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КакваКаква бешебеше стартоватастартовата позицияпозиция



КаквоКакво новоново организираорганизира ии осъществиосъществи КККК

• Разработване и утвърждаване на фармацевтични
стандарти. 7





ОБЩИОБЩИ ДАННИДАННИ ЗАЗА ДЕЙНОСТТАДЕЙНОСТТА НАНА
КККК ПРЕЗПРЕЗ 2020110 0 –– 2013 2013 ГОДИНАГОДИНА

• Национални срещи на КЕК – 2 на брой
• Общ брой сбирки – около 220 сбирки, включително и
електронни.

• Общ брой акредитирани програми – 194;
• Индивидуални акредитации – 5
• Приемане на правила за рецептурна работа - 1
• Промени в някои от правилата за продължаващо обучение
и акредитации – 3 промени в присъждане на
индивудиалните акредитации;

• Дистанционно обучение – 1 модул





АкредитираниАкредитирани обученияобучения попо видвид

•
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ПромениПромени вв правилатаправилата заза
продължаващопродължаващо обучениеобучение

• Приети с решение на УС на БФС на 22.02.2012 година:
o Участието в международни конгреси да носи 40 точки, 
независимо от броя на дните;

o Участието в международни конференции да носи 20 точки, 
независимо от броя на дните;

o Заплащането на кредитни точки да бъде само за формите на
продължаващо обучение, които спадат към А1, А3, и В1;

o Да не се заплащат кредитните точки за обучение на стажанти;
o При индивидуалните обучения инициативата трябва да е на
фармацевта и те се одобряват от централната комисия по
качество.;

o Да се повишат някои от кредитните точки за индивидуални
постижения. 



ДвеДве националнинационални срещисрещи нана КЕККЕК
14-15-май-2011-гр.София 08-октомври-2011-гр. София.

• Присъствали: 18 КЕК на
РФК:
Бургас, Варна, Велико Търново, 
Видин, Враца, Габрово, 
Кюстендил, Ловеч, Перник, 
Плевен, Пловдив, Разград, Русе, 
Смолян, София-град, София-
област, Хасково, Ямбол.

• Без представител: 10 КЕК на
РФК:
Благоевград, Добрич, Кърджали, 
Монтана, Пазарджик, Силистра, 
Сливен, Стара Загора, 
Търговище, Шумен.

• Присъстват: 10 КЕК на РФК:
Варна, Видин Враца, Габрово, 
Ловеч, Плевен, Сливен, Смолян, 
Хасково, Шумен.

• Без представители: 18 КЕК
на РФК:
Благоевград, Бургас, Велико
Търново, Добрич, Кърджали, 
Кюстендил, Монтана, Пазарджик, 
Перник, Пловдив, Разград, Русе, 
Силистра, София-град, София-
област, Стара Загора, 
Търговище, Ямбол.



рр рр
срещасреща

• Модулна програма на БФС за продължаващо обучение на магистър
фармацевти - „Личен фармацевт“

• Правила за провеждане на продължаващо обучение на маг.-фармацевтите. 
Единна кредитна система за оценка на краткосрочните и дългосрочни форми
за продължаващо обучение на магистър фармацевти

• Документирането на продължаващото обучение.
• Представяне на впечатления и резултати от проведени обучения, 

акредитирани от Комисия по Качество. 
• Стратегии за повишаване на достъпността на магистър фармацевтите до

продължаващо обучение – дистанционно обучение и продължаващо
обучение в по - малките областни и общински центрове.

• „Ръководство за провеждане на самостоятелно дистанционно обучение на
магистър-фармацевтите”-разработено от маг-фарм. Тодор Найденов и маг.-
фарм.Цветанка Дечева. 

• Акредитиран обучителен модул на БФС- „Нови насоки в развитието на
фармацията”

• Формуляр на ЕКСЕЛ за отчитане на обученията, които са посетили
членовете на КЕК на РФК.



РешенияРешения нана първатапървата срещасреща

• Решение в продължаващото обучение на магистър-фармацевтите да
бъдат включени теми свързани с комплементарната и алтернативна
медицина, теми свързани с производството на лекарствени продукти и
теми свързани с оказването на първа помощ в аптеката.

• Решение да се организират програми и на БФС.

• Решение за представяне на електронни регистри на всички РФК за
проведените продължаващи обучения.

• Решение за периодично провеждане на срещите. 



ОбсъдениОбсъдени въпросивъпроси нана вторатавтората срещасреща

• Представяне на акредитираните до сега обучения от Комисията по качество
на БФС за период 2007-2011.

• Проект анкетна карта-„Насилие на работното място”.
• Ръководство „Производство по налагане на администратични наказания за

нарушаване на правилата на добра фармацевтична практика”.
• Представяне на платформата на РФК София за регистриране на

продължаващото обучение.
• Представяне на регионалните КЕК :

o Състояние на регионалните регистри и информацията в тях. Колко колеги, какви
обучения са посещавали и какви са досега набраните акредитационни точки;

o Мнение за дистанционното обучение;
o Предложения за мерки спрямо колегите, които не са предоставили информация;

• Етични казуси във връзка с продължаващото обучение.



ПроблемниПроблемни моментимоменти -- 11
• Обсъждане на правото на РФК да не издава удостоверения за членство и

становища на съответен колега, ако не бъдат събрани 90 точки до края на
периода, съобразно с това, че са нарушени правилата за добра аптечна
практика.

• Предложение да бъдат отличавани колегите придобили най-много точки в края
на периода.

• РФК Враца-около 40 човека от 126 нямат нито една точка. Голяма част от тях
са възрастни пенсионери магистър-фармацевти.

• РФК Плевен от 140 члена на колегията, информация са подали 8.

• РФК Видин-Председателя на КЕК съобщава, че 38 човека от 70 нямат
никакви точки. 6 човека имат над 70 точки. 10 човека имат 15точки. 3 човека 30-
40точки.Останалите имат под 18точки. РФК Видин разчита основно на
дистанционния модул за обучение за придобиване на кредитни точки.



ПроблемниПроблемни моментимоменти -- 22
• РФК София -Маг.-фарм. Венелин Сапунаров –председател на РФК София–

 Презентация на електронния регистър на РФК София. Стойност на продукта
9000лв. Софтуера не е собственост на РФК София. РФК София, притежава
дистанционен модул под Oracle. Базата данни е качена на сървър с 24часово
наблюдение и охрана от СОТ. Цена на модул 1000лв. Информацията се
актуализира само, ако членовете съобщят за промени. Според маг-фарм. 
Венелин Сапунаров този софтуер не би вършил работа за РФК с до 50члена. С
този софтуер работят РФК Пловдив и РФК Габрово. 

 Маг.-фарм. Венелин Сапунаров, който като председател на РФК София
единствен има пълен достъп до регистъра обещава да се свърже с КЕК на РФК
София и да организират попълването му в частта продължаващо обучение и
да го изпрати на комисията по качество на БФС до края на 2011 година. 

 Сертификатите за преминати обучения могат да се изпращат до РФК София и
по и-мейл, но няма посочен официален такъв.

 До момента няма такава връзка или информация, постъпила в КК от РФК
София.



• До 08.10.2011 са постъпили електронни
регистри за продължаващото обучение от
следните РФК: Смолян, Плевен, Варна, 
Велико Търново, Шумен.



РазработениРазработени ии приетиприети стандартистандарти заза
фармацевтичнифармацевтични дейностидейности

• По предложение и договор между БФС и
Фармацевтичен факултет София бе проведено
проучване и бяха разработени национални
стандарти за рецептурна работа – въведено бе
време и последователност на извършване на
рецептурната работа в аптеки. 



ПлюсовеПлюсове
нана продължаващотопродължаващото обучениеобучение

• Увеличиха се многократно начините, по които фармацевтите могат да
получат своевременна информация за новостите във фармацията –
конгреси, семинари, различни програми на производители и ТЕ;

• Активизира се обучението в малките населени места;

• Темите стават все по- разнообразни и по-интересни и са съобразени със
сезонността на заболяванията и това допринася за адекватното поведение
на фармацевтите;

• Подобрява се работата на местно ниво по отношение записването на
присъстващите колеги и прибавянето на съответните точки в регистъра на
магистър-фармацевтите. 

• На все повече места е създаден регистър, който се обновява регулярно;

• Информацията за обучението е актуална и своевременна.



МинусиМинуси
нана продължаващотопродължаващото обучениеобучение

• Продължава тенденцията КК към БФС да не получава навреме информация
за лекторите и съдържанието на самите лекции, което е задължително
условие мероприятието да бъде акредитирано според Правилата, приети от
комисията. Трябва да отбележа, че тези случаи намаляват, но все още има
модули, които се подават няколко дни преди провеждането на
мероприятието. 

• Не всички акредитирани обучения отговарят на изискванията по
съдържание, след като се чуят лекциите. Установи се, че има продуктови
презентации сред тях или че са по-кратки от подадената към КК
продължителност.

• Не всички организирани мероприятия са общо достъпни за всички
фармацевти. 

• Много от модулите се организират в чужбина за определен брой колеги
/макар че програмата, която се подава за акредитация, отговаря на
правилата/. 

• На други мероприятия се канят определени аптеки, които работят със
съответния склад за лекарства.



ПредизвикателстваПредизвикателства заза следващияследващия
периодпериод

• Подобряване и развитие на дистанционното обучение;

• Публикуване на модулите с лекции от всички дни на фармацията
на дистанционната платформа;

• Систематично и акуратно водене на регистъра за продължаващо
обучение на всички РФК;

• Стимулиране на членовете на БФС за усъвършенстване на
квалификацията;

• Разработване и одобряване на повече стандарти за
фармацевтични дейности. 



•БЛАГОДАРИМ ЗА
ВНИМАНИЕТО


