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Теми 

за преддипломен стаж 

по специалността  Социална фармация и фармацевтично законодателство 

 

1. Рецептурна работа. Етапи на рецептурната работа. 

2. Особености при отпускане на лекарства, съдържащи  наркотични 

вещества.Отчетност и контрол върху наркотичните вещества 

3. Отпускане на лекарства по безплатни и частично платени рецепти. Срокове и 

водене на  отчетност. 

4. Запознаване с аптечния софтуер и  софтуерната програма на НЗОК 

5. Лекарство- снабдителен процес: 

 Избор на необходимите лекарства 

 Договориране на лекарствата, основни клаузи на договора за доставка 

 Получаване и на лекарствата, видове плащания 

6. Цени и ценообразуване на лекарствата. Контрол и регулация на цените. 

7. Контрол върху организацията на работа и дейността на аптеката.( ВАК, 

лабораторен дневник). Условия и ред за вземане на проби от лекарства и 

извършване на лабораторни изпитвания. 

8. Бракуване и обратно изземване на лекарствени продукти. Блокиране и изтегляне 

на лекарства, показали несъответствие с изискванията за качество, безопасност и 

ефикасност. 

9. Организация на работа в болнична аптека. Финансиране, организация на 

снабдяването, контрол. Работа с лекарствен лист. Списък на лекарствата на 

разположение в болничната аптека. 

10. Данъчно облагане – данъчно декларация, заплащане на труда( ведомост, ДОД, 

здравно осигуряване) разплащане с данъчната администрация. 

11. Инвентаризация  на стоковите наличности в аптеката. 

12.  Счетоводна отчетност в аптеката. 

 Приходни стопански операции. Получаване на лекарства и медицински стоки – 

съпътстващи документи. 

  Разходни стопански операции –отчитане на дневните касови и безкасови 

продажби ( лабораторната  работа и приготвените ексемпорални рецепти ). 

 Приключване на месец, тримесечие, година. Попълване на отчетни книги – 

инвентарна книга, книга на приходите и книга на разходите, материална книга. 

13. Фармацевтични грижи. Роля на фармацевта като консултант при лечението на 

пациенти със социално- значими заболявания (хипертония, диабет, ХООБ, астма 

и др.) 

14. Роля на фармацевта в процеса на проследяване на лекарственатa безопасност. 

Съобщаване на НЛР. 
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