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    Опис на  
занимањето 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фармацевтскиот техничар работи со фармацевтски суровини и опрема 
при подготовка, изработка и производство на фармацевтски производи, 
парафармацевтски, козметички и фитопрепарати, реагенси, индикатори 
и други соединенија. Нарачува, врши прием, обележува, дефектира и 
соодветно складира и чува залихи на: лекови, дроги, лековити 
супстанци, помошни супстанци, хемикалии, амбалажа и слични 
материјали. Разредува  лекови и под водство на фармацевт изработува 
магистрални лекови, галенски препарати и соединенија. Контактира со 
пациенти и учествува во: фармаковигиланца, истражувања и 
испитувања на квалитет, издавање и продажба на: лекови, додатоци во 
исхрана, диететски и козметички препарати, санитетски материјал, 
медицински апарати и помагала и др., при што дава усни и писмени 
инструкции за нивната употреба. Изведува и надзира технолошки фази 
во фармацевтско и козметичко производство. Се грижи за исправноста 
на апаратурата и инвентарот. Извршува надзор на други работници. Се 
едуцира и учествува во здравствено-воспитна едукација на пациентите 
и на останатите. Води соодветна администрација за сите процеси на 
работата (евидентира, документира и обработува податоци). Применува 
европски и други модели на квалитет (стандарди) и основни законски 
прописи од доменот на фармацијата и здравствената заштита. 
Применува деловна  култура и комуникација, поседува основна 
информатичка писменост и комуницира на барем еден странски јазик. 
Развива етика во склад со кодексот на фармацевтските работници. 
Постапува во склад со принципите на еколошката заштита.  
Фармацевтскиот техничар дејствува под надзор на фармацевт, работи 
ефикасно, самостојно и/или како дел од тим. 
Фармацевтскиот техничар може да дава услуги во: аптеки (јавни, 
болнички, билни, ветеринарни, воени), аналитички и други лаборатории, 
веледрогерии, производство на лекови (за хумана и ветеринарна 
употреба) и козметика, образовен систем, војска, итна медицинска 
помош, единици за  осигурување и други институции од областа на 
здравството. 
На своето работно место користи заштитна облека и друга опрема. 
Работи во смени, за време на викенди и празници. 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање 
работни 
активности 

Планира, координира 
и организира 
сопствена работа и 
работа на тимот 
 
 
 

1. Организира и распоредува 
работници според планот за работа 

2. Планира, координира и програмира 
работни активности(свои и на тимот) 

3. Чита рецепти (пропишани од: лекар, 
ветеринар или друг овластен 
работник), проскрипции и прописи 

4. Планира технолошки процеси и 
постапки согласно со работната 
документација  

5. Одредува и планира суровини и 
материјални ресурси потребни за 
вршење на работната задача 

6. Подготвува спецификации и друга 
документација за изведување на 
работните задачи 

7. Учествува во развој и унапредување 
на формули и технолошки процеси  

8. Учествува во воведување нови 
технологии и опрема  

9. Анализира реализација на работата 
10. Анализира евентуални ризици по 

здравјето и безбедноста на луѓето и 
на животната средина и предвидува 
активности и мерки за заштита  



3 
 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

2.  Подготовка за 
работа  

Презема 
документација, 
подготвува и 
проверува 
безбедност на 
персоналот и чистота 
 на опрема и работен 
простор 
 
 

1. Презема документација во врска со 
работната задача 

2. Подготвува усни и писмени 
информации за состојба на средства 
и материјали за работа 

3. Заменува своја со работна облека и 
дезинфицира раце 

4. Надгледува и гарантира чистота на 
просториите и опремата пред 
отпочнување, за време и по 
завршување на работата  

5. Проверува употреба на заштитни 
средства од страна на вработените 

6. Избира, проверува исправност и 
подготвува за работа: апарати, 
уреди, витални постројки, 
инструменти, прибор, лабораториска 
апаратура, лековити супстанци, 
дроги, хемикалии, помошни 
материјали и амбалажа 

7. Презема и идентификува суровини 
8. Врши надзор на калибрација на 

инструменти и подготовки за 
асептична работа  

9. Обезбедува исполнување на 
пропишаните работни услови: 
климатски (температура, влажност на 
воздухот, присуство на гасови, 
струење на воздухот и т.н.), 
микробиолошки и хигиенски (чистота 
на машините, дезинфекција на 
опремата и просторот, асептичност)  

10. Контролира сортирање на 
амбалажни единици 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативни 
активности 
 

Прима, складира и 
дефектира лекови, 
дроги, лековити 
супстанци, помошни 
супстанци,  
хемикалии,санитетски 
материјал, амбалажа 
и друго по налог 
 
 

1. Врши квалитативен и квантитативен 
прием и складирање на: лекови, 
дроги, лековити и помошни 
супстанци, хемикалии, диететски 
суплементи, медицински, козметички 
и хигиенски средства, санитетски 
материјал, амбалажа и др. 

2. Обезбедува правилно ракување и 
сместување, како и чување од 
оштетување, расипување и кражба  

3. Разврстува и дефектира производи 
според: абецеден ред, својства, 
агрегатна состојба, начин на 
апликација и намена  

4. Одложува типизирани пакувања и 
галенски препарати за кои се 
потребни посебни услови  

5. Пакува фармацевтски производи, 
парафармацевтски, козметички и 
фитопрепарати, реагенси, 
индикатори и други фармацевтски 
соединенија и ги дистрибуира од 
веледрогерии до аптеки и други 
здравствени установи  

6. Води евиденција за залихите 
7. Води евиденција за роковите на 

исправност и промените на цените 
на лековите, дрогите и супстанците 

Изработува лекови, 
козметика и 
фармацевтски 
соединенија во 
магистрални и 
галенски услови по 
налог 
 
 
 

1. Подготвува дестилирана и 
редестилирана вода 

2. Изведува мерење на суровини 
3. Изработува разни форми и облици 

на фармацевтски и козметички 
препарати (чајни мешавини, 
екстрактивни препарати, раствори, 
кремови, масти и др.) кои не содржат 
супстанции со јако или многу јако 
дејство и наркотици, ги пакува во 
соодветна амбалажа и сигнира 

4. Следи зададен рецепт при работата 
5. Учествува во одгледување и 

обработка на лековити растенија   
6. Изработува и пакува реагенси, 

клинички реагенси, типизирани 
препарати, индикатори и пуфери 

7. Подготвува и стерилизира: 
инфузиони раствори, инфузиони 
шишиња, гумени тапи и т.н. 

8. Учествува во контрола на инфузиони 
раствори 

9. Чисти лабораториски инвентар 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продава лекови, 
додатоци во исхрана,  
диететски и 
козметички 
препарати, 
санитетски и друг 
материјал и 
медицински апарати 
и помагала 

1. Продава лекови кои не содржат 
лековити супстанции со јако и многу 
јако дејство, ниту наркотици, а смеат 
да се издаваат без лекарски рецепт 

2. Продава фармацевтски, хигиенски и 
козметички препарати, додатоци во 
исхраната, средства за детска и 
диететска исхрана, санитетски 
материјали, гумено-санитарна роба, 
медицински инструменти и помагала  

3. Ракува со благајна 
4. Им помага на пациенти со 

одговарање на прашања, 
пронаоѓање ставки, или упатувајќи ги 
до фармацевт за да добијат стручни 
информации 

5. Дава на пациентите усно (по потреба 
и писмено) објаснување за начинот 
на користење и чување на лекот, 
односно апаратот или помагалото 

Изведува работи во 
болница според 
упатства на лекар и 
под надзор на 
фармацевт 
 

1. Проверува картон на пациент пред 
примена на лек (проверува и 
потврдува име и доза на лекот што 
медицинските сестри го подготвиле 
за пациентот) 

2. Набавува и организира лекови за 
секој пациент одделно 

3. Ја пакува и означува секоја доза на 
лек одвоено, рачно или машински 

4. Учествува во приготвување и 
дистрибуција на лекови во болницата 

5. Следи дејства на лековите, 
контролира дозирање и оценува 
ефикасност на лековите вклучени во 
терапијата 

Учествува во 
примарна 
здравствена заштита, 
консултации  и 
унапредување на 
здравјето  
 

1. Врши здравствено-воспитна 
едукација на пациентите и на 
останатите за: видови, состав,  
својства, дејства, начини на примена, 
контраиндикации, несакани дејства и 
потенцијална токсичност на: лекови, 
хербални препарати, козметика, 
хигиенски средства, санитетски 
материјал, медицински апарати и 
помагала, како и принципи на здрава 
исхрана и здрав живот  

2. Дава совети за соодветна употреба 
на лекови и начини за подобрување 
на исходот од терапијата 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изведува работи во 
лабораторија  
според упатства и 
под надзор на 
раководителот или 
научниот истражувач 
 

1. Подготвува и контролира 
функционалност на опремата 

2. Составува посложена лабораториска 
апаратура 

3. Приготвува, контролира и 
идентификува потребни супстанци 

4. Изработува и стандардизира 
аналитички реагенси 

5. Дизајнира и имплементира земање 
мостри за испитување 

6. Спроведува квалитативни и 
квантитативни аналитички физичко-
хемиски и основни биолошки 
анализи и мерења  

7. Складира примероци по завршување 
на анализата  

Изведува и врши 
надзор на 
технолошки фази во 
фармацевтско и 
козметичко 
производство по 
одобрување на 
фармацевт 
 
 
 

1. Распоредува извршители по работни 
линии и врши поделба на работни 
задачи врз основа на дневни 
планови, капацитети и нормативи на 
работење 

2. Контролира влез на репродукциони 
материјали во прирачните складишта 
и врши органолептичка проверка 

3. Идентификува и проценува квалитет 
на суровини  

4. Проверува точност на вагите и 
запишува податоци во листата за 
евиденција на калибрација на вагите 

5. Мери прецизно суровини и со својот 
потпис во работните листи ја 
потврдува точноста на измерената 
количина 

6. Надгледува и контролира процедури 
во сите фази во фармацевтското и 
во козметичкото производство 
(растворање, мелење, сеење, 
емулгирање, таблетирање и др.), 
според зададени упатства, 
квалитативни барања и хигиенско-
технолошки мерки  

7. Одредува место и време за земање 
примероци потребни за контрола на 
производите во сите фази на работа 

8. Врши надзор на работниците во 
производството 

9. Контролира зададени параметри и ги 
нагодува на бараната вредност  

10. Известува надреден за својата 
работа, работата на работниците и 
за состојбата на постројките 
 



7 
 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

4.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Комерцијални 
активности 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планира, подготвува 
и реализира набавки, 
промоција и 
продажба по налог  
 
 
 
 
 
 

1. Планира, пресметува трошоци,  
подготвува понуди, нарачува,  
реализира набавки и врши прием  

2. Промовира и продава: лекови, 
додатоци во исхрана,  диететски 
препарати, парфемски и козметички 
препарати, производи поврзани со 
здравјето (пр. хербални производи, 
алопатски и хомеопатски  лекови), 
средства наменети за домот 
(инсектициди, фунгициди, 
растворувачи), санитетски материјал 
медицински апарати и помагала и др 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

5.  
 
 

 

Административни 
активности 
 

Администрира, 
евидентира,  
обработува и 
архивира податоци во 
сите процеси на 
работа 
(информатичка 
писменост) 
 
 
 
  
 
 

1. Прибира и обработува документи и 
податоци за: состојба на залихи, 
рокови на исправност, потрошувачка 
на лекови, производство и промет на 
лековити дроги, промет во 
веледрогерии, производно-контролна  
администрација во индустрија (атести 
на амбалажа  и влезни суровини, 
работни налози, документација за 
исправност на постројките, контролни 
листи,  статистички карти, резултати 
од анализи и др.). 

2. Ја верификува со свој потпис секоја 
постапка во процесот на 
производството (контролен број на 
оригинално пакување на суровините, 
мерење, обележување на 
полупроизводите и производите, 
припрема на алатки и на машини, 
контроли, пакување, дистрибуција)  и 
чува  документација најмалку една 
година по истек на рокот на готовиот 
препарат 

3. Изработува статистички извештаи  
4. Води економско-финансиска  и други 

пропишани административни книги 
за: анализи, продажба, набавка, 
евиденција на рецепти, ценовник на 
лекови и т.н. 

5. Води лабораториски дневник за сите 
работни задачи, фазите на работа и 
нивното траење 

6. Врши стручна обработка на рецепти: 
разврстува  (спрема: видови на 
осигурување, фондови за наплата на 
здравствено осигурување, врсти на 
услуги) утврдува бројна состојба, 
нумерира, контролира исправност, 
собира парична вредност,  експедира 
рецепти по фондовите за наплата  

7. Изработува датотеки за потребите на 
единици за здравствено осигурување 

6.  
 
 

Активности на 
обезбедување на 
квалитет  

Надгледува, следи и 
врши контрола на 
работата, осигурува и 
унапредува квалитет 
на производите и 
услугите по налог на 
претпоставен 
 
 
 

1. Применува европски и други 
стандарди, важечки законски и други 
прописи, протоколи за работа и сл. 

2. Врши надзор и контрола на квалитет 
во сите фази во работата и на  
крајните производи 

3. Контролира рокови на исправност  
4. Надгледува и контролира пропишани 

услови за работа, исправност на 
апаратура, инвентар и извршување 
на работни задачи на соработници 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

5. Пријавува недостатоци и применува 
мерки во случај кога не се остварени 
стандардите  на квалитет 

6. Води лабораториски дневник и ги 
известува надредените за 
резултатите од анализите  

7. Размислува за своите работни 
практики, го покажува развојот на 
сопствените вештини и знаење, 
покажува дека може да пристапи и 
да примени дополнителните вештини 
што се потребни за компетентно 
изведување на конкретна задача  

8. Се едуцира  постојано: учествува на 
работилници, семинари и конгреси 
на здравствени работници 

9. Следи новини од доменот на 
работата, применува новостекнати 
знаења и вештини во секојдневната 
работа и учествува во воведување 
на нови технологии и опрема    

10. Работи со приправници - 
фармацевтски техничари   

7.  Одржување и 
поправање 
опрема 

/ / 

8.  
 

Комуникација 
 

Применува култура 
на говор и 
однесување, познава 
прописи во доменот 
на здравствената 
струка и обезбедува 
доверливост на 
информации, 
медицинска тајност и 
приватност на 
пациентот 
 
 

1. Применува деловна култура  
2. Има изградена смисла за тимска 

работа и лична иницијатива  
3. Дава писмени и усни информации и 

инструкции, одговара на прашања на 
пациенти, или ги упатува до 
фармацевт за стручни информации 

4. Познава основни законски прописи 
во доменот на здравствената струка  

5. Развива етика во склад со кодексот 
на фармацевтските работници  

6. Зборува јасно и демонстрира 
позитивна вербална и невербална 
комуникација со пациенти, 
соработници и претпоставени 

7. Пишува извештаи читко и концизно  
8. Организира работа на тим со цел 

остварување на одредената задача 
9. Комуницира и врши кореспонденција 

на барем еден странски јазик 
10. Се грижи за безбедноста и 

доверливоста на информациите 
согласно со договорениот протокол 
на работа  

11. Чува медицинска тајна и приватност 
на пациентот 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

9.  
 

Здравје, 
безбедност и 
заштита при 
работа и заштита 
на животна 
средина 

Спроведува постапки 
за заштита на 
здравјето и 
работната средина од 
негативни влијанија 
на материјали, 
апарати и работни 
средства 
 

 
 
 
 

1. Одржува и правилно користи опрема  
и помагала, оспособува соработници  

2. Одржува лична хигиена и хигиена на 
работното место 

3. Контролира сортирање на опасен и 
друг отпад   

4. Применува правила и процедури за 
безбедност и заштита при работа 

5. Користи средства за лична заштита 
при работа со физички, хемиски и 
биолошки агенси: работна облека, 
обувки, заштитни очила, маски, 
ракавици и др.;  

6. Надгледува исправност и правилно 
користење на личните заштитни 
средства  и исправност на 
заштитните средства на машините, 
обезбедува замена на неисправните 
заштитни средства и известува 
непосреден раководител за 
позначајни отстапувања 

7. Презема максимални мерки за 
додатна заштита и осигурување од 
штета, хаварија и пожар 

8. Укажува прва помош при незгоди во 
лабораторија или во производствена 
хала  

9. Користи и одложува амбалажа и 
материјали во склад со упатствата на 
произведувачот 

10. Применува прописи и мерки според 
принципи на еколошка заштита: 
заштеда на вода и енергенси, 
правилна диспозиција на отпадни 
води и отпад (хемиски, механички,  
медицински и биолошки)  

 
 

 
 
 
 
 
Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
Знаење за занимањето: 
 

• Познава основни правила на организација на работа и улога на фармацевтскиот 
техничар во процесот на работа; 

• Образложува важност на планирање, организирање и координирање на доделена 
работа со колегите од тимот и претпоставените, соодветно на работните прописи и 
стандарди; 
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• Објаснува принципи на: Добра производствена пракса - Good Manufacturing Practiace 
(GMP), Добра лабораториска пракса - Good Laboratoriy Practice (GLP),  Добра 
дистрибутивна пракса - Good Distribution Practice (GDP), Добра клиничка пракса во 
клинички испитувања - Good Cliniacal Practice in Clinical Trials (GCP), Добра 
фармацевтска пракса - Good Pharmaceutical Practice (GPhP); 

• Познава основи на: здравствен маркетинг и менаџмент и деловна етика;  
• Ја образложува важноста на деталната подготовка на: услови за работа, опрема, 

инструменти и работни документи; 
• Познава европски и други модели на квалитет (стандарди); 
• Објаснува поими за: лек, активна супстанца, ексципиенс, фармацевтска форма, 

фармаковигиланца, медицинско помагало и друга стручна терминологија; 
• Набројува и опишува: суровини од минерално, растително и животинско потекло и 

соединенија потребни за подготовка и производство на лекови; 
• Именува биолошки извори на дрогите, опишува нивна идентификација и наведува 

нивни активни состојки;   
• Познава основи на: комплементарна, алтернативна и традиционална медицина 
• Набројува различни видови, состав и својства на: лековити средства, природни 

лековити средства, дроги, готови лекови за хумана и ветеринарна употреба, 
хигиенски средства, козметички препарати, санитетски материјал;  

• Наведува и објаснува: индикации, дејства, начини на примена, контраиндикации, 
несакани дејства и потенцијална токсичност на: лекови, хербални препарати, 
козметика, како и на медицински апарати и помагала; 

• Опишува: квалитативни и квантитативни методи за анализа на суровините, 
полупроизводите и готовите производи, како и основни биохемиски анализи;  

• Објаснува современи стандардни облици, форми и фармацевтско-технолошки 
постапки и процедури за изработка на: фармацевтски, парафармацевтски и 
козметички препарати;  

• Набројува  и препознава: апаратура, инструменти и друга опрема за работа; 
• Објаснува принцип на работа и карактеристики на уреди во индустриското 

фармацевтско-козметичко производство; 
• Наведува процедури за обезбедување чистота на опремата и просториите; 
• Опишува методи за стерилизација и асептична работа кои се применуваат во 

фармацевтската пракса;  
• Познава правила за влез и излез на лица и материјали во производствени капацитети 

во зависност од степен на чистота; 
• Познава прописи за чување и промет на: суровини, амбалажа, медицински средства 

и за изработка, чување и промет со готови препарати;  
• Опишува услуги на продажба на големо и мало и по пат на интернет на: 

фармацевтски, ветеринарни, диететски, санитетски производи, хигиенски производи 
за медицинска употреба, додатоци на прехрана за медицинска употреба, додатоци 
на прехрана кои не се за медицинска употреба, козметички препарати, средства за 
детска и диететска исхрана, гумено-санитарна роба, медицински инструменти и  
помагала  и др.; 

• Познава основи на економизирање и материјално работење; 
• Ја објаснува важноста на правилна вербална комуникација и препознава 

невербална комуникација;  
• Знае каде може да се обрати за поддршка при конфликтни ситуации; 
• Објаснува современи концепции за здрава исхрана и здрав живот; 
• Ја објаснува потребата од одржување безбедна и здрава работна средина; 
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• Опишува мерки за лична заштита при работа од физички, хемиски и биолошки агенси 
и соодветни заштитни средства (облека, очила, ракавици и др);  

• Опишува екостандарди и мерки за лична заштита и заштита на животната средина;  
• Ја знае важноста на анализа на сопствената работа и развој на сопствените вештини 

и знаења, особено вештини за пишување, сметање, информатичка технологија и сл. 
 

Вештини за занимањето: 
 

• Обезбедува исполнување на пропишаните работни услови: климатски, 
микробиолошки и хигиенски; 

• Обезбедува чистота и исправност на: простории, апарати, уреди, постројки, 
инструменти, лековити супстанци, дроги, помошни материјали и  амбалажа;  

• Спроведува мерки за спречување појава на ширење инфекции во работните 
простории (со користење работна облека, дезинфекција и сл.); 

• Изведува методи на стерилизација во фармацевтската пракса; 
• Проверува исправност и подготвува за работа: апарати, уреди, витални постројки, 

инструменти, лабораториска апаратура и прибор, лековити супстанци, дроги, 
помошни материјали и амбалажа; 

• Подготвува материјали и следи параметри на индустриското производство; 
• Избира алатки и типови на опрема најсоодветни за вршење на работата; 
• Ракува со лабораториски прибор и опрема, прецизни уреди и автоматизирани 

процеси;  
• Врши основни биохемиски анализи, квалитативни и квантитативни методи на анализа 

на суровини, полупроизводи и готови производи; 
• Врши идентификација и обработка на природни лековити суровини (дроги);  
• Прецизно одмерува супстанциите кои се користат во процесот на изработка; 
• Изработува разни фармацевтски облици при што следи зададен рецепт; 
• Изработува: лабораториски и клинички реагенси, типизирани препарати, индикатори 

и пуфери, подготвува и стерилизира инфузиони раствори; 
• Планира и применува според редослед, надгледува и контролира фази во 

технологијата за изработка на магистрални и галенски лекови, хербални и козметички 
препарати; 

• Контролира исправност на уредите: следи разни ознаки и сигнали, детектира дефекти 
и може да направи неопходни поправки; 

• Зема мостри и изведува контроли на квалитет во разни фази на производство; 
• Анализира и контролира успешност и ефикасност на производниот процес, како и 

квалитет на добиениот производ, и презема мерки за нивно подобрување; 
• Води работи на набавка, прием и складирање на: лекови, дроги, лековити и помошни 

супстанци, хемикалии санитетски материјал, амбалажа и друго; 
• Промовира, продава и дава совети за производи поврзани со здравјето; 
• Изведува административни работи: води пропишани економско-финансиски и 

административни книги (за анализи, продажба, набавка, ценовник на лекови, 
лабораториски дневник, евиденција на рецепт, ценовник на лекови), води соодветна 
администрација во сите процеси на работата (во аптека, галенска лабораторија и во 
индустрија), изработува датотеки, обработува рецепти; 

• Користи аритметички и други математички операции (пресметува здравствени услуги, 
формира фактури за наплата, изведува статистичка анализа); 

• Ракува со благајна во аптека; 
• Поседува солидна вербална и невербална и информатичка писменост и комуницира 

на барем еден странски јазик;  
• Активно и внимателно го слуша соговорникот со цел соодветно да одговори; 
• Зборува јасно, разбирливо и успешно разменува информации со соговорникот; 
• Користи стручна литература при работењето (фармакопеи, регистер на лекови) 
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• Остварува проактивна соработка со членовите на работниот тим, работи во 
партнерство со другите со цел да се поддржи поединецот; 

• Комуницира со соработници, пациенти и претпоставени почитувајќи ги принципите на 
деловната култура и етиката;  

• Применува основни начела на здравствен маркетинг и менаџмент; 
• Проценува своја работа, надгледува и вреднува работа на соработниците и презема 

корективни дејствија или извршува промени;   
• Поседува вештини за социјална перцепција; 
• Едуцира други лица и ги оспособува за извршување соодветни работни задачи; 
• Ориентира пациенти и соработници и пронаоѓа начини како да им помогне;  
• Решава сложени проблеми: препознава тешкотии, анализира податоци, истражува и 

донесува соодветни одлуки; 
• Применува критичко мислење, анализира и просудува – препознава силни и  слаби 

страни на алтернативните решенија, идеите и пристапот кон проблемот; 
• Управува со време и материјални ресурси во правец на нивна заштеда; 
• Одржува безбедна и здрава работна средина; 
• Применува заштитни мерки и средства  за лична заштита од биолошки агенси и 

опасни материи; 
• Надгледува исправност на средства  за лична заштита и за заштита на опремата и 

контролира нивно користење; 
• Препознава и  реагира на небезбедните практики; 
• Укажува прва помош при незгоди во лабораторија и во производствени хали; 
• Води грижа за зачувување и заштита на животната средина и применува 

екостандарди; 
• Чува професионална тајна, почитува приватност на клиент и обезбедува заштита на 

лични податоци 
• Ја анализира својата работа и има позитивен пристап кон развојот на сопствените 

вештини и знаења; 
• Врши здравствено-едукативни консултации со пациентите и останатите; 
• Остварува континуирана едукација во струката и применува нови методи на работа, 

материјали, инструменти и апарати во фармацевтската пракса; 
• Работи прецизно, навремено и со одговорен пристап кон работата. 

 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик:  
Способен е да споделува и протолкува концепти, размислувања, 
чувства, факти и ставови во и во усна и во писмена форма, и да 
остварува јазична интеракција со пациентите, членовите на нивните 
семејства и колегите на соодветен и креативен начин во различни 
општествени и културолошки контексти. Способен е да користи 
различни видови на текстови кои се однесуваат на доменот на 
здравствената нега и заштита, да пребарува, собира и обработува 
информации,  и да ги формулира и изразува сопствените усни и 
писмени аргументи на убедлив начин соодветен на контекстот. 
 
Комуникација на странски јазици:  
Кога постои потреба од користење на странски јазик во специфичен 
општествен и културен контекст поврзан со работата, способен е да 
разбере, искажува, толкува концепти, размислувања, чувства, факти 
и ставови во усна и во писмена форма. Способен е да го користи 
странскиот јазик со цел компетентно да го следи напредокот во 
професијата и да го надградува сопственото знаење и вештини во 
сферата на здравствената заштита.  
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Математички компетенции и основни компетенции во областа на 
науката и технологијата:  
Применува нумеричко размислување и знаење кое е во корелација со 
работата, во решавање на низа задачи за време на секојдневната 
работа со опремата и администрацијата. Користи технолошки алатки, 
како и научни податоци од доменот на фармацијата и здравствената 
заштита потребни за извршување на работните задачи и за 
унапредување на сопственото знаење и вештини. Ги препознава 
основните карактеристики на научното истражување во областа на 
фармацијата и здравствената заштита и ги споделува заклучоците и 
размислувањата кои довеле до таквите заклучоци. 
 
Дигитални компетенции:  
Користи основна информатичка  технологија со цел да ја обезбеди 
најдобрата можна здравствена заштита. Пребарува, собира и 
обработува дигитални информации и ги користи на критички и 
систематски начин. Користи алатки за подготовка, презентирање и 
разбирање на комплексни информации во изведувањето на 
дејностите на здравствениот работник.  
 
Учи како да учи:  
Способен е да пристапи, стекне, обработи и усвои ново знаење и 
вештини со цели за личен напредок, како и да ги примени истите за 
унапредување на праксата на здравствената заштита. Способен е да 
управува со сопственото учење, кариера и работни рутини. Истраен е 
во автономното учење но и во учењето за време на работата со 
соработниците во полето на фармацијата и здравствената заштита.  
 
Социјални/општествени и граѓански компетенции:  
Во секојдневното опкружување каде што се пружа здравствена нега и 
заштита, способен е да манифестира лични, интерперсонални и 
интеркултурни компетенции за конструктивна комуникација со луѓе од 
различни профили, покажува толерантност, изразува и разбира 
различни гледишта, и создава доверба.  
 
Чувство на преземање на иницијатива и претприемништво:  
Покажува иницијатива за реализирање на важните идеи и нивно 
спроведување во дела со цел да се подобрат фармацевтските 
практики и здравствената нега и заштита. Способен е да ги препознае 
можностите и предизвиците за подобрување кај пациентите и 
колегите. Придонесува кон развојот на култура која ги поддржува и  
вреднува иницијативите и иновациите и ги препознава различните 
вештини на сите членовите на тимот. 
 
Културолошка свест и изразување:  
Го препознава и го цени креативниот израз на идеи, искуства и 
емоции и соодветно ги поврзува со унапредување на здравствената 
заштита (со подобрување на работата на тимот и развивање свест кај 
пациентите за  грижа за сопственото здравје). Ги приближува 
сопствените креативни и експресивни ставови со  размислувањата на 
пациентите, членовите на нивните семејства и колегите и ги изразува 
на соодветен начин на кој ќе ја подобри нивната добросостојба. 

 
Посебни услови   
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Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

• Закон за здравствена заштита 

 
Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   

 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-7765/10 
Од 30.11.2017 година 
 

Датум на 
ревизија  

 
 


