СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ГЕРБ ИЗЛЪГА АПТЕКАРИТЕ
Националната аптечна камара остро осъжда действията на политическия
екип на Министерството на здравеопазването в сферата на лекарствоснабдяването! Едно от предизборните обещания на ГЕРБ бе, че като дойде
на власт ще въведе етичния модел на собственост върху аптеките (само
фармацевти да притежават и управляват аптеки), но в момента всеки с
малко повече пари може да си разкрие здравно заведение - аптека.
Връх на политическите лъжи бе приетият вчера (20 април) с решение на
Министерския съвет законопроект за изменение на Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина, с който, очевидно по
поръчка на едрите икономически интереси, се предвижда свободното
навлизане в здравните заведения-аптеки на хора без никакво изискване за
фармацевтично образование и то не просто да работят там, а дори да
отпускат хранителни добавки и козметика със специална цел.
През изтеклите четири седмици НАК проведе политически консултации
със Синята коалиция, партия Атака, Коалиция за България , както и с
представители на ГЕРБ. Единствено ГЕРБ не можа да излъчи свой
представител на високо политическо ниво, който да разговаря с нас,
въпреки многократните ни опити. Това, че със заповед МЗ сформира
работни групи, които до четири месеца да предложат концепция за
национална лекарствена политика, и едновременно с това внесе
законопроекта за гласуване от Министерския съвет показва, че
министърът или не знае къде се намира или че някой много силно го
мотивира да не знае какво прави. И в двата случая това не говори
положително за ГЕРБ!
НАК заявява, че нито един аптекар вече няма доверие в това правителство!
Очевидно сме принудени да вземем крайни мерки за отстояване на правата
си на висококвалифицирани кадри на тази страна. Ще протестираме
ефективно, и ако въпреки всичко Правителството продължава да си
запушва учите и да си посипва очите, аптекарите на България ще си
сменим държавата!
Управителен съвет на Националната аптечна камара
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