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PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

Praktyki zawodowe odgrywają bardzo ważną rolę w procesie kształcenia. Stanowią one na 

wszystkich kierunkach obligatoryjny element kształcenia i podlegają z tego powodu 

obowiązkowemu zaliczeniu na równi z innymi zajęciami.  

 

Do podstawowych zadań praktyk zawodowych organizowanych w Policealnych Szkołach SKK 

spółka z o.o. należy zaliczyć: 

 ⇒ ugruntowanie i weryfikacja zdobytej przez słuchaczy wiedzy i nabytych umiejętności oraz 

postaw ukształtowanych w trakcie nauki; 

 ⇒ zdobycie przez słuchaczy podstawowych nawyków i umiejętności zawodowych;  

⇒ nauczenie się przez słuchaczy wiązania wiadomości teoretycznych z działalnością praktyczną;  

⇒ profesjonalne poznanie przez słuchaczy specyfiki środowiska zawodowego, w którym będą 

zatrudnieni po ukończeniu nauki.  

 

Ponadto, w trakcie odbywania praktyk zawodowych w świadomości słuchaczy powinna następować 

także weryfikacja zdobywanej w trakcie nauki wiedzy teoretycznej poprzez jej konfrontację z 

rzeczywistością empiryczną i na tym tle dokonywanie krytycznej oceny posiadanych umiejętności. 

Celem praktyk powinno być także wyrabianie przez słuchaczy pozytywnych przekonań, co do 

własnych możliwości i kompetencji w przyszłym zawodzie, aby umacniać osobiste przekonanie o 

trafności wyboru tego właśnie zawodu. 

 

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH przewiduje następujący rozkład czasowy w 

trakcie okresu nauki: 

POLICEALNA SZKOŁA FARMACEUTYCZNA 

 

TERMIN PRAKTYKI 

ILOŚĆ GODZIN 

ZEGAROWYCH 

(60 minut) 

 

ILOŚĆ TYGODNI 

 

FORMA 

ZALICZENIA 

III-IV semestr 160 4 tyg. Zaliczenie na ocenę 
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Warunki osiągania celów 

Przygotowanie zapotrzebowania na produkty lecznicze i wyroby medyczne. Dokonanie przyjęcia 

produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki (operacje magazynowe). Uczestniczenie w 

obrocie aptecznym produktów leczniczych i wyrobów medycznych (symulacja z zastosowaniem 

systemu informatycznego). 

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM I ZAKRES PROBLEMOWY ODBYWANIA 

PRAKTYK OPARTY O EFEKTY, KTÓRE MUSI OSIAGNĄĆ SŁUCHACZ (Zgodne z 

Podstawą Programową). 

Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami 
farmaceutycznymi i materiałami medycznymi  

1. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych  
Słuchacz: 
1) rozróżnia surowce farmaceutyczne i metody ich pozyskiwania;  

2) rozróżnia substancje czynne i substancje pomocnicze oraz dobiera substancje pomocnicze 
stosowane przy sporządzaniu poszczególnych postaci leku;  

3) charakteryzuje postacie leków recepturowych i aptecznych;  

4) korzysta z farmakopei i Zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania w celu wykonania leku 
recepturowego i aptecznego;  

5) interpretuje zapis na recepcie lekarskiej i przepis farmakopealny w aspekcie wykonania leku 
recepturowego i leku aptecznego;  

6) określa typy niezgodności recepturowych oraz stosuje techniki zapobiegania im;  

7) wykonuje obliczenia stężeń i dawek składników leku oraz kontroluje prawidłowość zapisu 
ilości składników, dla których określono dawki i stężenia maksymalne;  

8) stosuje metody obliczeniowe w celu ustalenia ilości surowców farmaceutycznych 
potrzebnych do wykonania leku recepturowego i leku aptecznego;  

9) planuje przebieg prac związanych z wykonaniem leku aptecznego i leku recepturowego;  

10) dobiera metody i warunki wykonania leku recepturowego do zapisanej postaci leku;  

11) rozróżnia sprzęt i dobiera aparaturę, urządzenia i opakowania do wykonywanej postaci 
leku;  

12) planuje wykonywanie segmentów technologicznych w procesie produkcyjnym i dobiera 
aparaturę potrzebną do zadanego procesu technologicznego;  

13) przygotowuje siebie, sprzęt i pomieszczenia recepturowe (w tym przeznaczone do 
sporządzania jałowych postaci leku);  

14) obsługuje aparaturę, urządzenia i sprzęt wykorzystywany w aptece i przemyśle 
farmaceutycznym;  

15) wykonuje wszystkie postacie leków recepturowych i leków aptecznych zgodnie z 
uprawnieniami zawodowymi;  

16) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania leków;  

17) wykonuje fasowanie leków i etykietowanie opakowań;  

18) wykonuje czynności pomocnicze w zakresie uprawnień zawodowych;  

19) sporządza niezbędną dokumentację dotyczącą wytwarzanych preparatów.  
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2. Przeprowadzanie analizy i kontroli produktów leczniczych oraz wyrobów 
medycznych. 
Słuchacz: 
1) rozróżnia sprzęt, urządzenia i aparaturę laboratoryjną;  

2) dobiera metody i rodzaje badań produktów leczniczych i surowców roślinnych zgodne z 
przepisami farmakopealnymi;  

3) dobiera odczynniki, sprzęt, urządzenia i aparaturę do wykonywanych zadań;  

4) obsługuje aparaturę, urządzenia i sprzęt w laboratorium;  

5) realizuje prace laboratoryjne związane z analizą i kontrolą produktów leczniczych i wyrobów 
medycznych;  

6) przeprowadza oznaczenia z zakresu analizy jakościowej i ilościowej substancji leczniczych, 
surowców farmaceutycznych (w tym surowców roślinnych) i produktów leczniczych;  

7) wykonuje obliczenia z zakresu analizy jakościowej i ilościowej;  

8) charakteryzuje i interpretuje błędy analityczne;  

9) pobiera i przechowuje próbki archiwalne zgodnie z przepisami;  

10) sporządza dokumentację laboratoryjną;  

11) stosuje Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w analizie i kontroli produktów leczniczych i 
wyrobów medycznych.  

3. Prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi  
Słuchacz: 
1) rozróżnia i stosuje nazwy polskie, łacińskie, międzynarodowe i synonimy nazw surowców 
farmaceutycznych;  

2) posługuje się terminologią z zakresu fizjologii, patofizjologii, anatomii człowieka i biofarmacji 
w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;  

3) identyfikuje grupy leków ze względu na właściwości farmakologiczne i określa zakres 
działania farmakologicznego produktów leczniczych;  

4) identyfikuje farmakologiczne interakcje leków;  

5) charakteryzuje postacie produktów leczniczych i rodzaje wyrobów medycznych;  

6) korzysta z Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wykazu leków refundowanych;  

7) analizuje rynek w celu określenia zapotrzebowania na produkty lecznicze, wyroby medyczne 
i pozostałe produkty dopuszczone do obrotu na podstawie przepisów prawa;  

8) przygotowuje zamówienia produktów leczniczych i wyrobów medycznych;  

9) przestrzega zasad przyjmowania leków (znaczenie serii, terminu ważności);  

10) przyjmuje i magazynuje produkty lecznicze i wyroby medyczne, uwzględniając ich postać, 
skład i właściwości zgodnie z zaleceniami wytwórcy i inspekcji farmaceutycznej;  

11) ocenia zmiany zachodzące w lekach podczas ich przechowywania i przestrzega procedur 
postępowania z lekiem przeterminowanym;  

12) stosuje przepisy prawa dotyczące zasad wystawiania i realizacji recept;  

13) analizuje receptę pod względem formalno-prawnym;  

14) oblicza dawki i stężenia substancji czynnych w produktach leczniczych z uwzględnieniem 
drogi podania i wieku pacjenta;  

15) określa składowe kosztu leku recepturowego i dokonuje jego wyceny;  

16) wydaje produkty lecznicze i wyroby medyczne oraz inne produkty dostępne w aptece 
zgodnie z uprawnieniami zawodowymi i obowiązującym prawem;  

17) informuje pacjenta o sposobie działania leków, możliwości wystąpienia działań 
niepożądanych, wpływie na sprawność psychofizyczną oraz warunkach przechowywania i 
sposobie użycia produktów leczniczych i wyrobów medycznych;  
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18) przestrzega procedur wstrzymywania i wycofywania produktów leczniczych z obrotu w 
związku ze zgłoszeniem niepożądanego działania leku;  

19) rozróżnia rodzaje dokumentów aptecznych;  

20) obsługuje programy komputerowe przeznaczone do ewidencjonowania przychodu i 
rozchodu produktów leczniczych, w tym leków recepturowych i leków aptecznych.  
 

Na zakończenie realizacji programu opiekun praktyki zawodowej powinien wystawić ocenę, 

końcową opinię o pracy i postępach ucznia oraz udokumentować przebieg praktyki w 

dzienniczku praktyk. 
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