
 

 

 

 

 

 

 
МАГИСТЪР-

ФАРМАЦЕВТЪТ: 
Винаги надеждна грижа 
за Вашето здраве 

 

Добри новини! 
 
• В продължение на няколко 

години магистър-фармацевтите 
са посочвани сред първите пет 
най-доверени професионалисти. 

 
• Преподавателите също са 

последователно в топ пет. 

 
• Скорошно проучване определи 

учените като хората с най-голямо 
доверие в света. 

ДОВЕРИЕТО Е 
СЪЩЕСТВЕНО ЗА 
ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ГРИЖИ 

Има значителна връзка 

между доверието в 

медицинските специалисти и 

здравните резултати за 

пациентите. 

 
 
 
 

Следващата графика представя къде 

се класират магистър-фармацевтите по 

доверие сред професиите в различни 

страни. Например, в Турция и 

Великобритания магистър-

фармацевтите са втората най-доверена 

професия. 

 

 
South Korea 

 Philippines Australia 

Canada 
Switzerland US 

Mexico 

India Argentina 

Ranking 

Germany 
 

Kenya 

 

 
МАГ.-ФАРМАЦЕВТИ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И 
УЧЕНИ? 

 
 
 

Nigeria 

Austria 

 
 

Poland 

Spain 

 
 
 
 

UK 
Turkey 

 
France 

Indonesia 

2 3 4 5 
Top
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Belgium 

Sweden 
Italy 

ТОВА Е НАШАТА 
ФАРМАЦЕВТИЧНА 
ПРОФЕСИЯ! 

Japan 

Russia 
South Africa 

Iran 

the Netherlands 

Brazil 

СВЕТОВЕН 25 СЕПТЕМВРИ 

ДЕН НА ФАРМАЦЕВТИТЕ 



 
 
 
 

НАШАТА ФАРМАЦЕВТИЧНА 
ПРОФЕСИЯ 

 

 

 

Магистър-фармацевти 
Доверявате ни се, за да 
извлечете най-доброто 
от лекарствената Ви 
терапия и да бъдете 
здрави. 

Фармацевтични учени 
Доверявате ни се за 
разработването на 
безопасни и ефективни 
лекарства, които 
спасяват животи и ги 
променят към по-добро. 

Преподаватели по фармация 

Доверявате ни се за обучението 
на висококвалифицирани и 
грижовни магистър-фармацевти. 

 
 
 

Магистър-фармацевтите имат и трите елемента,  

необходими за доверието 

 
 
 

1 Положителни взаимоотношения 

Нашият истински интерес към 

пациентите, времето за 

изслушване на техните нужди, 

както и нашите допълнителни 

усилия по време на пандемията от 

COVID-19, ни помогнаха да 

установим значими връзки и да 

изграждаме положителни 

взаимоотношения. 

 
2 Компетентност/експертиза 

Ние сме експертите по 

лекарствата, завършваме  

магистърска или докторска 

степен по фармация, както 

лекарите и денталните лекари, 

последвана от задължителен 

стаж, а след това продължаваме 

да се обучаваме през целия 

живот. 

3 Последователност 

Ние сме най-достъпните 

медицински специалисти в 

много части на света, а аптеката 

е с много по-дълго работно 

време от много други здравни 

заведения, поради което сме по-

способни да демонстрираме 

последователно своите умения 

и грижа. 
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СЕГА Е ВРЕМЕТО ДА СЕ 
ФОКУСИРАМЕ ВЪРХУ ТОВА 
ДОВЕРИЕ 
 

Доверието е като резервоар на добра 

воля за бъдеща употреба, а фармацията 

е натрупала огромен резерв през дългите 

години на грижа и експертност. 

 

Пандемията от COVID-19 и инфодемията 

около нея подхранват недоверието. 

Барометрите установяват, че недоверието 

към обществените лидери се е увеличило, а 

недоверието към всички източници на 

информация е рекордно високо. 

 
Във времена на несигурност, 

общественото доверие във фармацията и 

магистър-фармацевтите е по-важно от 

всякога. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Източници 

“ЕДИННА ФАРМАЦИЯ” 
ДОВЕРИЕ, СОЛИДАРНОСТ И 

ДЕЙСТВИЕ 
 
 
 

 
На Световния ден на 

фармацевтите тази 

година: 

• Покажете своите 

признателност и доверие в 

нашата професия. 

• Разпространете посланието 

за значимостта на доверието 

в нашата професия. 

• Разкажете на хората за ролята 

на фармацията за подобряване 

на здравето във всяко кътче на 

света. 

 

 
ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАШАТА КАМПАНИЯ! 
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