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IGAZOLÁS - OKTATÓI ÉRTÉKELŐLAP 

Záróvizsga előtti szakmai gyakorlat I. (OGSSG3) 
Minősítési lap 9. szemeszteres gyógyszerész szakmai gyakorlatról 

 

FONTOS: Jelen űrlapot hiánytalanul kitöltve a gyakorlat elvégzését követően szíveskedjék leadni a 
Csoportvezetőjének, majd ők összegyűjtve adják le a Tanulmányi Hivatalban.   

Vezetéknév: Utónév: 

E-mail cím: EHA kód: .PTE 

Levelezési cím:  Telefonszám: 

 

Gyakorlat időtartama: 

2015. július 13. - 2015. szeptember 12. 
 

Gyakorlat hossza: 2 hónap 

Gyakorlatrész pontos időpontja: 

Gyógyszertár teljes neve: 

 

Címe: 

Gyógyszertár vezetője (személyi jogosultja): 

Gyógyszertárt akkreditáló egyetem: 

Akkreditációs száma: Kelte: Érvénye: 

Oktató gyógyszerész neve: 

 

E-mail címe: 

Oktató gyógyszerész beosztása: 

 

Telefonszáma: 

 

 

A. A hallgató személyes adatai  

B. A gyakorlatra vonatkozó adatok (a befogadó intézmény tölti ki) 
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A hallgató munkájának értékelése (Karikázza be azt a számot, amely a legjobban kifejezi véleményét!) 

 
nem 

megfelelő 
megfelelő közepes jó jeles 

A hallgató általános emberi, etikai magatartása 1 2 3 4 5 

A hallgató munkához, betegekhez, munkahelyi rendhez 
való viszonya 

1 2 3 4 5 

A hallgató szorgalma, pontossága, rend- és 
tisztaságszeretete 

1 2 3 4 5 

A hallgató gyakorlati munkájának szakmai értékelése 1 2 3 4 5 

Hiányzások száma (igazolt, igazolatlan): A hiányzásból pótolt napok száma: 

A hallgató tevékenységének végső minősítése elégtelen (1) megfelelt (3) kiváló (5) 

Egyéb észrevétel: 
 

 

 Igazolom, hogy a hallgató a mellékelt 
tematika szerint elvégezte a gyakorlatot 
 

 

 Igazolom, hogy a hallgató nem végezte el a 
gyakorlatot 

Oktató gyógyszerész aláírása: 

 

Oktató gyógyszerész aláírása: 

 

Dátum / Pecsét: 

 

Dátum / Pecsét: 

 

 

C. Oktatói értékelés (az oktató gyógyszerész tölti ki) 
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MELLÉKLET 
Záróvizsga előtti szakmai gyakorlat I. (OGSSG3) 

Tematika 9. szemeszteres gyógyszerész szakmai gyakorlathoz 

 

Tematika rövid leírása: 
Az un. szigorló félév célja a hallgató gyakorlati ismeretét és szemléletét kiegészíteni a gyakorlati gyógyszerészet 
szakterületével. A kurzus célja, mind a közforgalmú gyógyszertárak, mind az intézeti gyógyszertárak gyógyszerellátási 
szakmai feladatainak (gazdálkodási, gyógyszerkészítési, terápiát segítő tevékenységek) megismer/tet/ése, 6 gyakorlat-
típusra vonatkozik, minden típus 1-1 hónapi gyakorlatot jelent. 
 

Ezen a „Záróvizsga előtti szakmai gyakorlat I.” kurzusrészben az 1-3. tematikából 2 feladattípus végzendő el.  
A 6 feladattípus:  

1. Intézeti gyógyszertár 
2. Közforgalmú gyógyszertár üzemelés 
3. Gyógyszerkészítés, receptúra 
4. Expediálás, gyógyszertári minőségbiztosítás 
5. Gyógyszerismertetés 
6. Gyógyszerészi gondozás 
 

 

 

A félév elfogadásának feltételei: 
A gyógyszertári gyakorlat során készített jegyzőkönyvek beadása - a tesztvizsga időpontjában - ill. az oktató 
gyógyszerész és a gyógyszertárvezető értékeléssel aláírt igazolása. Az összesen két hónap (naptári hónap!) gyakorlati 
időt napi 8 órai munkaidővel kell letölteni. 
 

 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei: 
A záróvizsga előtti (szigorló) 6 hónap alatt orvosi igazolással legfeljebb 5 munkanap hiányzás fogadható el. Több 
munkanap hiányzás esetén a hiányzó feladatkörhöz tartozó gyakorlati időt be kell pótolni az oktató gyógyszertárban. 
 

 

1. Intézeti gyógyszertár 
 

 A fekvőbeteg-intézmények struktúrájának megismerése. A fekvőbeteg-ellátás és gyógyszer-finanszírozás 
jelenlegi rendszere, támogatási kategóriák, betegségcsoportok szerinti támogatás tanulmányozása 

 A kórház /klinika osztályainak kapcsolata a gyógyszertárral 
 A gyógyszertár ellenőrzési tevékenysége az osztályokon a gyógyszerfelhasználás és nyilvántartás, tárolás 

szempontjából 
 Intézeti gyógyszerellátásra vonatkozó jogszabályok 
 A gyógyszertárban folyó sajátos gyógyszerkészítési folyamatok elvégzése oktató gyógyszerész irányításával 
 A különböző részlegeken folyó munkában aktív részvétel (kiszerelés, csomagolás, stb.) 
 A speciális részlegeken, osztályokon (infúziós labor, galenusi részleg) az eszközök megismerése, üzemeltetése 

(felügyelettel) 
 A kórházi előállításhoz nélkülözhetetlen alapkészítmények, infúziós oldatok, dializáló oldatok, dezinficiensek 

előállításának feltételeinek megismerése, gyakorlati előállításuk, analitikai és mikrobiológiai ellenőrzésük, 
raktározásuk 

 Infúzió-keverékek előállítása (citosztatikus-, tápláló-) - elméletben és segédkezve 
 Speciális receptúrai készítmények, egyedi előiratok megismerése, elkészítése, összehasonlításuk a hivatalos 

előiratokkal (FoNo, Manuale Pharmaceuticum) 
 Inkompatibilitások felismerése, helyes elkészítések, akár fizikai, kémiai ill. farmakológiai 

összeférhetetlenségről van szó 
 A gyógyszertár gazdálkodási feladataiban való részvétel 
 Törzskönyvezett gyógyszerek, gyógytápszerek, kötszerek, gyógyászati segédeszközök, táptalajok, 

vérkészítmények, fertőtlenítőszerek, labordiagnosztikumok, röntgen-kontrasztanyagok részletes 
tanulmányozása, kiemelten a csak intézeti felhasználásúakra vonatkozó 

 Gyógyszerrendelések előkészítése, lebonyolításának lehetőségei (on-line) 
 A gyógyszergyártókkal és a gyógyszer-nagykereskedőkkel tartott kapcsolatok tanulmányozása 
 

 

 Tematika 9. szemeszteres gyógyszerész szakmai gyakorlathoz 
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 A külön-keretes és külföldi gyógyszerek beszerzésének ismerete 
 Fokozottan ellenőrizendő készítmények kezelése, a beszerzéstől a betegig 
 Optimális, a biztonságos gyógyszerellátást biztosító gyógyszerkészletek (gyógyszertári és osztályos) 

kialakítása 
 Jövedéki tevékenység az intézeti gyógyszertárban 
 A gyógyszertár részvétele a terápiában 
 Tanulmányozandó a gyógyszertár információs tevékenysége 
 A gyógyszerkipróbálások nyilvántartásainak tanulmányozása, dokumentálások, a klinikai 

gyógyszerkipróbálások intézeti gyógyszertárra vonatkozó feladatai, a vonatkozó jogszabályok ismerete 
 A gyógyszertár és a klinikai labor kapcsolata 
 A laboratóriumi diagnosztikumokban alkalmazott reagensek ismerete, előállítási módjuk 
 Biológiai minták kezelése, rutin vizsgálatok spektruma, normál értékek ismerete 
 Speciális tevékenysége megismerése, pl. gyógyszerszint mérés 
 Gyógyszertári szakirodalom, szakkönyvek folyóiratok ismerete, elérhetősége 
 Gyógyszerterápiás szempontból ajánlott adatbázisok elérhetőségének ismerete (internet, intranet) 
 A minőségbiztosítási rendszer ismerete 
 A kórházi minőségbiztosítás, kiemelten az intézeti gyógyszertár feladatainak, a munkafolyamatok 

minőségbiztosítási rendszerének megismerése 
 Gyógyszerészi gondozás megismerése, dokumentációja 

2. Közforgalmú gyógyszertár üzemelés 
 Közforgalmú gyógyszertárak gyógyszerellátásra vonatkozó jogszabályai 
 A gyógyszertár gazdálkodási feladataiban való részvétel 
 Ügyvitel, szakmai ismeretek elsajátítása 
 Gyógyszergazdálkodás: a gyógyszerrendelés menete 
 A gyógyszer-nagykereskedőkkel tartott kapcsolatok, információk, rendelések, reklamációk tanulmányozása 
 Gyógyszerrendelések előkészítése, 
 A fokozottan ellenőrizendő szerekkel kapcsolatos ismeretek és teendők 
 A selejt, a visszáru, káreset során való teendők 
 Az árváltozásokkal kapcsolatos feladatok 
 A zárások: napi, heti, hó végi ill. OEP jelentések 
 Jogszabályok, közlönyök ismerete 
 Fiókgyógyszertár, kézigyógyszertár fogalmai, ismeretek, teendők 
 A gyógyszertári szakirodalom ismerete 
 A gyógyszertári számítógépes program készségszintű elsajátítása 

3. Gyógyszerkészítés, receptúra 
 A gyógyszertárban meglevő gyógyszerkészítési folyamatok elvégzése oktató gyógyszerész irányításával 
 A gyógyszertár belső ellenőrzési tevékenysége a gyógyszerkészítés folyamatában 
 Egyedi előiratok megismerése, elkészítése, összehasonlításuk a hivatalos előiratokkal (Gyógyszerkönyv, FoNo) 
 Laboráció fogalma, laborálási folyamatok, elkészítések eltérései az egyedi előiratok készítésétől, dokumentáció 
 A Manuális megismerése, alkalmazása és előirat szerkesztése 
 Az alapanyagok nevezéktana, szabályos gyógyszerkönyvi teljes latin, magyar ill. rövidített neve 
 Gyógyszerellenőrzés: a beérkező gyógyszerek, alapanyagok, alapkészítmények, növényi drogok, kötszerek, 

stb. szabályszerű átvétele 
 A beérkezett alapanyagok vizsgálata és dokumentálása 
 A laborált készítmények ellenőrzése (pl. 70%-os alkohol, Sirup. simplex) 
 Az aszeptikus munkavégzés a gyógyszertárban, elvben, gyakorlatban 
 Sterilezés, dokumentáció, sterilező készülék ellenőrzés 
 Inkompatibilitások felismerése, helyes elkészítések, fizikai, kémiai, kolloidikai összeférhetetlenségek okai és 

technológiai megoldások 
 

 

 Tematika 9. szemeszteres gyógyszerész szakmai gyakorlathoz 


