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PRZEDMIOTU PRAKTYKA WAKACYJNA W APTECE OGÓLNODOSTĘPNEJ   

po III roku  

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY 

LABORATORYJNEJ WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY  

  

  

  

Nazwa przedmiotu  PRAKTYKA WAKACYJNA W APTECE  

OGÓLNODOSTĘPNEJ  

Kierunek studiów  Farmacja  

Poziom studiów  Jednolite studia magisterskie  

Profil studiów  Praktyczny  

Forma studiów  Stacjonarne oraz niestacjonarne  

Nazwa jednostki, w której 

realizowany jest przedmiot  

Apteka ogólnodostępna   

Forma przedmiotu  Zajęcia praktyczne  

Kod przedmiotu  34656  

Typ przedmiotu  Obowiązkowy  

Rok/Semestr  Po III roku/ 1 miesiąc  

Poziom przedmiotu   Rozszerzony  

Liczba godzin   160 godzin   
(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9 maja 

2012r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: 

lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i 

położnictwa. Dz. U. z 2012 r. poz.631)  

Liczba godzin dziennie  8 godzin   
(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9 maja 

2012r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: 

lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i 

położnictwa. Dz. U. z 2012 r. poz.631)  

Liczba punktów ECTS  5  

Język zajęć  j. polski  

Wymagania wstępne  Zaliczenie VI semestru studiów  



Program praktyki  

  

  

  zapoznanie się z rozmieszczeniem i przeznaczeniem 

poszczególnych pomieszczeń apteki, sposobami 

przechowywania produktów leczniczych i wyrobów 

medycznych oraz surowców farmaceutycznych 

stosowanych w recepturze  

 

 • zapoznanie się z suplementami diety i środkami 

spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego  

• zapoznanie się z prowadzeniem różnego rodzaju ewidencji 

aptecznej, w tym ewidencji leków recepturowych i 

aptecznych, środków odurzających z grup IN i IIP, 

substancji psychotropowych z grup IIIP i IVP, prekursorów 

kategorii 1 oraz preparatów zawierających te środki lub 

substancje z wyżej wymienionych grup  

• zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą produktów 

leczniczych lub wyrobów medycznych w stosunku do 

których została wydana decyzja o wstrzymaniu w obrocie, 

wycofaniu z obrotu, dopuszczania do obrotu  

• zapoznanie się z warunkami ekspedycji produktów 

leczniczych i wyrobów medycznych zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept 

lekarskich. Zapoznanie się z procedurą wydawania z apteki 

produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Zasady 

otaksowania recept  

• zapoznanie się z obiegiem recept w aptece i sposobem 

przechowywania zrealizowanych recept  

• zapoznanie się ze sposobem postępowania z produktami 

leczniczymi, którym upłynął termin ważności  

• sporządzanie leków recepturowych. Student powinien 

szczegółowo opisać wykonanie 30 leków  recepturowych 

uwzględniając różne postacie leków.   

Sporządzanie niektórych leków aptecznych np. 3% Sol. Ac.  

borici, Aq. Menthae Piperitae, Aq. Calcis, Sir. Simplex  

• zapoznanie się z lekami gotowymi uwzględniając ich nazwy 

synonimowe i działanie terapeutyczne (należy opisać 30 

leków gotowych)  

• zapoznanie się z systemem informatycznym apteki 

(Kamsoft, ILC)  



Cel praktyki  

  

  

Pogłębianie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejętności 

praktycznych w zakresie farmacji aptecznej, zdobytych w czasie 

dotychczasowych studiów na kierunku farmacja, ze szczególnym 

uwzględnieniem: sporządzania produktów leczniczych, 

przechowywania i wydawania produktów leczniczych i wyrobów 

medycznych.  

Efekty kształcenia  

  

  

Student po zakończeniu praktyki posiada umiejętności w zakresie:  

 stosowania zasad rozmieszczania i przechowywania 

produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz 

surowców farmaceutycznych stosowanych w recepturze  

 • wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych 

będących przedmiotem obrotu w aptekach  

• stosowania szczególnych zasad wydawania leków bardzo 

silnie działających, psychotropowych i środków  

odurzających, określonych  w odrębnych przepisach  

prowadzenie dokumentacji aptecznej oraz posługiwania się i 

administrowania systemami informatycznymi apteki  

• prawidłowego  sporządzania  leków  recepturowych  i 

aptecznych  

• prawidłowego  sporządzania  leków  w  warunkach 

aseptycznych.  

  

Ocena studenta  Oceny studenta dokonuje  nauczyciel akademicki  na 

podstawie wymaganych wpisów w dzienniku praktyki 

zawodowej.   

Prowadzący przedmiot  Opiekun z ramienia apteki - magister farmacji  

Informacje dodatkowe  Nadzór nad przebiegiem i realizacją praktyki zawodowej 

pełnią nauczyciele akademiccy powoływani przez dziekana na 

okres VI semestru. Obowiązki ww. nauczycieli przedstawione 

są w odrębnym załączniku dołączonym do niniejszego 

sylabusa.  

  

  


