ЗАСТРАХОВКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ
НА ФАРМАЦЕВТА

ЗАСТРАХОВКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ
НА ФАРМАЦЕВТА
„Обществото гласува
огромно доверие на всеки
магистър-фармацевт,
на базата на знанията,
уменията и професионалната
му преценка. ...“
Кодекс за професионална етика на магистър-фармацевта

Ролята на фармацевта в обществото продължава да расте, а заедно с това рискът и отговорността
от допускане на професионални грешки. Комплексното застраховане на професионалната отговорност
на фармацевта защитава Вашата дългосрочна инвестиция в образование и квалификация при
практикуването на професията.
Българският Фармацевтичен Съюз, отчитайки високата обществена значимост и отговорност на фармацевта,
договори специализирана програма за застраховане на професионалната отговорност на своите
членове. Застрахователната програма, реализирана в партньорство с РЕНОМИА, отговаря
на международните практики за застраховане на професионална отговорност в сферата
на фармацевтичните услуги.

ЗАЩО ВИ Е НЕОБХОДИМА
ЗАСТРАХОВКА?

ЗАЩО ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ
В ПРОГРАМАТА?
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Фармацевтът не отива на работа с намерението
да нанесе вреда на потребителя или с очакването,
да допусне грешка при изпълнението на своята
дейност. И все пак грешки се допускат, което I
обуславя необходимостта да застраховате
Вашата професионална отговорност.
В случай на извънсъдебен или съдебен иск
за причинени вреди от професионалната Ви
дейност, застраховката ще осигури обезщетение
на увреденото лице и Вашата правна защита

КАК МОЖЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ
В ПРОГРАМАТА?
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Фармацевтът следва да бъде член на БФС
Запознайте се детайлно със застраховката
в интранет сайта на БФС
Обърнете се към РЕНОМИА, администратор
на застрахователната програма
Попълнете предложение за застраховане
Получете индивидуалния си застрахователен
сертификат
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Специализирана застраховка за фармацевти
Широк обхват на застрахователното покритие
Адекватни лимити на отговорност
Преференциални ценови параметри
Съдействие от екип от висококвалифицирани
застрахователни специалисти
Доброволно включване в програмата

КАКЪВ Е ЛИМИТЪТ
НА ОТГОВОРНОСТ?
I

Програмата предоставя избор от опции на лимити
на отговорност:
Опция 1

Опция 2

Професиoнaлнa
oтгoвoрнocт
EUR 125 000

Професиoнaлнa
oтгoвoрнocт
EUR 250 000

Oбщa грaждaнcка
oтгoвoрнocт
EUR 125 000

Oбщa грaждaнcка
oтгoвoрнocт
EUR 250 000

ЗА РЕНОМИА
RENOMIA е най-големият застрахователен брокер,
основан в Централна и Източна Европа, с присъствие
в 31 държави чрез собствени офиси и партньорската
мрежа RENOMIA European Partners.
RENOMIA предоставя професионални услуги
в областта на застраховането и управлението на риска.
RENOMIA e надежден партньор на своите клиенти
вече 25 години.

КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?
Застраховка Професионална отговорност предоставя комплексно покритие за рискове, произтичащи от дейността
на фармацевта:
Покритие за Професионална отговорност:
I Вреди на здравето, включително смърт на трето лице поради професионална грешка на фармацевта
I Нарушаване на поверителност, включително на пациентската тайна от фармацевта
I Загуба, повреда или унищожаване на документи от фармацевта
I Клевета и дискредитиране на трето лице от действия на фармацевта
Покритие за Обща гражданска отговорност:
I Вреди на здравето и имуществото на трети лица от дейността на фармацевта в аптеката
I Инцидентно замърсяване на околната среда от дейността на фармацевта в аптеката
Правна защита на фармацевта:
I Разходи за правна защита при извънсъдебен иск срещу фармацевта
I Разходи за процесуално представителство и съдебни разходи при съдебен иск срещу фармацевта

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГРЕШКИ НА ФАРМАЦЕВТА
Проучване на HPSO (Healthcare Providers Service Organization) и застрахователя CNA по застраховка Професионална
отговорност на фармацевта показва, че исковете предявени поради погрешно предписано лекарство и/или
изпълнена рецепта са с най-висок процент от всички предявени искове – 43,80%. Исковете, предявени поради
погрешно предписана и/или изпълнена дозировка на лекарство са 31,5%. Тези искове общо формират 75%
от всички изплатени обезщетения по застраховката.
Възможни професионални грешки на фармацевта
I Изпълнение на рецепта с погрешно лекарство или погрешна дозировка
I Дадени погрешни указания за прием и/или съхранение на лекарство
I Неправилно комбиниране на лекарство
I Липса на предупреждение за очаквано, негативно взаимодействие на лекарство
I Липса на предупреждение за възможни нежелани реакции на лекарство
I Неволно нарушаване на лични и здравни данни на потребителя на фармацевтичната услуга
I Неволно унищожаване, загуба или повреда на документи на потребителя на фармацевтичната услуга
Подробни указания и информация относно Програмата можете да намерите и в интранет сайта на БФС.

Винаги във Ваш интерес.

За повече информация и включване в Програмата следва
да се свържете със специалист на РЕНОМИА.
Тел.: +359 2 451 43 79
Моб. тел.: + 359 884 550 216
office@renomia.bg
www.renomia.bg
РЕНОМИА ООД
Гр. София, бул. Шипченски проход № 65
Тази брошура предоставя основна информация за Програмата за застраховане на професионалната
отговорност на фармацевта, договорена от БФС. Застрахователното покритие е обобщено.
Можете да се запознаете подробно с условията на Програмата в интранет сайта на БФС.

