
Τίτλος: Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ

Κωδικός

Μαθήματος:
PHA507

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό

Επίπεδο: Προπτυχιακό (1ος Κύκλος)

Έτος σπουδών: 5ο (10ο Εξάμηνο)

Αριθμός ECTS

credits:

25

Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση και εξοικείωση με τις

επαγγελματικές δραστηριότητες στο χώρο του ανοικτού στο κοινό

φαρμακείου, του νοσοκομειακού φαρμακείου και της φαρμακευτικής

βιομηχανίας.

Αναμενόμενα

μαθησιακά

αποτελέσματα:

Γνώση των φαρμάκων, της παρασκευή και των ελέγχων τους, των

αποτελεσμάτων, του μεταβολισμού και των χρήσεων τους.

Αξιολόγηση των επιστημονικών δεδομένων για τα φάρμακα και γνώση του

νομικού πλαισίου για την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος.

Προαπαιτούμενα: Επιτυχής περάτωση 240 ECTS credits (4 έτη), όπως καθορίζονται στο

πρόγραμμα σπουδών.

Περιεχόμενο

μαθήματος:

Πρακτική εξάσκηση σε ιδιωτικά ή δημόσια φαρμακεία:

Ο ασκούμενος φοιτητής κάτω από την επίβλεψη του υπεύθυνου

Φαρμακοποιού θα πρέπει κατά τη διάρκεια της εξάσκησης να:

Κατανοεί, να εκτελεί συνταγές και να παρέχει ταυτόχρονα συμβουλές για τη

δοσολογία και τον τρόπο χορήγησης των φαρμάκων.

Παρασκευάζει ο ίδιος φαρμακοτεχνικά παρασκευάσματα (γαληνικά

παρασκευάσματα) μετά από ιατρική συνταγή ή ως μη συνταγογραφούμενα.

Φροντίζει για την ασφαλή διάθεση ειδικών κατηγοριών φαρμάκων όπως

αγχολυτικών, ηρεμιστικών, ναρκωτικών και δηλητηρίων.

Τηρεί τις σχετικές καταστάσεις συνταγών που προβλέπονται από το νόμο

για ειδικές κατηγορίες φαρμάκων π.χ. τα ναρκωτικά.

Φροντίζει για την τοποθέτηση και ταξινόμηση φαρμάκων και φαρμακευτικών

προϊόντων καθώς και τη συντήρησή τους, ώστε να μην υποστούν

αλλοιώσεις.

Φροντίζει την αντικατάσταση ή απόρριψη φαρμάκων και φαρμακευτικών

παρασκευασμάτων που έχουν λήξει ή έχουν χρησιμοποιηθεί.

Διαθέτει τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα στους ασθενείς ανάλογα με τις

ανάγκες τους.

Ενημερώνει το κοινό για τους κινδύνους από τη μη ορθολογική χρήση των

μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, των αντιβιοτικών και άλλων

κατηγοριών φαρμάκων.



Συμμορφώνεται με τον κώδικα δεοντολογίας του φαρμακευτικού

επαγγέλματος.

Προσφέρει στο πλαίσιο της φαρμακευτικής φροντίδας απλές υπηρεσίες,

π.χ. μέτρηση αρτηριακής πίεσης ή σακχάρου των ασθενών.

Διαθέτει στο κοινό δευτερευόντως καλλυντικά, συμπληρώματα διατροφής,

είδη υγιεινής, ιατρικό και ορθοπεδικό υλικό, στην περίπτωση άσκησης σε

φαρμακείο που διαθέτει τα προηγούμενα.

Πρακτική εξάσκηση σε άλλες δομές:

Σχετικά με την πρακτική άσκηση σε δομές εκτός Φαρμακείου ανοιχτού στο

κοινό, οι φοιτητές δύνανται να εξασκηθούν στις παρακάτω δραστηριότητες

όπως ορίζονται από τη Νομοθεσία:

Καθορισμό και ετοιμασία της φαρμακευτικής μορφής των φαρμάκων.

Παρασκευή και έλεγχο των φαρμάκων. Αποθήκευση, διατήρηση και διανομή

των φαρμάκων στο στάδιο της χονδρικής πώλησης.

Παρασκευή και λιανική διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία.

Νοσοκομειακή φαρμακευτική.

Επιστημονική ενημέρωση του ιατρικού σώματος και του φαρμακευτικού

σώματος σχετικά με τα φάρμακα σε αδειούχο εισαγωγέα ή κατασκευαστή.


