Условия за издаване на удостоверение за проведени
форми на продължаващо обучение :
Удостоверение се издава :
За участие във всяка проведена и кредитирана от БАПЗГ форма на
продължаващо обучение.
Когато професионалистите по здравни грижи са събрали и документирали
150 кредитни точки за срок от 5 години се издава сертификат за
професионална квалификация.
Продължаващото обучение се оценява чрез „кредитна точка”.
Тя се равнява на един академичен час /45 минути/.
При участието на български хабилитирани лица към оценката на
съответната форма на обучение - се добавят 2 точки.
При участието на чуждестранни хабилитирани лица - се добавят 3 точки.
Необходимият минимум от 150 кредитни точки за 5 годишен
период / считано от 01.07. 2006 год. / е препоръчително да се
формира от участие във всички форми на продължаващото
обучение.

Категория А :
Участие в курсово или индивидуално обучение.
Получава се: по 1 точка на учебен час, до максимум 8 часа, 8 кр.точки на ден.

Категория Б
Участие в семинари, научни конгреси, симпозиуми, конференции:
Международни - 6 точки на ден;
Национални
- 4 точки на ден;
Регионални
- 2 точки на ден;
Категория В :
Автори на доклад, лекция, реферат, постер (до третия съавтор).
Получават се по 10 точки допълнително към точките, които носи
съответната форма на продължаващо обучение.
Категория Г :
Обучители с образователно – квалификационна степен бакалавър/
магистър по управление на здравни грижи и бакалавър по здравни грижи
с придобита специалност по съответното научно направление.
Получават се 10 точки за 1 година.
Категория Д :
Годишен абонамент на списание “ Здравни грижи “.
Закупуване издания на БАПЗГ – „Медицински стандарти по здравни грижи”.
Публикации в специализирани научни издания.
Получават се 15 точки .
За абонамент на други специализирани научни списания
се получават по 5 точки за всяко.
Удостоверява се с квитанция .
Категория Е :
При получаване на „Свидетелство за призната специалност” се
получават 50 точки.
Категория Ж :
При полагане на изпит за оценка на знанията :
Получават се 5 допълнителни точки за категория А и З.
Категория З :
Участие в дистанционно обучение.
Получава се: по 1 кредитна точка на учебен час.

