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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
	НА ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВАТА И АПТЕКИТЕ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА

(ЗАГЛ. изм. - ДВ, бр. 10 от 2000 г.)




Отразена деноминацията от 5.07. 1999 г.

Обн. ДВ бр. 36 от 18 Април 1995г., изм. ДВ. бр. 61 от 19 Юли 1996 г.,  изм. ДВ. бр.38 от 3 Април 1998г., изм, ДВ. бр. 30 от 2 Април 1999г., изм. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2000г., изм. ДВ. Бр. 37 от 5 Май 2000г., изм. ДВ. бр. 59 от 21 Юли 2000г., изм. ДВ. бр. 78 от 26 Септември 2000 г. изм. ДВ. бр. 41 от 26 Април 2000 г., доп. ДВ. бр. 107 от 15 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр. 120 от 29 Декември 2002г., попр. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2003г.
§1. в глава 7, в чл. 68, ал.2 след думите "болнична помощ" се добавя "и диспансерите за онкологични или психични заболявания".
§2. в глава 7, чл. 74, ал.2 се изменя така:	
Аптеки на лечебните заведения по чл. 68, ал.2 се откриват и закриват по искане на лицето, представляващо заведението.
 

мотиви
Към законопроекта за изменение и допълнение на ЗЛАХМ

Основната цел на този законопроект е да реши един остър проблем в практиката на лечебните заведения - диспансери /чл. 10, ал. З от ЗДЗ/, към които няма разкрити стационарни отделения и по-специално тези от тях, които осигуряват безплатно лечение на диспансеризирани хронично болни пациенти с медикаменти, получавани чрез "централни доставки" от министерството на здравеопазването. Съгласно сега действащата нормативна база тези лечебни заведения нямат право да разкриват аптеки "за задоволяване на собствените си нужди" тъй като съгласно чл. 4 на наредба № 29 от 23.11.1999 г. /обн. ДВ 6р. 108 от 10 Декември 1999г., изм. ДВ. бр. 80 от З Октомври 2000г., изм. ДВ. бр. 61 от 10 Юли 2001 г./ диспансерите без стационарни отделения не са лечебни заведения за болнична помощ. Право да разкриват т. нар. вътрешни аптеки имат само лечебните заведения за болнична помощ съгласно чл. 68 ал. 2 от ЗЛАХМ.
Въпреки съществуващата правна възможност тези диспансери да сключат договор с вътрешна аптека на лечебно заведение за болнична помощ на практика това създава редица затруднения по отношение контрола по движението на лекарствените средства от едно лечебно заведение през друго към пациентите, като при това не е налице точен регламент за това в нормативната уредба. Трябва да се вземе пред вид и обстоятелствата, че въпросните лекарствени средства обикновено са от групите на високо токсичните и скъпоструващи химиотерапевтични, хормонални, наркотични и психотропни вещества, подлежащи на специален режим на съхранение и употреба, както и че те се предписват на сериозно увредени пациенти с тежки онкологични или психични заболявания. 
Промяната, която предлагам всьщонст дава право на лечебните заведения - психични или онкологични диспансери без стационарни отделения да разкрият аптеки за задоволяване на своите собствени нужди като по този начин значително да се облекчат процедурите по доставяне на безплатните медикаменти, предписването и изразходването им и същевременно съществено да се подобри контролирането на тази дейност.

Считам, че с предложения законопроект ще се даде възможност за:

1.	Създаване    на    по-добра    организация    за    безплатно    снабдяване    с    лекарства    на диспансеризираните болни с онкологачни и/или психични заболявания независимо дали се водят на учет в диспансери със или без стационарни отделения.
2.	Подобряване възможността за контрол върху изпълнението на нормативните документи за ред и начин на изписване и изразходването на лекарствените вещества за безплатно лечение на тези пациенти.
3.	По-хуманно отношение към тези хронично болни наши съотечественици и техните близки, чрез премахване на всякакви излишни пречки и усложнения при осигуряване на лечението им.
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