ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ
НА МАГИСТЪР ФАРМАЦЕВТИ
Съгласно Чл. 182. (1) от Закона за здравето, съсловната организация на
магистър фармацевтите организира, координира, провежда и регистрира
продължаващото обучение на магистър фармацевтите, като контролът по тази
дейност се извършва по ред, определен от министъра на здравеопазването.
Комисията по качество на БФС разработва и утвърждава програмите за
продължаващото обучение на магистър-фармацевтите и организира
провеждането на квалификационни курсове за магистър-фармацевти (Закон
за съсловната организация на магистър-фармацевтите, Чл. 16. (2)).
Формите на продължителна квалификация са:
 участие в семинари,
 квалификационни курсове,
 модулната програма на БФС,
 публикации в научни и научно-популярни списания,
 изнасяне на лекции и презентации,
 дългосрочни специализации,
 втора магистърска степен,
 докторска степен,
 обучение и наставничество на стажанти,
 други форми за придобиване и усъвършенстване на знанията,
признати и акредитирани от УС на БФС.
Единна кредитна система
за оценка на краткосрочните и дългосрочни форми за продължаващо
обучение на магистър фармацевти
Съставна единица за оценка на продължителната квалификация е
“кредитната точка”. Тя се равнява на един академичен час (45 минути).
При участието на хабилитирани лица към оценката на съответната форма на
обучение се добавя 1 точкa.
За оценка на формите на продължителна квалификация се въвеждат
следните категории, в съответствие с кредитните точки, които носят:
Категория
А

Точки

А1

Участие в семинар, квалификационен курс

А2

Участие в конгреси, симпозиуми,
конференции
Участие в модулната програма на БФС

А3

1 т./час,
макс.4/ден
1 т./час,
макс.6/ден
1 т//час,
макс.7/ден

Забележка: Фирмените обучения се акредитират с решение на Комисията по
качество.
Б

Б1

Публикация в научно-популярно фарм.
списание
Публикация в научно фармацевтично
списание, постер, реферат, доклад и др.

5т./публикация
7т./публикация,
постер, реферат,
докад и др.

Б2

Изнасяне на лекция, презентация

7 т./лекция,
презентация
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Категория

Точки

Забележка: При съавторство точките се поделят между магистър
фармацевтите, участвали в публикацията, постера, доклада и т.н.
В

В1

Дългосрочни квалификационни програми,
организирани съвместно с академично звено

До 40 точки

В2

Дългосрочни специализации по
фармацевтични специалности, съгласно
наредба 34/2007

По 5 т./посетен
тематичен курс
По 5 т./успешно
взет колоквиум
20 т./успешно
положен
държавен изпит

В3

Втора магистърска степен в областта на
фармацията и медицината или други науки,
които са свързани с професионалната
реализация (напр. маркетинг, здравен
мениджмънт и др.

По 6 т./завършен
семестър
По 6 т./за всеки
успешно взет
изпит
30 т./успешно
положен изпит

Докторска степен в областта на фармацията

30 т./успешно
полагане на
изпит по
специалността
60 т./успешна
защита пред СНС

Обучение, ръководство и наставничество на
стажанти

5 т./стажантфармацевт
3 т./стажантпом.фармацевт,
но не повече от
30 точки/година

В4

Г

Забележка: Горецитираните точки служат за ориентир, а кредитните точки
за обученията от категории А1, А2, А3, Б2, В1 и В3 се определят с решение
на КК на БФС.
Формите на продължаващо обучение от категориите В и Г се документират в
сътрудничество с академичното звено, което организира обучението и с
катедрите, в които се провеждат специализациите и докторантурите.
Формите от категория В се удостоверяват с копие от заверена книжка на
специализанта, протокол за успешно положен държавен изпит и диплома за
придобита фармацевтична специалност.
Формите от категория Г се удостоверяват с писма-направления за стаж,
издадени от академичните звена и книжка за стажа.
Документирането на продълващото обучение се извършва с издадено
удостоверение от организатора на обучението. Организаторът на обучението
изпраща присъствен лист с именатата и подписите на присъствалите на
обучението до Комисията по качество на БФС.
При предоставяне на издаденото удостоверение, Комисията по етика и
качество към РФК, в която е регистриран магистър-фармацевта, присъжда
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опрелен брой кредитни точки съгласно правилата, одобрени от УС на БФС и
ги отразява в регистъра.
Комисиите по етика и качество към РФК водят редовно регистъра на
членовете си и попълват кредитните точки, натрупани от формите на
продължаващото обучение като съхраняват копия от първичните документи,
удостоверяващи провеждането му.
До 30.06. всяка година, Комисиите по етика и качество към РФК изпращат до
Комисията по качество на БФС (КК) справка за натрупаните от членовете на
РФК кредитни точки.
КК верифицира данните и уведомява председателите на Комисиите по етика
и качество към РФК за установени несъответствия. Ангажимент на Комисиите
по етика и качество към РФК е да напомнят за продължаващото обучение на
фармацевтите които не са покрили необходимия минимум от кредит точки за
периода. След издадените препоръки, Комисиите по етика и качество към
РФК изпращат уведомителни писма.
Издаването на удостоверение от Комисиите по етика и качество към РФК
за натрупаните кредитни точки се извършва в края на всеки едногодишен
период, въз основа на годишните регистри, информацията от верификацията
на КК и копията от първичните документи, удостоверяващи обучението или
при поискване от магистър-фармацевта във връзка с акредитационни и др.
процедури, при които е необходимо по-ранно издаване на удостоверение.
КК сравнява на извадков принцип информацията от предоставените годишна
информация с издадените от РФК удостоверения.
Удостоверението е по образец, има пореден номер, описва се в журнал и се
издава от съответната от Комисиите по етика и качество към РФК, където
магистър фармацевта членува.
Образецът на удостоверението се изработва от КК и е единен за страната.
Удостоверение се издава:
 поименно на магистър фармацевти, редовни членове на БФС;
 при събрани и документирани чрез сертификати и/или друг
документ общо 90 точки за срок до 3 години (но не по-малко от 20
за 1 година);
 при подадена молба за издаването му от съответната КЕК на
Регионална фармацевтична колегия на БФС за предсрочното
издаване или
 в края на всеки едногодишен период.
Кредитните точки се признават за годината, в която е проведена
формата на продължаващото обучение.
Забележка: При наличието на обективни обстоятелства, възпрепятстващи
продълващото
обучение
на
магистър
фармацевтите
(временна
нетрудоспособност и др.), Комисията по етика и качество при РФК може да
вземе решение магистър фармацевтът да бъде освободен от задължителния
миниум кредитни точки за година.
Първият тригодишен период е 20.06.2007-20.06.2010.
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