ВЕЧНИТЕ И МОДЕРНИ ПРОФЕСИИ

МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ

ЗА ПРОФЕСИЯТА
Професията на медицинския лаборант изисква отговорност, дисциплина, точност, бързина, наблюдателност, съобразителност, аналитичност, любов към новостите и откривателството.
Медицинският лаборант притежава професионална подготовка, знания и умения за самостоятелна работа в преданалитичния, аналитичния и следаналитичния етап на лабораторните изследвания. С компетентното изпълнение на всички
свои задължения той участва в диагностичната, лечебната, профилактичната и научно-изследователска дейност в съответните здравни заведения и научни институти.
До 1944 г. медицинските лаборанти в България са се обучавали частно в лаборатории. През месец септември 1951 г. в София е разкрито училище за медицински лаборанти, а през 1956 г. е разкрита специалност „Медицински лаборант“ в Медицински колеж в София, който носи името на голямата възрожденка и благодетелка Йорданка Филаретова. Постепенно
обучение по тази специалност започва да се предлага и в други градове на страната.

ОБРАЗОВАНИЕ
Обучението по специалност „Медицински лаборант“ се извършва в медицински колежи. То се провежда в редовна форма и е с продължителност 3 академични години. Осъществява се по учебен план и програми, отговарящи
на единните държавни изисквания за специалността „Медицински лаборант“ и на съвременните международни
стандарти.
По време на обучението си бъдещите медицински лаборанти овладяват нужните знания и умения в различни
области на медицината: клинична лаборатория, микробиология, хистология с хистотехника, обща патология и
паразитология. Студентите получават знания и в областта на медико-биологичните науки: неорганична и аналитична химия, органична химия, биохимия и патобиохимия, лабораторна техника и апаратура, хигиена и безопасност на лабораторния труд, анатомия, фармакология, физиология, медицинска генетика, вътрешни болести, детски болести и неонатология, инфекциозни болести и епидемиология и др.
Практическото обучение на студентите (учебна практика и преддипломен стаж) се провежда в учебнопрактически бази – лаборатории в различни лечебни структури.
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„професионален бакалавър“. Тези, които желаят могат да продължат обучението си, имат възможности да се запишат в магистърски програми, например по Управление на здравните грижи. Това ще им даде възможност да
станат старши медицински лаборанти, преподаватели в медицински колеж по специалността и др.

Обучението по специалност „Медицински лаборант“ се осъществява в:
•

Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София;

•

Медицински колеж към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ –
Варна;

•

Медицински колеж към Медицински университет – Плевен;

•

Медицински колеж към Тракийски университет – Стара Загора;

•

Медицински колеж към Медицински университет – Пловдив.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ
Завършилите специалност „Медицински лаборант“ могат да се реализират в специализирани лаборатории в различни лечебни заведения:


Медико-диагностична лаборатория;



Клинична лаборатория;



Лаборатория по микробиология;



Лаборатория по хистология и цитология;



Лаборатория по клинична патология;



Патохистологична лаборатория;



Серологична лаборатория;



Лаборатория по имунология;



Паразитологична лаборатория;



Лаборатория по медицинска генетика;



Лаборатория в научно-изследователски институт и други лаборатории

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
Професията на медицинския лаборант 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 медицинските лаборанти 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.

