ВЕЧНИТЕ И МОДЕРНИ ПРОФЕСИИ

МЕДИЦИНСКИ ФЕЛДШЕР
ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ

ЗА ПРОФЕСИЯТА
Професията на медицинския фелдшер/лекарския асистент е динамична и отговорна, обучението за нея дава солидни знания
относно диагностиката, лечението, рехабилитацията, профилактиката и промоцията на различните заболявания. Съвременните медицински фелдшери се обучават в университетски структури в специалност „Лекарски асистент“.
Тези, които притежават лидерски качества и в същото време умения за работа в екип, които са смели, бързи и решителни,
притежават енергия и воля да издържат на динамична работа и напрежение, са подходящи за тази необикновена и благородна професия.

ОБРАЗОВАНИЕ
Обучението по специалност „Лекарски асистент“ се извършва в медицински и други университети. То се провежда в редовна форма и е с продължителност 4 академични години. Осъществява се по учебен план и програми, отговарящи на единните
държавни изисквания за специалността „Лекарски асистент“ и на съвременните международни стандарти.
Завършилите базово обучение по специалността придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър“. Тези,
които искат да се развиват в професията, имат възможности за допълнително университетско обучение и придобиване на
ОКС „магистър“.

Обучението по специалност „Лекарски асистент“ се осъществява в:
•

Медицински университет – София и „Филиал Проф. д-р Иван Митев“ във Враца на МУСофия;

•

Медицински университет – Пловдив;

•

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас;

•

Русенски университет „Ангел Кънчев“;

•

Тракийски университет – Стара Загора.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ
Завършилите специалност „Лекарски асистент“ могат да се реализират в:


Центрове за спешна медицинска помощ и техните филиали;



Звена за неотложна медицинска помощ като помощници на лекари в спешни екипи
или като самостоятелен екип;



Помощници на общопрактикуващи лекари;



Помощници на лекари в специализирани екипи;



Самостоятелни или групови практики;



Заведения за социални грижи и социални домове;



Медико-физкултурни диспансери и спортни зали;



Училищни здравни кабинети;



Като медицински лица при осигуряването на медицинска помощ при провеждането на летни лагери,
зелени училища, екскурзионни и туристически летувания;



Като медицински специалисти в здравните служби на промишлените предприятия и др.

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
Професията на медицинския фелдшер/лекарския асистент спада към регулираните професии - т.е. професии
с голямо обществено значение, които изискват непрекъснато обновяване, разширяване и повишаване на знанията и уменията. След дипломирането си лекарските асистенти стават членове на Българската асоциация на
професионалистите по здравни грижи. Като съсловна организация БАПЗГ в сътрудничество с университетски
и болнични структури осигурява продължаващо обучение, което води до овладяване на нови знания и умения и повишаване на компетенциите. Асоциацията предлага и курсове за дистанционно обучение. Всички
форми на продължаващо обучение са кредитирани по Единната кредитна система на БАПЗГ. Участието във
всеки курс и научен форум носи определен брой кредитни точки.
След 5-годишен период и при набиране на 150 кредитни точки от различни мероприятия (курсове за
продължаващо обучение, конгреси, конференции, семинари, научни форуми и др.) членовете на БАПЗГ получават сертификат за по-висока степен на професионална компетентност, което дава възможност за получаване на допълнителни месечни суми към основното им трудово възнаграждение.

