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ANKIETA DOTYCZĄCA PRAKTYK WAKCYJNYCH W APTECE OGÓLNODOSTĘPNEJ
Rok akademicki 2019/2020
Nazwa i adres apteki………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szanowni Państwo studenci:
Celem ankiety jest uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z przebiegiem praktyki.
Prosimy o dokładne i rzetelne wypełnienie ankiety.
1. Jak ocenia Pan(i) organizację praktyki wakacyjnej w aptece ogólnodostępnej?
(skala 0-5, gdzie 0 oznacza niezadowolenie, a 5 pełną akceptację)
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2. Czy Pan(i) został (a) zapoznany(a) z przepisami BHP obowiązującymi podczas pracy w aptece
 tak
 nie
3. Czy czas trwania praktyki wynosił 6 godz. zegarowych (8 godz. dydaktycznych) dziennie?
 tak, zawsze
 nie, sporadycznie był krótszy
 nie, bardzo często był krótszy
 nie, zawsze był krótszy
4. Czy wymagano od Pana(i) odbywania praktyki w weekendy i/lub dni świąteczne?
 tak
 nie
5. Czy był(a) Pan(i) jedynym studentem farmacji odbywającym praktykę w aptece w tym czasie?
 tak
 nie
6. Liczba praktykantów (studentów farmacji, uczniów technikum) odbywających jednocześnie praktykę
w aptece wynosiła:
 1
 2
 3 i więcej
7. Czy w trakcie trwania praktyki, wyznaczony opiekun był obecny w aptece?
 codziennie
 kilka razy w tygodniu
 sporadycznie
 ani razu
8. Czy podczas nieobecności opiekuna w aptece był wyznaczony jego zastępca ( mgr farm.
z trzyletnim stażem pracy lub ze specjalizacją z zakresu farmacji aptecznej)?
 tak
 nie
 nie wiem
9. Czy opiekun sprawdzał(a) dziennik praktyk i zeszyt leków recepturowych?
 codziennie
 kilka razy w tygodniu
 mniej niż 1x /tydzień
 ani razu
10. Z jakiego typu dokumentacją apteczną zapoznał(a) się Pan(i)w trakcie trwania praktyki:
 książka narkotyczna
 ewidencja leków recepturowych
 ewidencja leków psychotropowych
 ewidencja leków wstrzymanych i wycofanych z obrotu
 inną, wymienić jaką...................................................................................
11. Czy na wyposażeniu apteki była/były:
 loża z nawiewem laminarnym
 sterylizator powietrzny
 autoklaw
 kapsułkarka
 prasa do wytłaczania czopków
 wystarczająca ilość drobnego sprzętu (zlewki,
 mikser apteczny
parownice, moździerze itp.)
12. Proszę podać liczbę leków recepturowych wykonanych podczas praktyki w aptece:
 poniżej 20
 21-40
 41-50
 powyżej 50

13. Jakie wykonano postaci leków recepturowych?
 roztwory do użytku wewnętrznego i mieszanki
 roztwory do użytku zewnętrznego
 pudry płynne i mazidła
 proszki
 czopki
 maści
 lek jałowy
14. Czy w aptece wykonywane były leki jałowe ?
 tak
 nie
15. Czy postaci leków recepturowych (oprócz kropli i maści do oczu) z antybiotykami wykonywano
w warunkach jałowych?
 tak
 nie
 nie wykonywano
16. Jaką metodą wykonywano w aptece czopki i/lub globulki?
 ręcznego wytaczania
 wylewania
 wylewania przy użyciu miksera aptecznego
 wytłaczania w prasie
17. W jaki sposób w aptece wykonywano proszki dzielone?
 przez rozdzielenie do kapsułek żelatynowych przy użyciu kapsułkarki
 przez rozdzielenie do opłatków skrobiowych
 nie wykonywano proszków dzielonych
18. Czy Pana(i) zdaniem wiedza zdobyta na wykładach i ćwiczeniach z receptury aptecznej jest
wystarczająca do odbycia praktyki w aptece (zgodnie z wymaganiami zawartymi w programie
praktyk?
 tak
 nie, dlaczego?.......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
 nie mam zdania, dlaczego?..................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
19. Oceń w skali od 1 do 5 swoje przygotowanie do samodzielnego wykonywania leków recepturowych
w aptece
na początku praktyki………………………………..
na końcu praktyki…………………………………...
20. Czy uważa Pan(i), że apteka, w której odbył(a) Pan(i) praktykę jest godna polecenia studentom
w latach przyszłych jako miejsce odbywania praktyki?
 tak
 nie
 nie mam zdania
INNE UWAGI
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

