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Министерство на здравеопазването
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ЗАПОВЕД
№……………../..……………….
На основание чл. 11, ал. 1, т. 2 от Закона за съсловните организации на
медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на
зъботехниците и на помощник-фармацевтите

НАРЕЖДАМ:

Утвърждавам Кодекс за професионална етика на помощник-фармацевтите,
съгласно приложението.

ПРОФ. АСЕНА СЕРБЕЗОВА, Д.Ф.
Министър на здравеопазването

КОДЕКС
за професионална етика на помощник-фармацевтите
Въведение
Професията на помощник-фармацевта е регулирана професия на територията на
Република България и нейното упражняване и свързано със спазване на изискванията на
чл. 4 от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и
асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите
(ЗСОМСААМСЗПФ), Закона за висшето образование (ЗВО), Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и подзаконовите нормативни актове по
тяхното прилагане.
Помощник-фармацевтът е длъжен да упражнява професията си в рамките на
своите компетенции и да оправдава доверието, което му се предоставя.
Правилата за професионална етика, регламентирани в този кодекс са
задължителни за всички помощник-фармацевти.
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Помощник-фармацевтът участва в предоставянето на информация на
пациентите, съобразно своите компетенции и стриктно спазвайки законодателството на
Република България.
Чл. 2. (1) Помощник-фармацевтът трябва да изпълнява функциите си честно и
почтено и по този начин да защитава достойнството на професията.
(2) Помощник-фармацевтът трябва да спазва научните принципи, принципите на
етиката и деонтологията и правилата на този кодекс.
Чл. 3. Помощник-фармацевтът трябва да спазва изискванията за работно облекло,
външен вид и приветливост при изпълнението на професионалните си задължения.
Чл. 4. Помощник-фармацевтът е длъжен да познава и спазва своите
професионални права и задължения, произтичащи от ЗЛПХМ и подзаконовите
нормативни актове по неговото прилагане, ЗСОМСААМСЗПФ, нормативните актове в
областта на здравеопазването, Устава на Българската асоциация на помощникфармацевтите (БАПФ) и този кодекс.
Чл. 5. Помощник-фармацевтът има право да откаже изпълнение на
професионалните си задължения в случаи на пряка заплаха за здравето и живота му,
както и при заплаха от нарушаване на законите в Република България.
Раздел II
Отношения между помощник-фармацевта и пациента
Чл. 6. При изпълнение на задълженията си помощник-фармацевтът трябва да се
въздържа от всякакви действия, които могат да доведат до:
1. незаконно практикуване на професията;
2. лична облага;
3. извършване на измама или манипулиране на пациентите;
4. участие в нелоялна конкуренция.
Чл. 7. Помощник-фармацевтът оказва уважение към пациента, без да го
дискриминира по какъвто и да било признак. Той трябва да предприема всякакви

действия, които спомагат, но и да се въздържа от всякакви действия, които могат да
засегнат живота и здравето на пациента.
Чл. 8. Помощник-фармацевтът трябва да упражнява професията си в интерес на
пациента и в рамките на задълженията и компетентността си съгласно закона, научните
принципи, добрите професионални практики и спазвайки наредбата по чл. 7 от
ЗСОМСААМСЗПФ за дейностите, които може да извършва по назначение или
самостоятелно. За тази цел той трябва да бъде информиран и да подобрява уменията си
чрез продължаващо обучение.
Чл. 9. Помощник-фармацевтът е длъжен да спазва правилата за защита на личните
данни на пациента и няма право да ги предоставя на трети лица, с изключение на
случаите посочени в закон или подзаконов нормативен акт.
Раздел III
Отношения между помощник-фармацевтите
Чл. 10. (1) Помощник-фармацевтите си дължат морална и професионална помощ.
(2) Забранява се оклеветяването, злословенето и злепоставянето на колега, чрез
изказвания и разпространяването на невярна и недоказана информация за него.
(3) Лични разногласия между помощник-фармацевтите не могат да бъдат предмет
на публични полемики.
Чл. 11. В интерес на пациентите, помощник-фармацевтите трябва да работят,
спазвайки принципите на колегиалността, екипността и доверието.
Чл. 12. Помощник-фармацевтът трябва да уважава и да отдава внимание на
колегите си, независимо от ранга, образованието или квалификацията им и да спазва
йерархията в структурата/организацията, в която работи.
Чл. 13. Помощник-фармацевтът трябва да уважава и зачита действията на
колегите си, свързани с изпълнение на ЗСОМСААМСЗПФ, Устава на БАПФ и
решенията на органите на БАПФ.
Чл. 14. (1) Споровете от етичен, съсловен и деонтологичен характер между
помощник-фармацевти се отнасят до Комисията по професионална етика към
съответната регионална колегия на БАПФ, в която членува помощник-фармацевтът,
който подава сигнала.
(2) Комисията по професионална етика към Българската асоциация на
помощник-фармацевтите има право да се самосезира за всеки известен й случай на спор
по ал. 1.
Раздел IV
Отношения между помощник-фармацевта и останалите специалисти от екипа, с
които работи
Чл. 15. Помощник-фармацевтът трябва да поддържа професионалната си
компетентност.
Чл. 16. Помощник-фармацевтът трябва да се въздържа от действия или
коментари, които биха уронили честта и достойнството на екипа, в който работи.
Чл. 17. Помощник-фармацевтът трябва да уведомява своевременно другите
отговорни лица и институции за обстоятелства, които могат да поставят живота на
пациента в опасност.

Раздел V
Отношения между помощник-фармацевтите и обществото
Чл. 18. Помощник-фармацевтът осъществява дейности по информираност
относно здравословния начин на живот и обществената хигиена.
Чл. 19. Помощник-фармацевтът осъществява дейности по предоставяне на
информация с цел опазване на общественото здраве.
Чл. 20. Помощник-фармацевтът съдейства за развитието на професията.
Чл. 21. Помощник-фармацевтът не трябва с поведението си да уронва престижа
на професията, на съсловната организация и на колегите си.
Раздел VI
Информация
Чл. 22. Българската асоциация на помощник-фармацевтите има право да
предоставя при поискване от трети лица и при законен повод информация, свързана със
своите членове. Информацията трябва е обективна и под никаква форма да не дава
предимства на един член пред друг.
Чл. 23. Българската асоциация на помощник-фармацевтите създава и поддържа
регистри, съгласно ЗСОМСААМСЗПФ. Информацията се събира и актуализира само въз
основа на подадената от всеки член писмена информация.
Чл. 24. (1) Подаването на невярна и/или подвеждаща информация е в разрез с
етичните норми и се счита за нарушение, което подлежи на санкциониране.
(2) Алинея 1 се отнася, както за подаване на информация за поддържане на
публичния регистър на БАПФ, така и за предоставянето й на трети лица.
Чл. 25. Всеки член може да предоставя на БАПФ информация, която представлява
интерес за членовете й.
Чл. 26. Членовете на БАПФ не са длъжни и от тях не може да се изисква
информация, която може да представлява търговска тайна за тях или свързани с тях лица.
Чл. 27. Всеки член на БАПФ трябва да уведомява съсловната организация, ако му
е известна информация, която накърнява интересите на БАПФ или на нейните членове.
Чл. 28. Чрез своите действия и изказвания, помощник-фармацевтът няма право да
уронва авторитета на други членове на БАПФ.
Чл. 29. Помощник-фармацевтът носи лична отговорност за своите действия,
изказвания и публични изяви, свързани с дейността на БАПФ и нейните членове, които
не са предварително съгласувани с Управителния съвет на БАПФ.
Раздел VII
Комисии по етика
Чл. 30. (1) Контролът за спазването на този Кодекс се осъществява от Конгреса на
БАПФ.
(2) Разрешаване на възникнали по приложението на Кодекса спорове се
осъществява от Комисията по професионална етика на БАПФ, както и от Комисиите по
етика към Регионалните колегии на БАПФ.
Чл. 31. (1) Комисията по професионална етика на БАПФ дава задължителни
тълкувания по прилагането на този кодекс.

(2) Комисиите по чл. 30, ал. 2 разглеждат жалби/сигнали, свързани със спазването
на този кодекс и Устава на БАПФ.
(3) Комисиите по чл. 30, ал. 2 приемат Правилник за дейността си.
Чл. 32. Всеки заинтересован член може да внесе жалба/сигнал Комисиите по чл.
30, ал. 2.
Чл. 33. (1) Комисиите по чл. 30, ал. 2 разглеждат жалбите/сигналите по реда на чл.
42 от ЗСОМСААМСЗПФ и се произнасят с мотивирано становище най-късно в
едномесечен срок от постъпването им. Анонимни жалби/сигнали не подлежат на
разглеждане.
(2) При установено неспазване на този кодекс Комисиите по чл. 30, ал. 2 налагат
наказания по реда на чл. 41 от ЗСОМСААМСЗПФ и Устава на БАПФ.
(3) Нарушенията по чл. 33, ал. 2 се установяват по реда на чл. 43 и сл. от
ЗСОМСААМСЗПФ.
Раздел VIII
Заключителни разпоредби
Чл. 34. Кодексът е приет на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 от ЗСОМСААМСЗПФ от
Първия Конгрес на БАПФ на 06.06.2019 г. и се публикува на интернет-страницата на
БАПФ.
Чл. 35. Предложения за промени в кодекса се изпращат в писмена форма до
Комисията по професионална етика на БАПФ.
Чл. 36. Промени в кодекса могат да се правят от Конгреса на БАПФ.

