Термін практики 12.09.17 р.-05.12.17 р.
Збір студентів 12 вересня 2017 р. о 1025 в аудиторії 14.
Тематичний план практичних занять
№
п.п

Дати

1.

26.09 Загальне знайомство з виробничими приміщеннями
аптеки; проходження інструктажу з техніки безпеки,
дотримання санітарного режиму і фармацевтичного
порядку (вимоги до приміщень, їх прибирання,
особиста гігієна тощо).
10.10 Ознайомлення з видами пакувальної тари,
пакувального матеріалу; вимоги до обробки, миття та
сушіння аптечного посуду; ознайомлення з
одержанням води очищеної, контролюванням її
якості та умовами зберігання.
24.10 Детальний опис робочого місця фармацевта. Вимоги
до виготовлення лікарських засобів в аптеці.Освоєння
техніки зважування сипких лікарських засобів; участь
у фасуванні, пакуванні та оформленні до відпуску
порошків для внутрішнього та зовнішнього
застосування.
07.11 Ознайомлення з прийомами зважування та
відмірювання рідких препаратів; участь у
проціджуванні (фільтруванні), фасуванні та
оформленні до відпуску рідких ліків для
внутрішнього та зовнішнього застосування (мікстур,
крапель, настоїв і відварів, неводних розчинів).
21.11 Відважування мазевих та супозиторних основ, участь
у фасуванні, закупорюванні, оформленні до відпуску
м’яких лікарських форм (лініментів, мазей,
супозиторіїв тощо).
Ознайомлення з асептичними умовами приготування
розчинів для ін’єкцій та очних ліків, апаратурою для
фільтрування, закупорювання, стерилізації
лікарських форм та оформлення їх до відпуску.
Ознайомлення та детальний опис робочого місця
провізора-технолога з приготування
внутрішньоаптечних заготовок
05.12 Підсумковий контроль практичної підготовки (залік)
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Тема, її зміст

Всього

Кількість
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Тематичний план самостійної роботи студента
№ п.п

1.

2.

3

4
5

6

Тема, її зміст

Вивчення витягу із інструкції щодо санітарно-протиепідемічного режиму аптек (наказ №275 МОЗ України від
15.05.2006)
Наказ МОЗ України №812 від 17.10.2012 (розділ 3).
Одержання води очищеної різними методами. Конструкції
аквадистиляторів.
Види етикеток в залежності від призначення лікарського
препарату. Додаткові та попереджувальні етикетки. Наказ
МОЗ України №812 від 17.10.2012 (розділ 9).
Наказ МОЗ України № 391 від 03.08.2005 «Вимоги до
виготовлення нестерильних лікарських засобів в аптеці».
Розділ 5.
Асортимент розчинників для приготування рідких
лікарських форм. Наказ №197 МОЗ України.
Способи виготовлення супозиторіів. Наказ МОЗ України №
391 від 03.08.2005 «Вимоги до виготовлення стерильних та
асептичних лікарських засобів в аптеці» (розділ 5)
Структура та зміст Державної фармакопеї України
Всього

Кількість
годин

2

3

3

3
3

3
17

