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Wiedza 

1. Zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny w Jednostce realizacji 
praktyki oraz potrafi scharakteryzować zasady funkcjonowania 
Jednostki, w której realizuje praktykę 

    

2.  Zna i rozumie zasady funkcjonowania aptek szpitalnych oraz ich 
zaopatrywania 

    

3. Zna zagadnienia dotyczące nowoczesnej farmakoterapii wybranych 
chorób cywilizacyjnych oraz chorób wymagających przewlekłego 
leczenia, w oparciu o zasady postępowania medycznego określanego 
jako medycyna oparta na dowodach (evidence based medicine), 
standardy terapeutyczne oraz wytyczne polskich i europejskich 
towarzystw lekarskich 

    

4. Zna zasady współpracy farmaceuty i lekarza, z uwzględnieniem 
zagadnień dotyczących opracowania receptariusza szpitalnego oraz 
standardów terapeutycznych 

    



 
 

 

*Wypełnia Opiekun Praktyk z ramienia Jednostki wstawiając znak X w wybranej pozycji 

5. Zna i rozumie zasady indywidualizacji farmakoterapii uwzględniające 
różnice w działaniu leków spowodowane czynnikami fizjologicznymi 
w stanach chorobowych 

    

Umiejętności 
1. Różnicuje kategorie dostępności produktów leczniczych i wyrobów 

medycznych oraz omawia podstawowe zasady gospodarki lekiem w 
szpitalach 

    

2. Wskazuje właściwy sposób postępowania z lekiem w czasie jego 
używania, opisuje etapy postępowania z lekiem w aptece otwartej i 
szpitalnej od momentu decyzji o zamówieniu do wydania 
pacjentowi, demonstruje sposób użycia wyrobów medycznych i 
testów diagnostycznych, a także przeprowadza rozmowę z 
pacjentem w celu doradzenia produktu leczniczego lub innego 
produktu w aptece 

    

3. Aktywnie uczestniczy w pracach zespołu terapeutycznego, 
współpracując z lekarzem, pielęgniarką oraz diagnostą 
laboratoryjnym, w celu wyboru optymalnego sposobu leczenia 
pacjenta 

    

4. Przewiduje wpływ różnych czynników na właściwości 
farmakokinetyczne i farmakodynamiczne leków i rozwiązuje 
problemy dotyczące indywidualizacji i optymalizacji farmakoterapii 

    

5. Aktywnie monitoruje i raportuje niepożądane działania leków, 
wdraża działania prewencyjne, udziela informacji związanych z 
powikłaniami farmakoterapii pracownikom służby zdrowia, 
pacjentom lub ich rodzinom 

    

6. Przygotowuje plan monitorowania farmakoterapii, określając rodzaj 
wskaźników wykorzystywanych w ocenie skuteczności oraz 
częstotliwość pomiaru tych wskaźników 

    

Kompetencje 

1. Potrafi różnicować kategorię dostępności produktów leczniczych               
i wyrobów medycznych oraz omawia  podstawowe zasady 
gospodarki lekiem w szpitalach. Potrafi wskazać produkty lecznicze i 
wyroby medyczne wymagające specjalnych warunków 
przechowywania, potrafi ustalić zakres obowiązków poszczególnych 
osób należących do personelu fachowego w aptekach, w tym potrafi 
wskazać podział odpowiedzialności w obszarze ekspedycji leków z 
apteki i udzielania informacji o lekach. 

    

2. Potrafi aktywnie monitorować i raportować niepożądane działania 
leków, potrafi wdrażać działania prewencyjne, potrafi udzielić 
informacji związanych z powikłaniami farmakoterapii pracownikom 
służby zdrowia, potrafi odnieść się do zasad etyki zawodowej 
farmaceuty i praw pacjenta w relacji z pacjentem i personelem 
medycznym szpitala, aktywnie uczestniczy w pracach zespołu 
terapeutycznego, współpracując z lekarzem, pielęgniarką oraz 
diagnostą laboratoryjnym, w celu wyboru optymalnego sposobu 
leczenia pacjenta, aktywnie uczestniczy w badaniach klinicznych. 

    



 
 

 

 

Ocena i spostrzeżenia o Studencie 
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 ………………………………………………………………………………….. 

Podpis Opiekuna Praktyki z ramienia Jednostki,  

w której realizowana była praktyka zawodowa 

 


