на БАПФ: www.baap.bg
В допълнение към горното, изразяваме несъгласие с определението „на първа линия“
при работа в епидемичната обстановка заради Ковид-19.
Рискът от заразяване на работещите фармацевти (и магистър-фармацевти, и помощникфармацевти) в „открити“ аптеки е не по-малък от този на работещите в болнични аптеки.
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Противопоставянето на отделни групи по този признак за нас е неприемливо.
Аптеките са здравни заведения, които ежедневно се посещават от болни, често с
безсимптомно боледуване от Ковид, а също и от заразоносители или техни близки, които ги
снабдяват с лекарства.
Работещите в аптеката специалисти нямат опция за дистанционно обслужване, което ги
поставя в сериозен риск без право на избор.
Упражнявайки високо хуманната професия на фармацевт, не малко колеги преболедуваха, в
момента боледуват, а имаме и колеги, които се заразиха на работното си място и загубиха
битката с Ковид.

Уважаеми д-р Кацаров,
БАПФ призовава за предприемане на действия от Ваша страна по компетентност, така че и
фармацевтите в открити аптеки да бъдат компенсирани за работата им на „първа линия“.
Уважаеми колеги,
Молим, ако проявявате солидарност към искането на БАПФ, да ни подкрепите, като ни
изпратите на горепосочения имейл писменото ви становище по този въпрос.

С уважение,
Управителен съвет на БАПФ
Председател: Л.Петрова
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