БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК–ФАРМАЦЕВТИТЕ
BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Съсловна организация, вписана в Агенция по вписванията с код по Булстат: 177376895,
адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” № 42, имейл: baap@abv.bg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изх.№ 321/27.06.2022 г.
ДО ДОЦ. Д-Р АНТОН ТОНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
КЪМ 47-МОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ДО ПРОФ. АСЕНА СЕРБЕЗОВА
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДО ВЕЛИНА ГРИГОРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БФС

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ТОНЕВ,
УВАЖАЕМА ПРОФ. СЕРБЕЗОВА,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ГРИГОРОВА,
Във връзка с проведената среща на 10 май 2022 г., инициирана от доц. Тонев, като
председател на КЗ в НС, на която присъстваха представители на МЗ, БАПФ и БФС, беше
поставен срок до 30.05.2022 г., до която дата всяка една от страните да даде
мнения/предложения по дискутираните въпроси.
БАПФ изрази становище с писмо изх.№ 314/27.05.2022 г., което изпратихме по имейл до КЗ,
МЗ и БФС на 30.05.т.г.
Макар и с малко закъснение се получи отговор и от МЗ с писмо № 02-01-202/02.06.2022 г.
До момента БФС не са изразили писмено становище.
Като важна страна в разговорите, очакваме БФС, макар и извън срока, да внесе своя отговор.
Очакваме в него да се даде пояснение за изказванията на представители на УС на БФС по
време на срещата, че „помощник-фармацевтите са опасни“ и че исканите от нас
законодателни промени „имат отношение към високата смъртност в България“.
Такова пояснение е необходимо, за да се предотврати некоректно тълкуване на направените
изказвания, да се внесе яснота в отношението към проблемите, дискутирани на срещата, и не
на последно място - да не се допусне влошаване на добрия тон на диалог между съсловията
на магистър-фармацевтите и помощник-фармацевтите.
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БАПФ счита, че представителите на съсловните организации носят пряка отговорност за
спазване на етичните норми и всяко изказване, което съдържа нападки срещу колеги,
каквито сме, защото магистър-фармацевтите и помощник-фармацевтите ежедневно работят в
екип в аптеки в цяла България, влошава и без това сложната обстановка, в която
упражняваме професиите си.
В допълнение ще помолим и за уточнение за срока, в който МЗ предвижда да „инициира
запитване до страните членки на Европейския съюз относно възможностите в различните
държави отпускането на лекарствени продукти по лекарско предписание да се извършва от
лица, които не са магистър-фармацевти“, както е записано в отговора на МЗ от 02.06.2022
г., както и да бъдем своевременно информирани за отговора.
С уважение,
Лиляна Петрова,
Председател на УС на БАПФ
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