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НОРМАТИВНО ПРАВОВЕ ПОЛЕ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ
У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ
Білоусова Н. А.
Регіональне представництво “Вьорваг Фарма ГмбХ і Ко”, м. Київ
E-mail: inlaf@ukr.net

У систематичному огляді професійної підготовки магістрів для
системи охорони здоров’я в світі, зробленому в 2006 році на тему:
“Спільна робота в інтересах охорони здоров'я”, було зазначено, що за
результатами оцінювання, проведеного в 57 країнах світу, дефіцит медичного персоналу еквівалентний глобальному дефіциту. Він складає
2,4 мільйона лікарів, медсестер і акушерок, а це означає, що мільйони
людей у всьому світі не отримують необхідних медико-санітарних послуг та послуг, які вкрай необхідні. Навчання і подальший випуск
більшої кількості фахівців охорони здоров'я не відповідає масштабам
цієї проблеми. Для того, щоб правильно поєднати навички і компетенції медичних працівників, потрібне розширення масштабів професійної освіти і навчання медичних працівників, які можуть реагувати
на постійно зростаючі потреби населення в усьому світі. Ці висновки
вказують на необхідність запровадження нових підходів в освіті медичних працівників. Очевидно, трансформаційні процеси мають відбуватися на певній законодавчій ниві, розроблення якої в розвинутих
країнах передбачає систему заохочення громадськості до продукування ініціатив переходу від традиційного підходу до інноваційного,
до більш продуктивних технологій, побудованих на принципах партнерства. Метою нашого дослідження є аналіз нормативно-правової бази
і виявлення механізмів регулювання професійної підготовки медичних
представників у Німеччині.
За результатами вивчення нормативно-правової документації,
наукових джерел з’ясовано, що професія медичного представника в Німеччині має офіційне визнання. Це закріплено на законодавчому рівні.
Слід зазначити, що в цій країні до розроблення законодавства щодо
підготовки і унормування діяльності медичних представників залучені
різні громадські формування, зокрема, асоціації, фармацевтичні корпорації, Торговельна палата, які є суб’єктами їхньої професійній підготовки. Вони беруть активну участь у розробленні механізмів регулювання професійної підготовки медичних представників на державному
рівні, їх думка є вагомою при розробленні законодавства, регулюючих
документів та іншої документації, що має характер рекомендацій, наприклад, щодо організації стажування, проведення тренінгів і тесту155
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вання. На них частково покладена функція контролю за безпекою
праці та створенням небезпечних умов для роботи тощо. Вважаємо, що
дане дослідження для України має практичне значення, де професія
медичного представника до цих пір не унормована, хоча активно розвивається з початку 1990-х років. Її немає в класифікаторі професій, а
вищі навчальні заклади (академії, університети) здійснюють професійну підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів-провізорів, яким
викладається курс організація економіки фармації. До тепер підготовка
медичних представників є прерогативою лише фармацевтичних компаній, де вона здійснюється в процесі навчання безпосередньо на робочому місці. Це є однією з причин плинності кадрів, часто відсутності
концепції професійної підготовки, що негативно позначається на якості
кадрового складу, і відповідно – інформуванні лікарів про лікарські засоби, розвиток фармацевтичного ринку. Адже й ті особи, хто займається питаннями професійної підготовки медичних представників на
виробництві не мають спеціальної освіти, до проведення тренінгів залучаються не завжди професійні тренери або тренінгові компанії без
досвіду роботи на фармацевтичному ринку. Отже, досвід Німеччині
може стати в нагоді національним університетам у розробленні навчальних програм та змісту професійної підготовки медичних представників, як в університетах, так і безпосередньо в фармацевтичних компаніях, асоціаціях. Варто зазначити, що в зарубіжних країнах розробленню пакету законів та інших нормативно-правових документів передує масштабна аналітична робота, знов-таки за участю перелічених вище
суб’єктів. При цьому використовується аналітична база, представлена
світовими організаціями. Наприклад, систематичний огляд електронного
навчання магістрів охорони здоров’я, в якому інформується про радикальну трансформацію розвитку кадрових ресурсів у цій галузі [1].
Основні положення документа є орієнтиром для визначення подальших напрямів роботи з підвищення якості підготовки фахівців для фармацевтичної та медичної галузей, зокрема, медичних представників.
Результати вивчення нормативно-правової бази сучасної Німеччини свідчать, що професійне навчання медичних представників у
Німеччині регулюється законодавчими актами, наприклад Законом про
регулювання сертифікації кадрів [2], у якому відображено принципи
професійної освіти, що корелюють з медичною та фармацевтичною освітою. Регулювання освітніх програм на практиці проходить в відповідності із §75 Pharmareferenten Verordnung та положенням про визнання (сертифікація спеціаліста) спеціальності медичного представника (Pharmaberater в Німеччині).
Аналіз організації навчання медичних представників у країнах
Європи, в тому числі і в Німеччині, є свідченням того, що кожний етап
набуття цієї спеціальності є важливим компонентом у побудові ус156
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пішної професійно кар’єри в будь-якій сфері. В процесі дослідження
практики професійної підготовки медичних представників виявлено,
що фармацевтичні продажі не є винятком в досягненні успіху, і тому
медичні представники мають отримати всеосяжну первісну програму
навчання на базі вищої фармацевтичної або медичної освіти. Це включає в себе три напрями: основи анатомії і фізіології; безпосередньо лікарські засоби, які просуваються фармацевтичною компанією на ринку
країни; як стати більш ефективним продавцем. У січні 2012 року Німецька рада з науки і гуманітарних наук (Wissen-schaftsrat) додала ще
одну тему для дослідження “Стан та перспективи розвитку моделі
медичної освіти“. За результатами її вивчення були запропоновані програми професійного навчання, проаналізовані існуючі моделі програм і
з'ясовано, які елементи реформи успішно протестовані та ідентифіковані висновки для розроблення програм медичного ступеня. На сьогодні існує Національна асоціація фармацевтичних торгових представників. Представники світу можуть отримувати знання та навички через
веб-сайт, а також і навчальні програми для початкового рівня представників фармацевтичних продажів, менеджерів по продажах лікарських засобів і тренерів з продаж, які працюють у фармацевтичній
промисловості. Асоціація широко відома своєю програмою CNPR продажів фармацевтичної продукції Training. Вона пропонує кандидатам,
які шукають роботу та працюють, зробити кар’єру з продажів фармацевтичної продукції. Інші послуги CNPR включають в себе рекрутингові контакти, національні списки, конвенції по продажам, оголошення
про конференції, доступ до сучасних журналів в області фармацевтичної індустрії, списки вакансій, інформаційні бюлетені і багато іншого.
Національна асоціація фармацевтичних торгових представників орієнтована на кандидатів початкового рівня, представників фармацевтичних компаній з продажу, менеджерів з продажу та бізнес-тренерів з продажу, які працюють у фармацевтичній промисловості. Асоціація сприяє розвитку медичних маркетологів і забезпечує продажу
фармацевтичної продукції. Освіта для членів асоціації, а також кандидатів, які шукають роботу в сфері продажів фармацевтичної продукції. Асоціація широко відома своєю тренінговою програмою CNPR
з продажів фармацевтичної продукції, яка забезпечує професійну
освіту для осіб, які бажають отримати знання та навички та зробити
кар'єру з продажів фармацевтичної продукції. Це важливо для кандидатів-початківців фармацевтичного бізнесу. Фармацевтична освітня
програма навчання медичних маркетологів CNPR надає послуги професійного навчання, такі як: досконале знання лікарських засобів; норм і
правил з продажу лікарських засобів на основі нормативно-правової
документації; медична термінологія; методи фармацевтичного продажу;
відбір проб ліків; введення в фармакодинамику і фармакокінетику.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Шурупова Р. В.
Израильская Независимая Академия развития науки

Модернизация системы высшего медицинского образования
немыслима без совершенствования педагогических кадров. В этой связи
представляют интерес социологические исследования, охватывающие
непосредственных участников, занятых учебным процессом: студентов, аспирантов и преподавателей. Если первые две группы могут быть
опрошены в контексте с оценкой обучения, то последняя – с преподаванием. Во всех случаях не исключены субъективные мнения респондентов, однако получить приблизительную картину о ситуации здесь
можно. С целью совершенствования работы по формированию педагогического мастерства исследователь проводила социологические исследования в 2015 г. на вопрос: “Какими человеческими и профессиональными качествами должен обладать врач-педагог?” значительное количество респондентов ответили, что для людей данной профессии должны быть присущи сострадание и доброта (17,9 %), терпение (16,4 %), профессионализм (14,9 %), ум (11,9 %), ответственность (7,5 %), внимательность (6 %), умение слушать (3 %), аккуратность, понимание, упорство (1,5 %).
158

