Дарение на фармацевтите на първа линия
Четвъртък, 09 Април 2020г. 14:59ч.

Българската организация за верификация на лекарствата дарява на фармацевтите
на първа линия защитни маски на стойност 26 500 лева

Защитни маски на стойност 26 500 лв. дарява Българската организация за верификация
на лекарствата (БОВЛ) на Българския фармацевтичен съюз. Това решение беше взето
на извънредно заседание на Управителния съвет на Сдружение БОВЛ.

„Изразяваме пълната си подкрепа към усилията на магистър-фармацевтите и
помощник-фармацевтите, които също са на първа линия на здравната система в
борбата с разпространението на инфекцията COVID-19 заедно с лекарите и
медицинските професионалисти. В условията на епидемична обстановка тяхната работа
е още по-натоварена и отговорна и ние сме съпричастни с усилията им за овладяване на
кризата“, се казва в решението за дарението на БОВЛ.

В израз на своята подкрепа и сътрудничество УС на БОВЛ одобри дарение към Българ
ския фармацевтичен съюз
на
10 000 маски за многократна употреба с високо ниво на защита по Европейския
стандарт FFP3.

Дарението се реализира с подкрепата на всички членове на Сдружението: Асоциацията
на научноизследователските фармацевтични производители в България, Българската
генерична фармацевтична асоциация, Българската асоциация за развитие на
паралелната търговия с лекарства, Българската асоциация на търговците на едро с
лекарства и Българския фармацевтичен съюз.

В усложнената обстановка на пандемия от COVID-19 в световен мащаб е налице ръст на
киберпрестъпността и разпространението на фалшиви лекарства. Само за седмица по
данни на Европейската комисия и Европол по света са иззети над 4,4 милиона опаковки
нерегламентирани лекарствени продукти и от интернет са премахнати 2 500 линка,
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включително за нелегални онлайн продажби на лекарства, дезинфектанти и др.
Гаранция срещу този сериозен риск дава Европейската система за верификация на
лекарствата, в която от февруари 2019 г. са включени всички държави-членки на ЕС .
България е една от първите европейски страни, в които заработи Националната
система за верификация на лекарствата. Тя функционира успешно вече втора година с
активното участие на фармацевтите, които са професионално ангажирани и в борбата
срещу разпространението на фалшиви лекарства.

БОВЛ продължава активното си сътрудничество с Министерството на
здравеопазването, Изпълнителната агенция по лекарствата, фармацевтите и
останалите участници в системата на лекарствоснабдяването за осигуряване достъп на
българските пациенти до лекарствени продукти с гарантиран произход.

По-рано тази седмица БОВЛ предостави дарения в натура на Министерството на
здравеопазването на стойност 106 500 лв. Сдружението изразява благодарност към
доставчиците на всички дарения, които предоставиха преференциални и съдарителски
цени, както и кратки срокове на доставка за тези дефицитни продукти.
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