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PROGRAM PRAKTYKI  ZAWODOWEJ w APTECE OTWARTEJ 

dla  studentów III roku kierunku Farmacja 
 
Praktyka obejmuje 160 h dydaktycznych, przy czym jeden dzień praktyki to 8 godzin dydaktycznych (360 minut). 

Student powinien prowadzić kartę przebiegu praktyki (na jednej karcie należy wpisać informacje dotyczące 

jednego tygodnia) i zeszyt pomocniczy praktyk. Wzór karty przebiegu praktyki dostępny jest  do pobrania na 

stronie internetowej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. 

 

Praktyka obejmuje: 

1. Zapoznanie się z rozmieszczeniem i przeznaczeniem poszczególnych działów apteki otwartej. Sposoby 

przechowywania leków i surowców farmaceutycznych z uwzględnieniem wykazów A, B, N, nomenklatura 

łacińska, synonimy (min. 1 dzień). 

2. Czynności pomocnicze wchodzące w zakres pracy w aptece: mycie szkła, przyjmowanie towaru (min. 1 

dzień). 

3. Czynności administracyjne: prowadzenie książki narkotycznej /w tym w formie elektronicznej/, spirytusowej. 

Cennik apteczny i zasady taksacji. Podział recept ze względu na odpłatność. Limity cenowe leków. Kody 

dodatkowych uprawnień chorego. Zasady wystawiania recept farmaceutycznych. Obieg recept /numerator 

recept/ i paragonów, sprzedaż odręczna. Retaksacja i przechowywanie recept. Przepisy dotyczące 

wydawania narkotyków (min. 1 dzień). 

4. Roztwory recepturowe (ułatwienie recepturowe), stężenia i dopuszczalny okres przechowywania roztworów 

wydawanych w aptece. Trituracje (min. 1 dzień). 

5. Opisywanie recept (kolory i treść etykiet). Dawki (pro dosi, pro die – obliczyć na przykładzie 1-2 recept), 

warunki przekroczenia dawek wg FP VI (min. 1 dzień). 

6. Receptura (min. 10 dni): 

Student zobowiązany  jest wykonać minimum 80 recept, a szczegółowo opisać wykonanie 30-tu recept, 

uwzględniając różne postacie leków oraz recepturę antybiotyków: 

a) proszki – dzielone i niedzielone (stosowanie trituracji), 

b) mikstury, rozpuszczalność i kolejność dodawania składników, 

c) krople, 

d) maści, 

e) emulsje, 

f) czopki i gałki, 

g) pudry płynne, 

h) inne recepty. 



7. Praca za pierwszym stołem (zapoznanie się z aptecznym programem komputerowym: np. ILC, Kamsoft, 

Malicki, etc.) oraz zapoznanie się ze specyfikami (min. 5 dni). W oparciu o aktualną literaturę i ulotki z 

oryginalnych opakowań opisać co najmniej 30 specyfików.  

 

W przypadku opuszczenia zajęć w czasie praktyki – student zobowiązany jest do odpracowania brakujących dni 

roboczych. 

Opiekun praktyki z ramienia jednostki przyjmującej podpisuje karty przebiegu praktyki oraz zeszyt pomocniczy 

praktyki, a także poświadcza odbycie praktyk pieczątką apteki i pieczątką imienną wraz z podpisem w indeksie w 

rubryce „nazwa i miejsce zakładu pracy”. 

 


