Успешно завършилите кандидати ще
получат диплом за магистър по
„Оценка на здравни технологии с
фармакоикономика“.

Оценката на здравните технологии (ОЗТ) е
процес
на
систематична
оценка
на
възможностите и резултатите на здравните
технологии, който се отнася до директните и
предполагаеми ефекти на тази технология, както
и до нейните индиректни и неочаквани
последици, и има за цел да предостави
информация за процеса на вземане на решение
(http://www.inahta.org/).
ОЗТ е мултидисциплинарен процес на събиране
на информация за медицинските, социалните и
етичните въпроси, свързани с използването на
здравните
технологии
по
систематичен,
прозрачен, обективен и ясен начин.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ
Необходими документи:

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ
1. Диплом за завършено висше
образование в България – нотариално
заверено копие
2. Документ за владеене на английски език
3. Мотивационно писмо

ПО

ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИ ТЕХНОЛОГИИ С
Документите се подават в:

ФАРМАКОИКОНОМИКА

Деканата на Фармацевтичен факултет на МУ
София – ул. „Дунав“ № 2, ет.2
с преподаване на български и английски език
Срок за подаване на документи: 1.09. - 15.09
Административна такса – 70 лв.

Магистърска програма предоставя знания за
разбиране на различните аспекти на теорията на
процеса, методите за оценка и приложение на
оценката на здравни технологии, от оценката на
установени технологии до оценка на пазарната
реализация на новите технологии.

МЕЖДУНАРОДНА МАГИСТЪРСКА
ПРОГРАМА

Обучението е на модулен принцип , с
продължителност 3 семестъра.
Такса за обучение: 1500 лв. на семестър
За справки и информация:
029236504 (www.pharmfac.net)

Програмата е предназначена за магистри по
медицински специалности (медицина, дентална
медицина, фармация, обществено здраве,
здравен мениджмънт) и магистри по химия,
биология, биотехнологии, икономика и право,
работещи в областта на здравеопазването.

ВОДЕЩИ ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Проф. Маартен Постма, Грьонинген
унивeрситет ръководител катедра по здравна
икономика в Университетския медицински
център (UMCG) и професор по
фармакоикономика към ФФ.
Проф. Джон Ифантопулос – преподава
здравна икономика в университета в Атина.
Възпитаник на университета в Йорк.
Консултант на Eurostat и СЗО.
Проф. Томаш Хермановски – прeпoдава
здравна икономика и фармакоикономика,
фармацевтично законодателство и маркетинг
във ФФ на МУ Варшава.
Проф. Браян Гудман – Каролинска и Ливерпул
университети, консултант на СЗО, държавни
агенции по реимбусиране за нови модели за
употреба на лекарства.
Проф. Марчин Чек - Бизнес училище на
Варшавски технол. университет. Специализации в Йорк, в Ст. Андрюс и Ливерпул. Зам.
министър на здравеопазването (2017-2019).
Др. Рури Хил преподавател в Университета в
Ливерпул. Дългогодишен служител на NICE и
изследователската група на Университета в
Ливерпул и Cochrane Collaboration.
Проф. Мартин Вишнански – Университет по
медицина и фармация в Кошице. Магистър
по MBA - в Питсбург. Опит в здравната и фарм.
индустрия, включително ОЗТ.
Проф. Доминик Голицки – МУ Варшава,
катедра фармакология. Член на EuroQol Group
от Полша. Автор на полското проучване за
валидиране на EQ-5D-3L.
Алийн Гутиер – магистър по статистика и
здравната икономика. Изследователски опит
в ОЗТ, моделиране и проучвания на
сравнителната ефективност (meta-analyses).
Петър Атанасов – Директор по R&D в Amaris
Consulting. Завършил фармация в University of
Bath и Здравна икономика, политика и право в
Университета в Ротердам. Специалист оп ОЗТ
и регулация.

ВАШАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА
Учебна дисциплина
ПЪРВИ СЕМЕСТЪР
Въведение в медицината (за студенти с
немедицинско образование).
Въведение в социалните науки (за студенти с
медицинско образование).
Въведение в здравната икономика и
фармакоикономиката.
Фармацевтична система и пазарен достъп.
Количествен анализ в оценката на здравни
технологии.
Здравни технологи и и принципи на оценката на
здравни технологии.
ВТОРИ СЕМЕСТЪР
ОЗТ и ФИ в практиката на различни системи на
здравеопзване.
ЗИ и ФИ оценки.
Моделиране – епидемиологични и ФИ модели.
Статистически методи и е-здравеопзване.
ТРЕТИ СЕМЕСТЪР (по 2 Свободно избираеми
дисциплини, стаж и магистърска теза)
Управление на здравеопзването (СИД).
Синтез на доказателства (СИД).
Регулиране на здравните технологии (СИД).
Здравна дипломация по света (СИД).
Здравна политика и мениджмънт (СИД).
Стаж и магистърска теза

ВОДЕЩИ БЪЛГАРСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Проф. Николай Данчев – Декан на
Фармацевтичен факултет и ръководител
катедра Фармакология, фармакотерапия и
оксикология. Председател на НСЦРЛП.
Проф. Генка Петрова - Ръководител катедра
ОИФ. Специалист по фармакоикономика,
преподава в МУ София, Белград, консултант
на СЗО, член на EuNeta, НТх и др.
Проф. Александра Савова. Преподава
Социална фармация и фарм.законодатества,
фармакоикономика. Опит по ценообразуване
и реимбурсиране. Член на НСЦРЛП.
Проф. Константин Митов, преподавател по
статистика и математика. Специалист по
образователни регистри и моделиране.
Проф. Маноела Манова, преподавател по
Социална фармация и фармацевтично
законодатества, фармакоикономика. Бивш
член на НСЦРЛП.
Проф. Георги Момеков – преподава
фармакология и и фармакотерапия. Член на
експертния съвет по фармакология към МЗ.
Председател на БНДФ.
Проф. Ирина Николова - завършва медицина в
МУ -София, специализира в Кинки
Университет, Осака Саяма-ши, Япония и
Тринити- Дъблин. Член на НСЦРЛП.
Проф. Вирджиния Цанкова – Преподавател по
токсикология и фармакология с опит в
лекарствена безопасност и регулация и
специализация в Италия.
Проф. Илко Гетов – Специалист по
фармакоепидемиология, председател на БФС
и бивш председател на комисията по ОЗТ.
Проф. Антония Янакиева – ръководител
катедра по ОЗТ към ФОЗ. Международен
мениджмънт в университета в Карлсруе,
магистър по здравен мениджмънт.
Председател на БНД по обществено здраве.
В преподаването участват идруги международни и български
преподаватели от Фармацевтичен факултет и Факултета по
обществено здраве на Медицински университет София.

