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Technik farmacji Technik farmacji Technik farmacji Technik farmacji ----    praktyka w aptece szpitalnejpraktyka w aptece szpitalnejpraktyka w aptece szpitalnejpraktyka w aptece szpitalnej    

PytaniePytaniePytaniePytanie    

Jestem technikiem farmacji, odbywam staŜ w aptece szpitalnej. Czy muszę równieŜ odbyć Jestem technikiem farmacji, odbywam staŜ w aptece szpitalnej. Czy muszę równieŜ odbyć Jestem technikiem farmacji, odbywam staŜ w aptece szpitalnej. Czy muszę równieŜ odbyć Jestem technikiem farmacji, odbywam staŜ w aptece szpitalnej. Czy muszę równieŜ odbyć 

praktykę w aptece otwartej? Czy praktykant jest zobowiązapraktykę w aptece otwartej? Czy praktykant jest zobowiązapraktykę w aptece otwartej? Czy praktykant jest zobowiązapraktykę w aptece otwartej? Czy praktykant jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji ny do prowadzenia dokumentacji ny do prowadzenia dokumentacji ny do prowadzenia dokumentacji 

staŜu? staŜu? staŜu? staŜu?  

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź    

PowyŜsze kwestie reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2002 r. w sprawie 

odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego (Dz. U. Nr 126, poz. 1082). W myśl 

przepisów tego rozporządzenia praktyka powinna być odbywana w aptece świadczącej usługi 

farmaceutyczne obejmujące co najmniej: 

1) wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, określonych w odrębnych 

przepisach, 

2) sporządzanie leków recepturowych, w terminie nie dłuŜszym niŜ 48 godzin od złoŜenia recepty 

przez pacjenta, a w przypadku recepty na lek recepturowy zawierający środki odurzające lub 

oznaczonej "wydać natychmiast" - w ciągu 4 godzin, 

3) sporządzenie leków aptecznych, 

4) udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych. 

Przepisy dopuszczają takŜe odbywanie praktyki w innej aptece (która nie świadczy wszystkich 

usług wskazanych powyŜej). Wówczas jednak naleŜy umoŜliwić praktykantowi odbycie części zajęć 

praktycznych w aptece zapewniającej świadczenie usług farmaceutycznych, co najmniej w zakresie 

określonym powyŜej. 

Technik farmaceutyczny odbywający praktykę obowiązany jest prowadzić "Dziennik praktyki 

aptecznej technika farmaceutycznego". W dzienniku tym odnotowuje wykonywane zajęcia 

praktyczne. Szczegółowe zasady dotyczące sposobu wypełniania dziennika zawarte zostały w § 7 

rozporządzenia, który stanowi, Ŝe: 

- dziennik posiada formę ksiąŜkową, 

- na pierwszej stronie dziennika umieszcza się: imię i nazwisko praktykanta, nazwę apteki, datę 

wydania oraz numer dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu technika farmaceutycznego, a 

takŜe datę rozpoczęcia praktyki, imię i nazwisko opiekuna praktyki, 
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- na kolejnych stronach dziennika umieszcza się: nazwę apteki, w której praktykant wykonuje 

zajęcia praktyczne, ich opis oraz ocenę osoby nadzorującej wykonywanie tych zajęć, 

- jeŜeli wpisy w dzienniku dotyczą czynności wykonywanych pod nadzorem innej osoby niŜ 

opiekun wpisy w dzienniku wymagają, oprócz potwierdzenia przez osobę nadzorującą zajęcia, 

dodatkowo potwierdzenia przez opiekuna. 

JeŜeli praktyka odbywana jest w róŜnych aptekach bądź podczas jej odbywania występują przerwy, 

opiekun potwierdza te fakty w dzienniku, z uwzględnieniem dat rozpoczęcia i zakończenia okresu 

ich trwania. 

Magdalena Sender, radca prawny, specjalista prawa medycznego, ekspert ABC Serwis Prawo i 

Zdrowie, Wolters Kluwer Polska, www.abc.com.pl. 

 

 

 


