КАТЕДРА „ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦИЯТА“

УКАЗАНИЯ
за
подготовка и провеждане на колоквиум по
„Социална фармация и фармацевтично
законодателство“ след заверен преддипломен
стаж в аптека
Съгласно т. 8.7. Раздел XI. Учебни практики от ПРАВИЛНИК ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
(утвърден от АС от 03.06.2021 г.) в МУ-София, след завършване на преддипломния стаж студентите по фармация се явяват на
колоквиуми по фармацевтична химия и анализ, фармакогнозия, фармакология и токсикология, технология на лекарствените
средства и биофармация и фармацевтично законодателство.
Условията и реда за провеждане на колоквиум по фармацевтично законодателство за студенти по специалност „Фармация“ са
приети с решение на Катедрения съвет на Катедра „Организация и икономика на фармацията“ към ФФ, МУ-София.

НЕОБХОДИМИ ЗНАНИЯ
Студентите следва да имат задълбочени знания относно:
 Структурата и основните положения на съответните
актуални към датата на провеждане на колоквиума
нормативни документи на национално ниво,
касаещи устройството, реда и организацията на
работа в аптека за обслужване на гражданите и в
болнична аптека;


Воденето на документацията в аптеката (регистри,
дневници), отчетността, реда за предписване и
отпускане на лекарствени продукти, работа с
различните видове рецептурни бланки;



Предписването и отпускането на медицински
изделия, хранителни добавки и други продукти,
които се предлагат в аптеките;



Организацията и управлението на лекарствоснабдителния процес на ниво търговия на дребно с
лекарствени продукти;



Условията и критериите за реимбурсиране на
лекарствени продукти, структура на ПЛС,
ценообразуване и ценова политика;



Процедурите по осъществяване на контрол в
аптеките и основните функции на контролиращите
органи.

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОЛОКВИУМ




Формат на провеждане:
-

Тест с отворени и затворени въпроси,
свързани с основните нормативни
документи, регулиращи дейностите и
организацията на работа в аптека;

-

Устно препитване и дискусия върху
актуални въпроси, свързани с
фармацевтичното законодателство.

Организация за провеждане:
-

Студентите се явяват на колоквиум в
определен ден и час съгласно
предварително изготвен, одобрен и
официално публикуван график;

-

Колоквиумът се провежда пред
преподаватели-членове на академичния
състав в Катедра „Организация и
икономика на фармацията“.

ОЦЕНЯВАНЕ
За успешно положен се счита колоквиум с получени ≥70% правилно отговорени въпроси.

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

1. ПЕТРОВА Г. И КОЛ. СОЦИАЛНА ФАРМАЦИЯ И ФАРМАЦЕВТИЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
ИНФОФАРМА, СОФИЯ, 2017 Г.
2. БЪЛГАРСКИЯТ ПРАВЕН ПОРТАЛ HTTPS://WWW.LEX.BG/BG/MOBILE/TREE/LAWS
2.1. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, 2007 и съответните
подзаконови нормативни актове, включително:
2.1.1. НАРЕДБА № 28 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО, РЕДА И
ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА АПТЕКИТЕ И НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ
ПРОДУКТИ, Издадена от министъра на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.109 от 23
Декември 2008 г.
2.1.2. НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И
ОТПУСКАНЕ
НА
ЛЕКАРСТВЕНИ
ПРОДУКТИ,
Издадена
от
министъра
на
здравеопазването, Обн. ДВ. бр.21 от 20 Март 2009 г.

2.2. Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, 1999 и
съответните подзаконови нормативни актове.

Освен посочените източници, като основни се считат всички актуални публикации на
членовете на катедра „Организация и икономика на фармацията“, които са препоръчани на
студентите и имат отношение към преподавания учебен материал и промените в здравното
и фармацевтично законодателство.

При въпроси във връзка с подготовката и провеждането на колоквиума студентите могат да се
обръщат към ръководител катедра проф. Константин Митов, д.ф. и отговорника по учебна дейност
към Катедрата доц. Мария Камушева.
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