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Изх.№ 318/22.06.2022 г.
ДО ПРОФ. АСЕНА СЕРБЕЗОВА
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Относно: Проект на Заповед за утвърждаване на Кодекс за професионална етика на
помощник-фармацевтите, публикуван за обществено обсъждане на 23.05.2022 г.
Уважаема проф. Сербезова,
С проекта на посочената Заповед се утвърждава Кодексът за професионална етика на
помощник-фармацевтите (КПЕПФ), което БАПФ очаква и одобрява, но установихме, че има
някои промени в приложения към Заповедта КПЕПФ в сравнение с този, който МЗ съгласува
през м.юли 2021 г. (писмо изх.№ 15-00-118/15.07.2021 г.).
Някои от промените не са от съществено значение, но има и промени, които считаме че
следва да останат в досегашната им редакция, приета от БАПФ и одобрена от МЗ, тъй като –
от една страна за съществени за съсловието, а от друга страна – МЗ не може едностранно да
променя вътрешносъсловен акт.
Визираните текстове от КПЕПФ са следните:
В преамбюла, трети пасаж е премахнат изразът „практикуващи“ преди „помощникфармацевти“ – смисълът е, че този Кодекс е задължителен за колегите, които упражняват
професията, поради което запазването на този израз е необходимо.
В раздел I, чл.1 – изразът „фармацевтични грижи“ е заменен с „информация“,
Аналогично – в раздел V, чл.19 изразът „фармацевтични грижи“ е заменен с „информация“,
а в чл.20 – изразът „фармацевтични грижи“ е изцяло премахнат.
Не ни е известно поради какви причини този израз е променен в приложения към Заповедта
КПЕПФ, още повече, след като същият вече е бил съгласуван от МЗ и е включвал изразът
„фармацевтични грижи“, но считаме, че няма основания за такава промяна, поради което
молим посочените разпоредби да се запазят в досегашната им редакция.
Държим да отбележим, че дисциплината „фармацевтични грижи“ се изучава в тригодишния
курса на подготовка на помощник-фармацевтите в МК,което дава знания в тази насока, и
приемаме промяната на израза „фармацевтични грижи“ в „ предоставяне на информация“
не само за непрецизен като текст, но и като дискредитиращ ролята, компетенциите и
професионални функции на помощник-фармацевтите.
Разчитаме, че ще се съобразите с искането ни за запазване на този израз в КПЕПФ.
С уважение: Лиляна Петрова,
Председател на УС на БАПФ

