Квалификационна рамка за професионално развитие на медицинските сестри, акушерките и асоциираните
медицински специалисти

бакалавър или приравнен към професионален бакалавър

ОКС

Трудов стаж

Сертифи
кация

Квалификация

Къде има право да
упражнява професията

без
Има базови практически умения и теоретични
до една година
сертификат
знания.

Във всички звена по профила
на специалност от
професионално направление
"Здравни грижи"

Придобил нови умения, развити в процеса на
упражняване на професията, използвани
първи
съвременни техники и медицински технологии.
сертификат Набира КТ от квалификационни курсове и др.
форми от системата за продължаващо
обучение за втори сертификат

Във всички звена по профила
на специалността от
професионално направление
"Здравни грижи"

след една
година

5 години след
първи
сертификат +
втори
150 КТ от
сертификат
продължаващо
обучение

Придобил високи професионални
компетентности, самостоятелност и
отговорност, в резултат на обучението през
целия живот

Във всички звена по профила
на специалността и в
специализирани звена с
възложени по-високи
отговорности и повече
самостоятелни дейности в
рамките на професионалната
компетентност

Квалифик Квалификационна хационно
тика - права и
ниво
правомощия

първо

Работи под
наставничество и
супервизия

второ

Работи самостоятелно в
рамките на
компетенциите си /без
наставник и супервизия/

трето

Изпълнява
самостоятелни дейности,
може да бъде наставник,
може да регистрира и
управлява
самостоятелна практика
за здравни грижи или
включваща здравни
грижи

бакалавър или приравнен към профе

Придобил високи професионални
компетентности, самостоятелност и
отговорност, в резултат на:
1. Придобил 10/десет/ години професионален
опит в едно клинично направление или в друга
5 години след
трети
сфера на здравно-социалните дейности и
втори
сертификат услуги и 100 КТ от продължаващо обучение;
сертификат
2. Придобил 150 КТ от продължаващо
обучение;
3.10/десет/ години професионален стаж и
изпит, организиран от НСК на БАПЗГ.
/един от трите варианта/

четвърто

Изпълнява
самостоятелни дейности,
може да бъде наставник,
може да регистрира и
управлява самостоятелна
практика за здравни
грижи или включваща
здравни грижи

УЗГ
магистърски програми в
професионално
направление "Здравни
грижи"

задължителен режим на сертификация с пореден сертификат и поредно квалификационно ниво

подлежи на сертификация по базовата специалност и управление на здравните грижи

подлежи на сертификация по базовата специалност и управление на здравните грижи

с придобита
специалност
по Наредба
на МЗ

магистър или бакалавър след
базова специалност

5 години след
трети
сертификат +
150 КТ от ППО
в направление
в което работи

Във всички звена по профила
на специалността и в
специализирани звена с
възложени по-високи
отговорности и повече
самостоятелни дейности в
рамките на професионалната
компетентност

подлежи на сертификация по базова и по придобитата специалност

Може да регистрира и
управлява самостоятелна
практика за здравни
грижи,/или включваща
здравни грижи/, да
преподава по практика,
да провежда
продължаващо обучение
в рамките на придобитата
специалност, да
ръководи самостоятелни
структури в системата на
здравеопазването след 6
/шест/ години
професионален стаж и
придобит втори
сертификат.

