Wydział Farmaceutyczny
PROGRAM PRAKTYKI WAKACYJNEJ W APTECE ZAMKNIĘTEJ
DLA STUDENTÓW PO IV ROKU FARMACJI
1. Celem praktyki jest zapoznanie się z charakterem pracy aptecznej, jej organizacją,
czynnościami administracyjnymi i fachowymi.
2. Czas trwania - 6 godzin zegarowych dziennie w okresie pół miesiąca (80 godzin
akademickich bez dyżurów nocnych, dni świątecznych, wolnych sobót i niedziel).
3. Studenta w czasie praktyk obowiązuje dyscyplina pracy i przestrzeganie zasad BHP.
4. Student ma obowiązek: posiadać dziennik praktyk i pomocniczy zeszyt praktyk,
w którym zgodnie z zaleceniami programu winien prowadzić dokumentację fachową
wykonanych czynności. Pomocniczy zeszyt praktyk wraz dzienniczkiem stanowi
podstawę do zaliczenia praktyki.
5. Praktyka obejmuje zapoznanie się z:
a) podstawami prawnymi funkcjonowania apteki szpitalnej,
b) czynnościami administracyjnymi,


sprawozdawczością,



zamówieniami produktów leczniczych i wyrobów medycznych zgodnie
z Ustawą o Zamówieniach Publicznych,

 ewidencją sporządzanych leków,
 prowadzeniem książki narkotycznej i spirytusowej oraz ewidencji leków
psychotropowych,
 kontrolą upływu terminów ważności,
c) zasadami funkcjonowania receptariusza szpitalnego,
d) rozmieszczeniem i przeznaczeniem poszczególnych działów apteki, sposobami
przechowywania produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
e) czynnościami pomocniczymi wchodzącymi w zakres prac aptecznych
f) asortymentem produktów leczniczych i wyrobów medycznych w danej aptece szpitalnej
oraz ich rozmieszczenia w ekspedycji i magazynach
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g) procedurami wydawania produktów leczniczych na oddziały oraz dla pacjentów
h) aseptycznymi warunkami sporządzania leków (przygotowania pomieszczeń i personelu
fachowego do pracy)
i) zagadnieniami sterylizacji
 aparaturą stosowaną do sterylizacji
 sposobem sterylizacji różnych materiałów i roztworów
j) kartą charakterystyki
k) niezgodnościami zachodzącymi w roztworach do wstrzykiwań i do wlewów
l) sposobem wykonywania leków w warunkach jałowych
 leków okulistycznych,
 płynów infuzyjnych,
 leków do żywienia dojelitowego i pozajelitowego,
 leków cytostatycznych.
ł) recepturą leków wykonywanych w aptekach szpitalnych w dużych ilościach
6. Uwagi końcowe:
a) karty tygodniowe „Dzienniczka praktyk” sprawdza i podpisuje kierownik praktyk raz
w tygodniu. Natomiast zeszyt uzupełniający powinien być sprawdzany i podpisywany
codziennie.
b) w przypadku opuszczenia zajęć w czasie praktyki student jest zobowiązany do
dodatkowego odpracowania brakujących dni.
c) wszystkie czynności winny być wykonywane pod nadzorem pracownika apteki
z wyższym wykształceniem o pełnych kwalifikacjach zawodowych, tzw. opiekuna.
d) praktyki wakacyjne będą nadzorowane przez opiekuna z ramienia uczelni ds. praktyk
studenckich na kierunku farmacja (pracownika naukowo-dydaktycznego).
e) Po zakończeniu miesięcznej praktyki wakacyjnej student zgłasza się z wypełnionym
„Dziennikiem praktyk” oraz zeszytem uzupełniającym do opiekuna z ramienia uczelni,
w celu zaliczenia praktyki. Zaliczenie odbywa się na podstawie „Dziennika”, zeszytu
pomocniczego oraz kolokwium ustnego.

