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КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
За специалност “помощник фармацевт” с висше образование и образователноквалификационна степен “професионален бакалавър ” със срок на обучение 3
години
Във Медицински Колеж “Йорданка Филаретова” към на Медицински УниверситетСофия – се подготвят студенти по специалността ‘Фармация”, които при завършване на
висшето си образование получават образователно-квалификационна степен “професионален
бакалавър” и професионална квалификация “помощник -фармацевт”.
Обучението е с продължителност по учебен план 3 години (6 семестъра) с общ
минимален хорариум 3200 академични часа.
Помощник -фармацевтът получава необходимата професионална компетентност чрез
изучаване на задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини, регламентирани от
валидната в момента у нас “Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на
висше образование по специалностите от професионално направление “Здравни грижи” за
образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър по...”

І. Обща характеристика на професията “помощник фармацевт”
Помощник фармацевтът е здравен работник, който участва в лекарствоснабдяването,
лекарствопроизводството и носи лична, правна и материална отговорност, според
компетенциите си.
Работи под методологичното ръководство на магистър фармацевт в аптека при
отпускане на лек.средства по лекарско предписание и самостоятелно - в аптеки и дрогерии при отпускане на ОТС- продукти, хранителни добавки, билки и билкови смеси, хомеопатични
препарати, медицинска козметика, помощни средства, санитарни материали като ги предлага,
дава информация и съвети за тях / консултира ги/.

ІІ. Обем на теоретичната и практическата подготовка
По време на обучението си помощник фармацевтът получава широка и задълбочена
теоретична подготовка по специалността и придобива необходимите умения и навици за
практическа работа. За целта трябва да овладее следните теоретични и практически знания по
разделите на учебния план:
1. Общообразователни дисциплини, които дават основа за изучаване на специалните
фармацевтични предмети; чужди езици; информатика (необходима при използване на
компютърна техника за нуждите на лекарствената и друга информация).
2. Общо-медицински, които осигуряват необходимите за помощник фармацевта знания по
анатомия и физиология, микробиология, фармакология и токсикология, поведение на
здравния работник при бедствени ситуации.
3. Специални – включват дисциплини, които изучават :
 физико-химичните и фармакологични свойства на субстанциите, използвани за
производството на лекарствените средства
 аптечна технология на приготвяне на лекарственните форми.
 преценка несъвместимостта на различните лекарствени субстанции
 лекарствените растения - видове, състав, действие.
 складиране, съхранение и търговско разпространение на лекарствени продукти и
медико-санитарни материали.
 нормативните документи за работа в аптека, съхранение и отпускане на лекарства,
фармацевтичната етика и деонтология.
 снабдяване, приготвяне и съхранение на лекарствени продукти и медико-санитарни
материали в откритите и болнични аптеки аптеки.
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оценка и отпускане на лекарствени продукти и медико-санитарни материали без
предписание на лекарите в откритите аптеки и дрогерии.
предлагане, даване на информация и съвети за лекарствените продукти без лекарско
предписание,хранителни добавки ,билки и билкови смеси /без силнодействащи и
отровни билки/ и медико-санитарни материали

ІІІ. Обем на дейностите, които трябва да извършва помощник фармацевта
1. Помощник фармацевта може да::
 Работи като асистент в аптека и болнична аптека, подчинен на управителя,
заместник управителя и рецептар-контрольора;
 Изпълнява магистрални и фармакопейни рецептури;
 Приготвя и да асистира при приготвянето на инжекционни лекарствени форми;
 Съблюдава правилата на съхранение на лекарствените средства и хигиената на
работното място;
 Проверява ежедневно точността на мерките и уредите и носи лична отговорност за
неправилно приготвените лекарствени форми и последствията от тях;
 В приемното отделение на аптеката работи в сектор “Отпускане на лекарства без
рецепти”,може да работи самостоятелно, като носи пряка материална, правна,
морална и професионална отговорност,според компетенциите си.
 Получава, съхранява и отпуска медицински изделия. Може да работи
самостоятелно, като носи пряка материална, правна, морална и професионална
отговорност, според компетенциите си.
2. В билкова аптека отговаря за качественото изпълнение и отпускане на лекарствени
предписания с билкови смеси, както и за тяхното правилно съхранение.
3. В дистрибуторския склад приема и отговаря за всички видове лекарствени средства,
медико-санитарни материали и медицинска техника. Осигурява в определените срокове
снабдяването на аптеките и лечебно-профилактичните заведения.
Като завеждащ складовото отделение:
 Приема доставените лекарствени препарати;
 Грижи се за поддържане на фармацевтичния порядък в складовото помещение;
 Изпълнява поръчките на аптеките;
 Следи за нормалната запасеност на складовото отделение с определените стокови
нормативи;
 Отговаря за предадените му количества стоково-материални ценности, а при
нарушение на отчетността и Закона за финансовия контрол – носи административна
и правна отговорност.
Може да работи и като завеждащ приемно-експедиционно отделение, а също така като
експедитор.
4. В Галеново-фасовъчна лаборатория (ГЛФ) помощник фармацевтът получава и
съхранява суровините, съхранява и отпуска приготвените галенови препарати и
фасовки. Води отчетността на стоково-материалните ценности.
Може да работи като завеждащ складово отделение, отговаряйки за правилното и
своевременно изготвяне на заявки за необходимите суровини.
Като завеждащ сектор “Фасовки” в ГФЛ:
 Ръководи и пряко участва в приготвянето на фасовки;
 Контролира измервателните уреди в ГФЛ, с които се работи и отговаря за тяхната
изправност;
 Води редовно приходно-разходните книги.
Като завеждащ складово отделение “Готова продукция” в ГФЛ разпределя и
експедитира готовата продукция.
5. В контролно-аналитичната лаборатория работи като асистент–аналитик под
ръководството и контрола на магистър фармацевт аналитик и сътрудници при
провеждане на анализа на лекарствените средства. Приготвя някои реактиви и разтвори
по указания на аналитика.
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6. В научно-изследователските институти, в клинични и токсикологични лаборатории, в
лаборатории на РЗИ работи като асистент–аналитик по указание на прекия си
ръководител.
7. Във фармацевтичните заводи работи като помощник фармацевт в производството на
лекарствени средства и лекарствени форми.
8. В дрогерия при отпускане на ОТС- продукти, хранителни добавки, билки и
билкови смеси, /без силнодействащи и отровни/, хомеопатични препарати, помощни
средства, санитарни материали и консултира.

ІV. Помощник фармацевтът може да работи:
1. В аптеката като завеждащ сектор за обслужване с ОТС-препарати, управител на
дрогерия.
2. В билкова аптека самостоятелно, без право да отпуска и приготвя силнодействащи
билки и билкови смеси.
3. В дистрибуторски склад – като завеждащ складово отделение и дилър.
4. В ГФЛ – завеждащ сектор “Фасовки” и завеждащ сектор “Готова продукция”
5. В ГФЛ – завеждащ сектор “Фасовки” и завеждащ сектор “Готова продукция”
6. В КАЛ – като асистент - аналитик.
7. В Научно-изследователски институти, ВУЗ, в клинични и токсикологични лаборатории,
в лаборатории към РЗИ – като асистент- аналитик.
8. Във фармацевтични заводи – като завеждащ производствен сектор .
9. В малки населени места има право да открива собствена аптека по изключение и да я
ръководи при липса на магистър-фармацевт.
10 В търговски фармацевтични фирми като търговски представител
11 По ЗЛПХМ има право да открива собствени дрогерии и да ги ръководи.
Придобити комуникативни и други способности и умения за:
осъществяване на писмена и устна комуникация с лекарите, пациентите, клиентите и
здравните организации и компании
 работа в екип
 решаване на общи и специфични професионални проблеми
 толерантност и признаване на етичните поведенчески норми
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