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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 16 lutego 2009 r.
w sprawie praktyki zawodowej w aptece
Na podstawie art. 2c ust. 6 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2008 r.
Nr 136, poz. 856) zarzàdza si´, co nast´puje:

1) niezdolnoÊci w ciàgu 6 miesi´cy do odbywania
praktyki z powodu choroby lub innych zdarzeƒ losowych przez okres d∏u˝szy ni˝ 14 dni;

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla ramowy program
praktyki zawodowej w aptece, zwanej dalej „praktykà”, sposób jej odbywania, dokumentowania i zaliczania, w tym wzór dziennika praktyki zawodowej w aptece.

2) urlopu, o którym mowa w art. 172 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wy˝szym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póên. zm.2)).

§ 2. Ramowy program praktyki zawodowej w aptece stanowi za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 3. 1. Praktyka rozpoczyna si´ po wykonaniu
i obronie pracy magisterskiej, nie póêniej ni˝ z dniem
1 paêdziernika, i koƒczy si´ po 6 miesiàcach pod warunkiem zrealizowania pe∏nego programu praktyki
w ∏àcznej liczbie 960 godzin dydaktycznych, przy czym
godzina dydaktyczna realizacji zaj´ç w ramach praktyki trwa 45 minut.
2. W przypadku gdy praktyka odbywa si´ w aptece szpitalnej lub zak∏adowej w rozumieniu przepisów
prawa farmaceutycznego, co najmniej 3 miesiàce
praktyki powinny odbywaç si´ w aptece ogólnodost´pnej.
§ 4. 1. Osoba odbywajàca praktyk´, zwana dalej
„praktykantem”, odbywa praktyk´ w wymiarze 8 godzin dydaktycznych na dob´, z wy∏àczeniem sobót,
niedziel i Êwiàt.
2. Przed∏u˝enie dobowego czasu wymiaru praktyki jest dopuszczalne, za zgodà praktykanta, nie wi´cej
jednak ni˝ do 12 godzin dydaktycznych. Przed∏u˝ony
dobowy wymiar czasu jest równowa˝ony krótszym
dobowym wymiarem czasu odbywania praktyki w innych dniach lub dniami wolnymi od praktyki w przyj´tym dwumiesi´cznym okresie rozliczeniowym.
3. Miesi´czny rozk∏ad czasu praktyki ustala opiekun, o którym mowa w art. 2c ust. 4 ustawy z dnia
19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, zwany dalej
„opiekunem”, bioràc pod uwag´ opini´ praktykanta,
i zapoznaje z nim praktykanta na co najmniej 7 dni
przed rozpocz´ciem kolejnego miesiàca praktyki.
4. Opiekun prowadzi ewidencj´ czasu odbywania
praktyki celem prawid∏owego ustalenia wymiaru czasu odbywania praktyki i zaliczenia praktyki.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, dziekan decyduje o przed∏u˝eniu praktyki w wymiarze pozwalajàcym na pe∏nà realizacj´ programu i powiadamia kierownika apteki o przed∏u˝eniu czasu trwania
praktyki, okreÊlajàc okres i przyczyn´ przed∏u˝enia
praktyki.
3. Usprawiedliwionà nieobecnoÊcià na praktyce
niewymagajàcà przed∏u˝ania czasu trwania praktyki
jest:
1) niezdolnoÊç w ciàgu 6 miesi´cy do odbywania
praktyki z powodu choroby lub innych zdarzeƒ losowych przez okres do 14 dni;
2) nieobecnoÊç na praktyce w wyznaczone przez organy uczelni dni rektorskie albo dziekaƒskie;
3) nieobecnoÊç na praktyce w ciàgu 6 miesi´cy przez
okres 30 godzin dydaktycznych w zwiàzku z udokumentowanym, w dzienniku praktyki zawodowej
w aptece, udzia∏em w szkoleniach w dziedzinie nauk farmaceutycznych lub medycznych organizowanych przez uczelnie, towarzystwa naukowe lub
samorzàdy zawodowe.
§ 6. 1. Praktykant otrzymuje od dziekana skierowanie na praktyk´ zawierajàce:
1) imi´ i nazwisko praktykanta;
2) nazw´ i adres apteki, w której ma byç odbywana
praktyka;
3) imi´ i nazwisko opiekuna praktyki;
4) dat´ rozpocz´cia praktyki.
2. Praktykant odbywa praktyk´ zgodnie z planem
praktyki opracowanym przez opiekuna, a zatwierdzonym przez dziekana na podstawie programu praktyki
zawodowej.

§ 5. 1. Czas trwania praktyki ulega przed∏u˝eniu
w przypadku:
———————

3. Opiekun zaznajamia praktykanta na poczàtku
praktyki z planem praktyki, zakresem zadaƒ oraz sposobem wykonywania zadaƒ na wyznaczonych stanowiskach.
———————

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 216, poz. 1607).

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144,
poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542,
Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180,
poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416.

1)

2)
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4. Zmiana apteki, w której jest odbywana praktyka,
nast´puje gdy wskazana przez dziekana apteka przestaje spe∏niaç wymogi niezb´dne do realizacji ramowego programu praktyki zawodowej w aptece.
§ 7. Realizujàc zadania wynikajàce z programu
praktyki, praktykant:
1) sumiennie i starannie wykonuje powierzone czynnoÊci i zadania;
2) przestrzega ustalonego harmonogramu i czasu
odbywania praktyki;
3) przestrzega przepisów i zasad etycznych dotyczàcych wykonywania zawodu farmaceuty;
4) przestrzega regulaminu i ustalonego w aptece porzàdku;
5) przestrzega przepisów oraz zasad bezpieczeƒstwa
i higieny pracy, a tak˝e przepisów przeciwpo˝arowych;
6) dba o dobro apteki, chroni jej mienie oraz dochowuje tajemnicy zawodowej;
7) przestrzega zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego.
§ 8. 1. Praktykant prowadzi dziennik praktyki zawodowej w aptece, w którym odnotowuje wykonywane
czynnoÊci praktyczne oraz nabywane umiej´tnoÊci.
Wykonanie czynnoÊci i nabycie umiej´tnoÊci potwierdza opiekun.
2. Wzór dziennika praktyki zawodowej w aptece
stanowi za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
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3. W przypadku odbywania praktyki w kilku aptekach lub odbywania praktyki z przerwami wpisy
w dzienniku praktyki zawodowej w aptece obejmujà
informacje dotyczàce przebiegu kolejnych etapów
praktyki w ka˝dej z aptek, z uwzgl´dnieniem dat rozpocz´cia i zakoƒczenia okresu ich trwania. Odbycie
praktyki potwierdza kierownik apteki, w której odbywany by∏ ostatni etap praktyki.
4. W przypadku niezdolnoÊci do odbywania praktyki z powodu choroby lub innych zdarzeƒ losowych
opiekun praktyki ustala w porozumieniu z praktykantem sposób i form´ zaliczenia danej cz´Êci programu
praktyki.
5. Po zakoƒczeniu praktyki praktykant przedk∏ada
dziekanowi wype∏niony dziennik praktyki zawodowej
w aptece.
6. Dziennik praktyki zawodowej w aptece jest do∏àczany do dokumentacji przebiegu studiów.
§ 9. Praktyk´ zalicza dziekan na podstawie wymaganych wpisów w dzienniku praktyki zawodowej
w aptece, w tym na podstawie opinii opiekuna.
§ 10. Osoby, które rozpocz´∏y odbywanie praktyki
zawodowej w aptece przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, odbywajà jà na zasadach
dotychczasowych.
§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Zdrowia: E. Kopacz

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 16 lutego 2009 r. (poz. 215)

Za∏àcznik nr 1

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ W APTECE
Cel praktyki
Pog∏´bianie wiedzy teoretycznej i doskonalenie
umiej´tnoÊci praktycznych w zakresie farmacji aptecznej, zdobytych w czasie dotychczasowych studiów na
kierunku farmacja, ze szczególnym uwzgl´dnieniem:
sporzàdzania produktów leczniczych, przechowywania i wydawania produktów leczniczych i wyrobów
medycznych, opanowania w praktyce zasad udzielania informacji o lekach, doradzania pacjentowi, promocji zdrowia oraz podstaw etycznych, prawnych
i organizacyjnych pracy farmaceuty w aptece.
Czas trwania praktyki
Praktyka trwa 6 miesi´cy i obejmuje 960 godzin
dydaktycznych.
Wykaz umiej´tnoÊci
Student po zakoƒczeniu praktyki powinien posiadaç umiej´tnoÊci w zakresie:

1) stosowania przepisów dotyczàcych wykonywania
zawodu farmaceuty, prowadzenia apteki, przepisów prawa pracy oraz zasad kodeksu etyki zawodowej;
2) stosowania zasad rozmieszczania i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, okreÊlonych w odr´bnych przepisach;
3) oceny jakoÊci postaci produktów leczniczych, leków recepturowych i aptecznych, w zakresie metod i Êrodków dost´pnych w aptece;
4) wydawania produktów leczniczych i wyrobów
medycznych b´dàcych przedmiotem obrotu w aptekach;
5) stosowania szczególnych zasad wydawania leków
bardzo silnie dzia∏ajàcych, psychotropowych
i Êrodków odurzajàcych, okreÊlonych w odr´bnych przepisach;
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6) komunikacji interpersonalnej z pacjentami, ich
opiekunami, lekarzami oraz pozosta∏ymi pracownikami ochrony zdrowia;
7) praktycznej
w aptece;

realizacji

opieki

farmaceutycznej

8) prowadzenia dokumentacji aptecznej oraz pos∏ugiwania si´ i administrowania systemami informatycznymi apteki;
9) stosowania zasad dobrej praktyki aptecznej;

Poz. 215

10) prawid∏owego sporzàdzania leków recepturowych i aptecznych;
11) prawid∏owego sporzàdzania leków w warunkach
aseptycznych;
12) stosowania zasad organizacji pracy w aptece,
z uwzgl´dnieniem przepisów i zasad bezpieczeƒstwa i higieny pracy;
13) przygotowywanie zamówieƒ i wspó∏praca z hurtowniami oraz pos∏ugiwanie si´ lekospisami i bazami danych o lekach.

Modu∏y programowe

Dziennik Ustaw Nr 31

— 2740 —

Poz. 215

Dziennik Ustaw Nr 31

— 2741 —

Poz. 215
Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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