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Изх.№ 259 /13.12.2021 г.
ДО ПРОФ. АСЕНА СЕРБЕЗОВА
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Уважаема проф.Сербезова,
от името на Българската асоциация на помощник-фармацевтите Ви приветстваме с
назначаването Ви на поста министър на здравеопазването.
Изразяваме надежда, че под вашето ръководство ще се осъществят реформи, от които се
нуждае сектор здравеопазване, като се зачитат интересите на пациентите, но се постигне и
баланс между професионалните съсловия в системата.
Настоящата епидемична обстановка представлява допълнително предизвикателство за
всички медицински и здравни специалисти, затова разчитаме на вас да се поддържа добър,
регулярен и ползотворен диалог с МЗ, който да способства за ясното дефиниране на
проблемите и обсъждането им с всички специалисти в сектора, за да се намерят работещи
решения за тяхното преодоляване.
С тревога ви споделяме, че в последните почти три години, въпреки многократните
настоятелни писма на БАПФ, реален диалог с експерти от МЗ се състоя само в две срещи,
проведени едва на 03.11.2021 г. и на 10.11.2021 г. Тогава, обаче, не бяха обсъдени обстойно
съществените въпроси, които вълнуват съсловието на помощник-фармацевтите, а само
Наредба № 1/2011, като дори от срещите все още няма реален резултат.
Изолацията, в която е поставена БАПФ, е неприемлива.
Тя не позволява реално да се поставят проблемите на цяло едно съсловие здравни
специалисти, каквито са помощник-фармацевтите. Това от една страна води до натрупване
на проблеми, които се игнорират от институциите, а от друга - налага убеждението, че има
толерирани съсловия и принизяване на ролята на помощник-фармацевтите в сектор
здравеопазване.
Конкретно търсим вашето съдействие за:
1. Справедливо решаване на проблема, възниквал от неправилно тълкуване от страна на
НЗОК на чл.5 от ЗБНЗОК от 24.11.2020 г., касаещ работещите в болнични аптеки помощникфармацевти. Този факт ги лишава за цялата изтичаща 2021 година от предвиденото в закона
допълнително трудово възнаграждение в размер на 360 лв./месечно за работа в условия на
епидемична обстановка.
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До момента БАПФ има яснота за становището на МЗ относно принадлежността ни към
направление „Здрави грижи“, отразено в писмо изх.№ 15-00-349/01.12.2021 г., но молим,
съобразно Вашата компетентност, да изискате НЗОК да се съобрази с него.
2. Осъществяване на ефективен контрол за спазване на чл.4 от ЗСОМСААМСЗПФ и
изпълнение на чл.32/3/ от Наредба № 28 от 2008 г.
Реално, към момента липсва ефикасен и системен контрол от страна на ИАЛ и РЗИ за
спазване на чл.4 от ЗСОМСААМСЗПФ, което от една страна създава предпоставки за
нарушаване на предвидените в него изисквания, а от друга страна - нарушава принципа за
саморегулация, както и изпълнението на други делегирани на съсловната организация
функции – напр. тези по чл.8 т.7, т.8 и т.14 от ЗСОМСААМСЗПФ.
На практика - много голям процент работещи помощник-фармацевти все още упражняват
дейност в нарушение на чл.4 от ЗСОМСААМСЗПФ.
За проблема сме сигнализирали многократно МЗ, потърсихме и съдействието на БФС, но
ефектът до момента е незначителен.
Освен това, този факт създава предпоставка при съставянето на областните аптечни карти и
националната аптечна карта да се предостави неточна информация за броя на помощникфармацевтите, работещи в аптечната система. Има и риск да се направят неправилни изводи
за необходимия брой помощник фармацевти, разпределението им на територията на
страната, тяхната квалификация и специализация.
Така, практикуващите, но нечленуващи в БАПФ помощник-фармацевти, освен че работят в
нарушение на закона, не могат да бъдат включени във формите на продължаващо обучение,
а също и не подлежат на контрол за спазване на Етичен кодекс и Правила за добра
фармацевтична практика – условия, задължителни за всички упражняващи регулирани
професии в сектор здравеопазване (лекари, стоматолози, магистър фармацевти, медицински
сестри, акушерки и др.).
Проблемите на съсловието, обаче, не се изчерпват само с цитираните.
В тази връзка изразяваме очакванията ни да съдействате за осъществяване на пълноценен,
навременен и регулярен диалог между МЗ и Българската асоциация на помощник–
фармацевтите, за да стане ясно, че няма да има „двоен аршин“ при комуникация на
поверената ви институция със съсловията в здравеопазването.
Уважаема проф.Сербезова,
Оставяме на разположение с молба да насрочите ден и час за среща с УС на БАПФ, за да
обсъдим с Вас съществуващите проблеми, да споделим с вас нашите предложения и с Ваша
помощ да намерим начин за тяхното решаване.
Надяваме се, че Вашата експертност ще допринесе за очакваното и необходимо признание за
ролята на всички „ешелони“ в здравеопазването.
С уважение, Управителен съвет на БАПФ
Председател: Лиляна Петрова
тел. за връзка: 0898555537
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