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Уведомление

Професия: Фармацевт

Резюме на уведомлението

Уведомяваща държава Белгия
Удостоверения за професионална

квалификация
(nl) text
(fr) text
(de) text

Неофициален превод на
английски на удостоверенията

Орган, издаващ удостоверенията (nl) text
(fr) text
(de) text

Неофициален превод на
английски на името на органа

Референтна дата 10/11/2014
Свидетелство, придружаващо

удостоверението за
квалификации

Вид уведомление А. Ново звание / удостоверение / свидетелство / програма за обучение

Точен вид уведомление A1. Ново удостоверение за професионална квалификация (включително обучение)

Позоваване на законодателството
Публикувани ли са

нотифицираните национални
разпоредби в интернет?

Да

Интернет връзка http://ec.europa.eu/imi-net
Допълнителна информация

относно националните
разпоредби (включително

допълнителни интернет връзки,
ако има такива)

Изисквания към обучението

Референтна академична година 2001/2002
Обща продължителност на

обучението в години 5.0

Общ брой кредити по ECTS

Общ брой часове на обучение
Продължителност на

теоретичното обучение (в часове
на обучение)

Продължителност на клиничното
обучение (в часове на обучение)

Описание на спазването на
изискванията за достъп до

обучението

(en) text

Продължителност на
теоретичната и практическата
част на обучението (в години)

(en) 3
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Продължителност на стажа в
аптека (en) 2

Разрешава ли се задочно
обучение? Не

Данни за програмата на обучение
Позоваване на съответните

национални разпоредби относно
програмата на обучение и

включените дисциплини
Моля, представете допълнителна информация за дисциплините, изброени в точка 5.6.1 от
Приложение V към Директива 2005/36/ЕО.

Включва ли обучението всяка от
изброените в приложението

дисциплини?

Да

Знания и умения
Моля, обяснете как се гарантира, че специалистът придобива знанията и уменията, изброени в
член 44, параграф 3 от Директива 2005/36/ЕО.

Достатъчни познания за
лекарствата и веществата,

използвани за производството на
лекарства

(en) text

Достатъчни познания за
фармацевтичните технологии и за
физичния, химичния, биологичния

и микробиологичния контрол на
лекарствата

(en) text

Достатъчни познания за
метаболизма и въздействието на

лекарствата и действието на
токсичните вещества, както и за

употребата на лекарствата

(en) text

Достатъчни познания за
оценяване на научната

информация за лекарствата и
способност за предоставяне на

подходяща информация въз
основа на тези познания

(en) text

Достатъчно познаване на
законовите и другите изисквания,

свързани с фармацевтичната
практика

(en) text

Професионална дейност
Моля, обяснете как специалистът може да получи достъп и да упражнява дейностите,
изброени в член 45, параграф 2 от Директива 2005/36/ЕО.

Приготвяне на лекарствени
средства във фармацевтична

форма

(en) text

Производство и контрол на
лекарствените средства (en) text

Изпитване на лекарствените
средства в лаборатория за

изпитване на лекарствените
средства

(en) text

Складиране, съхранение и
разпространение на

лекарствените средства в
търговската мрежа

(en) text

Снабдяване, подготовка,
изпитване, складиране,

дистрибуция и предоставяне на
безопасни и ефикасни

лекарствени средства с
необходимото качество в аптеки

за продажба на лекарства на
гражданите

(en) text

Подготовка, изпитване,
складиране и предоставяне на

безопасни и ефикасни
лекарствени средства с

необходимото качество в болници

(en) text

Предоставяне на информация и
консултации относно самите

лекарствени средства,
включително относно правилната

им употреба

(en) text
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Докладване за нежеланите
реакции на фармацевтични
продукти на компетентните

органи

(en) text

Съобразена с личните
потребности подкрепа за

пациентите, които прилагат
лечението им

(en) text

Принос към местни или
национални кампании в областта
на общественото здравеопазване

(en) text

Информация за управлението

Формуляр PQ Notification - Pharmacists

Вид управление Notification Driven

Номер 2184

Статус Проект

Версия 1

Последна актуализация 11/11/2014 11:32

Орган инициатор

Име на органа TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE

Неофициално име на органа TEST AUTHORITY - BE

Държава Белгия

Адрес Rue Joseph 11
1000  Bruxelles

Телефон +32 00 00 00 00

Факс

Електронен адрес mail@BEtest1.eu
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