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Akceptační list

v elektronické podobě (dojde automaticky i k vytvoření návrhu smlouvy)
http://goo.gl/forms/xXkzOshGaO

následně odevzdat na sekretariát ÚAF – p. Blance Číhalové
- „Provozovatel lékárny“ - vždy vyplnit jméno zástupce/jednatele/provozovatele
tzn. fyzická osoba
- nemocniční lékárna: jméno ředitele nemocnice
- veřejná lékárna:
jméno provozovatele, resp. jednatele, resp. vedoucího
lékárníka (pokud lékárnu provozuje on)

Student je povinen sám hlásit, dojde-li ke změně oproti údajům uvedeným
v AKCEPTAČNÍM LISTU, zejména v termínech nástupu či přerušení výkonu praxe.
Změnu v nástupu / přerušení výkonu praxe / lékárníka-školitele ohlásí student:
- garantovi Lékárenské praxe mailem (v kopii paní Číhalové)
- současně uvědomí vedoucího lékárníka nebo lékárníka-školitele
Při změně lékárny student vyhotoví nový AKCEPTAČNÍ LIST.
Na základě vyplněného Akceptačního listu před nástupem na praxi fakulta
uzavře
Dohodu o zabezpečení odborné praxe studentů FaF VFU Brno s provozovatelem
lékárny (platí pro ČR; se zahraničními lékárnami včetně Slovenska se smlouvy
neuzavírají)

Ve smlouvě je zahrnuto i pojištění studentů:

VFU prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti studentů za škodu
způsobenou v souvislosti s výkonem odborné praxe a pojištění odpovědnosti za
úrazy studentů, ke kterým došlo při odborné praxi ve zdravotnickém zařízení
nebo v přímé souvislosti s ní.

Student tímto bere na vědomí, že v rámci výkonu praxe, nastane-li škodní

událost, činí jeho spoluúčast 5.000,- Kč. Pojištění studenta se rovněž nevztahuje
na případy, kdy okolnosti případu obecně ze zákona vylučují plnění pojišťovny
(úmysl, požití alkoholických nebo návykových látek apod.).

Změny lékáren
- vždy nutno vyplnit nový Akceptační list a v dostatečném předstihu před nástupem do
lékárny doručit na sekretariát ÚAF
- pokud se jedná jen o změnu termínu ve stávající lékárně – napsat mailem nové termíny

Zařízení lékárenské péče, ve kterých probíhá praxe
- lékárny bez odborných pracovišť („lékárny veřejné“)

- lékárny s odbornými pracovišti („lékárny nemocniční“)

V případě absolvování části Lékárenské praxe v lékárně s odbornými pracovišti:
Uznání 1 týdne praxe v lékárně s odbornými pracovišti (max. 5 let zpátky) do atestačního
řízení
– po skončení praxe Vám bude vystaveno potvrzení, které pak lze použít pro atestační řízení

na IPVZ

Provozně-technické a personální požadavky na lékárnu
- lékárna garantuje možnost studenta realizovat požadavky dané v Náplni Lékárenské

praxe
- v lékárně probíhá příprava léčivých přípravků v takové míře, aby si student osvojil
praktické zkušenosti s jejich přípravou

Lékárník-školitel
- zodpovědný za přímé vedení praxe studenta
- atestace + minimálně 1 rok aktivní praxe v posledních dvou letech
- v době své nepřítomnosti zajistí odpovídající průběh praxe v souladu s Náplní Lékárenské
praxe

Praxe v zahraniční lékárně
- část Lékárenské praxe lze absolvovat i v zahraniční lékárně
- nutno absolvovat min. 4 týdny v lékárně na území ČR
- zahraniční lékárnou je myšlena i lékárna na území Slovenské republiky

Maximální doporučený počet lékáren v rámci předmětu Lékárenská praxe II (v 5.
ročníku):
3 lékárny

Pracovní doba:
40 hod. týdně
8 hod denně, 5 dní v týdnu

Celková délka praxe během předmětu Lékárenská praxe II (5. ročník):
24 týdnů (v případě absolvování praxe po 1. i 3. ročníku 22 týdnů)

Celková minimální délka povinné praxe během studia:
6 měsíců (26 týdnů)

Celková délka povinné praxe v lékárně za dobu studia farmaceutické fakulty

- je v souladu s platnou legislativou (zák. 95/2004 Sb.) – minimálně šest měsíců (26 týdnů)
- praxi v lékárně v rámci studia FaF VFU Brno je možné absolvovat v rámci tří předmětů:
F1PL1
F1RP1
F1SM1

Úvodní lékárenská praxe (2 týdny) volitelný předmět
Lékárenská praxe I (2 týdny) povinný předmět
Lékárenská praxe II (22/24 týdnů) povinný předmět

Termín nástupu na praxi v rámci Lékárenské praxe II
kdykoliv za podmínky splnění postupových kritérií do 5. ročníku
= dosažení 200 kreditů

Nepřítomnosti v lékárně
- veškeré nepřítomnosti na pracovišti (studijní záležitosti, osobní záležitosti,…) je nutno
nadpracovat - po domluvě s lékárníkem-školitelem
- o nepřítomnosti delší než 5 pracovních dnů nutno mailem informovat Dr. Šalouna
- za nepřítomnost není považována doložená nemoc – viz. níže
„Přerušení“ během praxe

(= souvislá doba 5 a více pracovních dnů mimo lékárnu – důvod: práce na diplomové
práci, zahraniční studijní pobyt, dovolená, …)
- nutno předem prokazatelně nahlásit Dr. Šalounovi (mail)
- lze nahlašovat pouze po jednotkách - jednotkou je 1 týden (= 5 pracovních dnů)
tzn. 5 dnů, 10, dnů, 15 dnů, 20 dnů, …
- o příslušnou dobu „přerušení praxe“ se praxe prodlužuje!

Státní svátky nejsou brány jako přerušení praxe a není třeba je nadpracovávat; počítají se
do splněné praxe.

Nemoc během praxe
- nepřítomnost na praxi z důvodu nemoci není považována za „přerušení praxe“, za
podmínek doložení nemoci:
potvrzení o pracovní neschopnosti (PN) od lékaře student odevzdá:
- lékárníku-školiteli (kopie PN)
- originál PN doručit na ÚAF (počátek PN, ukončení PN)
Dr. Šalounovi
- v případě doložení pracovní neschopnosti je období nemoci započítáno do celkové
délky praxe

- individuálně bude řešena nemoc trvající déle než 1 měsíc

Student je povinen do předem domluvené lékárny na praxi

nastoupit, pokud se nedomluví na zrušení praxe s lékárníkemškolitelem a garantem praxe.

Student: právo změnit lékárnu ze závažných důvodů (po
konzultaci s garantem)

Lékárník: právo neumožnit další výkon praxe v lékárně ze
závažných důvodů

Co se do předmětu Lékárenská praxe II započítává
- stáž na oddělení lékárenské a klinicko-farmaceutické péče
- povinná 2-denní stáž ve Fakultní lékárně FaF VFU Brno (rozpis
stáží bude k dispozici od začátku prosince 2017)
Zodpovědná osoba za stáže ve Fakultní lékárně VFU:
PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D., e-mail: salounj@vfu.cz

Náplň předmětu Lékárenská praxe II
= základní činnosti, se kterými se student během praxe seznámí a dle možností
pracoviště i prakticky vykonává (nutná je komplexní znalost)
- před nástupem na praxi si prosím stáhněte a během praxe v lékárně se snažte projít
všemi uvedenými tematickými okruhy
http://faf.vfu.cz/studium/lekarenska-praxe/napln-predmetu-lekarenska-praxe.pdf

tedy zejména:
Výdejní činnost
Příprava léčivých přípravků
Zásobovací činnost
Kontrolní činnost
Informační, konzultační a zdravotně-výchovná činnost
Administrativní činnost

Podmínky pro získání zápočtu z předmětu Lékárenská praxe II

Ukončení praxe: splnění předepsaného počtu týdnů a jejich potvrzení v hodnocení praxe
vystaveném lékárníkem-školitelem
- zápis lékárníka-školitele:
formulář dostupný v Moodle kurzu; možno i hodnocení na hlavičkovém papíře lékárny

- úspěšné absolvování stáže ve Fakultní lékárně FaF VFU Brno
(orientačně leden – březen 2018)
- Záznamník Lékárenské praxe (Moodle)
pravidelná a průběžná evidence Vašich prováděných aktivit v lékárně
týdenní monitoring přes Moodle – naleznete v kurzu Lékárenská praxe (F1SM1)
- odevzdat případné úkoly specifikované ÚAF: naleznete v Moodle

Zápočet ze znalostí:
Náplně předmětu Lékárenské praxe
orientace v lékárenské problematice
zvládnutí dispenzačního minima léčiv
základního poradenství při samoléčení
znalosti zadaných témat a okruhů ke zpracování studentem v rámci praxe
pro zapsání zápočtu z předmětu do studijního indexu nutno předložit:
- zhodnocení praxe lékárníkem-školitelem
- v případě absolvování části praxe v zahraniční lékárně odevzdat příslušné
dokumenty – viz. dále

Materiály dostupné na Moodle v kurzu: Lékárenská praxe (F1SM1):
- Dokumenty ke stažení:
Náplň předmětu Lékárenská praxe
Scope of Practice
Akceptační list
The Paper of Acceptation

- K průběžnému vyplňování studenty:
Záznamník Lékárenské praxe – pravidelný týdenní monitoring lékárenské praxe studentem
(rozsah provádění jednotlivých lékárenských aktivit)

Praxe v zahraniční lékárně - postup:
1. Zaslat popis činností lékárny (veřejná x nemocniční, univerzitní, rozsah poskytovaných služeb) +
kontakt na lékárnu (např. www stránky) - Dr. Šalounovi mailem
2. Schválení lékárny
3. Vyplnění The Paper of Acceptation lékárnou, zpětné doručení ÚAF
4. Náplň Lékárenské praxe v anglickém jazyce – Scope of Practice
5. Ukončení praxe:
- zápis na zvláštní papír (nejlépe hlavičkový) – stručné zhodnocení praxe studenta školitelem
(angličtina příp. němčina)
- student: vypracování harmonogramu praxe (čeština nebo slovenština) – popis činností, se kterými
se student během praxe setkal a prováděl

V souvislosti s výkonem praxe v lékárně nutno
dodržovat POVINNOU MLČENLIVOST PRACOVNÍKŮ VE
ZDRAVOTNICTVÍ
- týká se informací souvisejících s pacienty i údaji
uvedenými na receptu

PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D.
garant předmětu Lékárenská praxe
salounj@vfu.cz

