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TYP SZKOŁY: SZKOŁA POLICEALNA
1. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY
2. RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY
3. AUTORZY, RECENZENCI I KONSULTANCI PROGRAMU NAUCZANIA:
Autorzy: dr Ewa Czyżewska, mgr Anna Makowska, dr Daniel Modnicki, mgr Krzysztof Cis (język migowy)
Recenzenci: …
Konsultanci: mgr Urszula Wojtkiewicz

4. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Program nauczania dla zawodu TECHNIK FARMACEUTYCZNY opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi:
− Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
− Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r.
− Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r.
− Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r.
− Rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego
podręczników (projekt).
− Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 z późn. zmianami.
− Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia
17 listopada 2010 r.
− Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. z późn. zmianami.

5. CELE OGÓLNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie co najmniej następujących celów ogólnych kształcenia zawodowego:
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania
na zmieniającym się rynku pracy.
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Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczospołecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu
międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności
pracowników.
W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych
w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się
do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom
zmieniającego się rynku pracy.
W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym
uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu
kończeniu nauki.
Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej
i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

6. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK FARMACEUTYCZNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA
OGÓLNEGO
Program nauczania dla zawodu technik farmaceutyczny uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze
koncepcje nauczania.
Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach
programowych kształcenia ogólnego, w tym:
1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego
uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach
empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
8) umiejętność pracy zespołowej.
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7. INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK FARMACEUTYCZNY
Technik farmaceutyczny wykonuje prace związane ze sporządzaniem i wytwarzaniem produktów leczniczych. Wykonuje czynności związane z obrotem produktami
leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych
produktów, uczestniczy w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

8. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Technik farmaceutyczny jako przedstawiciel fachowego personelu apteki wykonuje zadania zawodowe pod kierownictwem i opieką farmaceuty. Do zadań personelu
kierowniczego należy sprawowanie nadzoru nad całokształtem działalności apteki (kierownik apteki) oraz nadzorowanie pracy personelu wykonującego zadania związane ze
sporządzaniem i wytwarzaniem produktów leczniczych oraz wydawaniem artykułów dopuszczonych do obrotu w aptece na podstawie stosownych przepisów. Na
wykonywaniu tych zadań koncentruje się personel techniczny apteki, którego przygotowanie do zawodu wymaga rozbudowanego kształcenia praktycznego. Realizowane
jest ono w formie dwuletnich zajęć prowadzonych w szkole policealnej. Dominujące znaczenie ma tutaj aspekt praktyczny – treść i metodyka prowadzonych w szkole zajęć
koresponduje z podstawowymi założeniami szkolnictwa zawodowego, czyli przygotowanie uczących się do życia w dynamicznie zmieniających się warunkach, wykonywania
pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Potrzeba kształcenia kadry technicznej w branży farmaceutycznej wynika z jednolitego
charakteru studiów wyższych – nie istnieją studia I stopnia, które przede wszystkim przygotowywałyby uczących się do wykonywania zadań zawodowych właściwych
średniemu personelowi apteki.

9. POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK FARMACEUTYCZNY Z INNYMI ZAWODAMI
Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych
potrzeb i ambicji. Z zasady zawody medyczne (obszaru Z) są jednokwalifikacyjne. Grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące
podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem PKZ(Z.a): technik masażysta, technik ortopeda, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, ortoptystka, opiekunka
dziecięca, ratownik medyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, dietetyk, technik dentystyczny, protetyk słuchu, technik sterylizacji medycznej,
technik elektroradiolog, technik elektroniki i informatyki medycznej.

10. CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK FARMACEUTYCZNY
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik farmaceutyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych,
2) wykonywania czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie
ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów,
3) uczestniczenia w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.
Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:
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1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(Z.a);
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik farmaceutyczny:
Z.19. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi.

11. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK FARMACEUTYCZNY
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkole policealnej minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1600 godzin, z
czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 800 godzin, na kształcenie zawodowe praktyczne także 800 godzin.
W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i
wynosi:
- na kształcenie w ramach kwalifikacji Z.19. przeznaczono – minimum 950 godzin.
- na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia przeznaczono – minimum 430 godzin.
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Tabela 3. Plan nauczania dla programu o strukturze przedmiotowej
Lp.

Nazwa przedmiotu

Kształcenie zawodowe teoretyczne
1
Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
2
Język obcy w branży farmaceutycznej
3
Podstawy patofizjologii z elementami pierwszej pomocy
4
Organizacja ochrony zdrowia
5
Język migowy
6
Technologia postaci leków
7
Farmakologia
8
Analiza leków
9
Farmakognozja
Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne
Kształcenie zawodowe praktyczne*
10
Technika sporządzania leków
11
Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych
12
Badania tożsamości surowców naturalnych
13
Świadczenia farmaceutyczne
Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe praktyczne
Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe
Praktyki zawodowe

Semestr
I

II

3
2
4

2
2
2

15

3
2
2
2
2
17

6
4

4
4

10
25

8
25

2
2
2

Liczba godzin w okresie nauczania
III

IV

2
2

4

2
2

4

2
10

8

6
3
2
4
15
25

tygodniowo

łącznie

5
4
8
6
3
6
10
4
4
50

80
64
128
96
48
96
160
64
64
800

22
14
4
10
50
100

352
224
64
160
800
1600

6
3
2
6
17
25
w II klasie 4 tygodnie

*

EGZAMIN
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Lp.
1
2

Nazwa przedmiotu
Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
Język obcy w branży farmaceutycznej

3

Podstawy patofizjologii z elementami pierwszej pomocy

4

Organizacja ochrony zdrowia

5

Język migowy

6

7

Technologia postaci leków

Farmakologia

8

Analiza leków

9

Farmakognozja

10

Technika sporządzania leków

11

Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych

12

Badania tożsamości surowców naturalnych

Dział programowy

Liczba godzin

1.1. Podstawy podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej

58

1.2. Technologie informatyczne

22

2.1. Informacja o produktach leczniczych w języku obcym

16

2.2. Porozumiewanie się z pacjentem w języku obcym

48

3.1. Elementy anatomii, fizjologii i patofizjologii

94

3.2. Elementy pierwszej pomocy

34

4.1. System ochrony zdrowia w Polsce i Wspólnocie Europejskiej

64

4.2. Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia

32

5.1. Niesłyszący i język migowy

4

5.2. Daktylografia

8

5.3. Ideografia

36

6.1. Technologia poszczególnych postaci leku

72

6.2. Lek jałowy

12

6.3. Podstawy homeopatii

12

7.1. Farmakologia ogólna

40

7.2. Farmakologia szczegółowa

120

8.1. Podstawy analizy chemicznej

16

8.2. Metody analizy jakościowej i ilościowej

48

9.1. Składniki chemiczne surowców roślinnych

16

9.2. Fitoterapia

48

10.1. Bezpieczeństwo sporządzania leków aptecznych i recepturowych

20

10.2. Sporządzanie leków aptecznych i recepturowych

332

11.1. Bezpieczeństwo wykonywania analiz chemicznych

20

11.2. Analiza jakościowa i ilościowa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych

224

12.1. Anatomia i morfologia surowców roślinnych

48

12.2. Elementy analizy fitochemicznej surowców naturalnych

16
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13

Świadczenia farmaceutyczne

14

Praktyki zawodowe

13.1. Realizacja świadczeń farmaceutycznych

120

13.2. Kompetencje zawodowe

40
160
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12. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
W programie nauczania dla zawodu technik farmaceutyczny zastosowano taksonomię celów ABC B. Niemierko.
1. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
2. Język obcy w branży farmaceutycznej
3. Podstawy patofizjologii z elementami pierwszej pomocy
4. Organizacja ochrony zdrowia
5. Język migowy
6. Technologia postaci leków
7. Farmakologia
8. Analiza leków
9. Farmakognozja
10.Technika sporządzania leków
11.Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych
12.Badania tożsamości surowców naturalnych
13.Świadczenia farmaceutyczne
14.Praktyki zawodowe

80 godz.
64 godz.
128 godz.
96 godz.
48 godz.
96 godz.
160 godz.
64 godz.
64 godz.
352 godz.
224 godz.
64 godz.
160 godz.
160 godz.
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1. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
1.1. Podstawy podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
1.2. Technologie informatyczne
1.1. Podstawy podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PDG(1)1. rozróżnić pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej
PDG(1)2. zdefiniować pojęcia: małe, średnie, duże przedsiębiorstwo;
PDG(2)1. zidentyfikować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych
osobowych i prawa autorskiego;
PDG(2)2. zidentyfikować przepisy prawa podatkowego;
PDG(2)3. analizować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych
osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
PDG(2)4. określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów
o ochronie danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa
autorskiego ;
PDG(3)1. zidentyfikować przepisy dotyczące prowadzenia działalności
gospodarczej ;
PDG(3)2. dokonać analizy przepisów dotyczących prowadzenia działalności
gospodarczej;
PDG(3)3. przewidywać konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów
z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej ;
PDG(3)4. korzystać z przepisów dotyczących prowadzenia działalności
gospodarczej handlowej ;
PDG(4)1. wymienić przedsiębiorstwa i instytucje występujące w handlu
i powiązania między nimi;
PDG(4)2. zidentyfikować przedsiębiorstwa handlowe na równych szczeblach
obrotu towarowego;

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P
P
P

Kategoria
taksonomiczna

P
PP

B
C

−
−
−

P

B

−

P

B

−

P

C

P

D

P

C

P

C

P

C

B
B
B

Materiał kształcenia

−
−

−

Podstawy działalności gospodarczej.
Zasady planowania określonej działalności. Formy
organizacyjno-prawne działalności przedsiębiorstwa.
Formy pozyskiwania kapitału.
Rejestrowanie firmy.
Dokumentacja dotycząca podejmowania działalności
gospodarczej.
Opodatkowanie
działalności
gospodarczej.
Wydajność
pracy.
Systemy
wynagrodzeń
pracowników.
Obowiązki pracodawcy dotyczące ubezpieczeń
społecznych. Ubezpieczenia gospodarcze. Etyka
w biznesie.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy i ppoż.
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Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
PDG(4)3. określić powiązania przedsiębiorstwa handlowego z otoczeniem;

P

C

PDG(7)2. wybrać właściwą formę organizacyjno-prawną planowanej działalności
gospodarczej ;
PDG(7)3. sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia
działalności handlowej ;
PDG(7)4. wybrać formę opodatkowania działalności handlowej ;

P

C

P

C

PP

C

PDG(7)5. sporządzić biznesplan dla wybranej działalności handlowej ;

P

C

PDG(9)1. obsługiwać biurowe urządzenia techniczne,

P

C

PDG(9)2. zastosować programy komputerowe wspomagające prowadzenie
P
C
handlowej działalności gospodarczej
PDG(9)3. Obsłużyć urządzenia biurowe Potrzebne do wykonywania zadań
P
C
zawodowych w działalności handlowej
BHP(1)1. wyjaśnić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące podczas
P
C
wykonywania zadań zawodowych
BHP(1)2. wyjaśnić zasady ochrony pożarowej miejsca pracy
P
C
BHP(1)3. wyjaśnić zasady utylizacji odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi
P
C
ochrony środowiska
BHP(1)4. wyjaśnić zasady organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami
P
C
ergonomii
BHP(2)1. wyjaśnić zasady funkcjonowania służb działających w zakresie ochrony
P
C
pracy
BHP(2)2. wyjaśnić zasady funkcjonowania służb działających w zakresie ochrony
P
C
środowiska
BHP(3)1. wyjaśnić prawa i obowiązki pracownika związane z wykonywaniem
P
C
zadań zawodowych
Planowane zadania
1. Zadaniem uczniów będzie opracowania procedury postępowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej.
Zadanie powinno być wykonywane w grupach pod kierunkiem wybranego lidera. Grupy powinny zaprezentować swoje opracowania w formie prezentacji (w dowolnej formie, np.:
plakaty, prezentacja multimedialna,). Po prezentacji, powinna być przeprowadzona dyskusja pod kierunkiem eksperta (nauczyciela lub eksperta zewnętrznego) w celu
zweryfikowania przedstawionych propozycji i ustalenia wspólnej procedury. Na podstawie opracowanej procedury grupa uczniów opracuje poradnik „Krok po kroku – zakładam
własną działalność handlową”.
2. Zadaniem uczniów będzie opracowanie projektu własnej działalności handlowej.
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Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Efektem zadania powinny być projekty opracowane przez uczniów zawierające: projekt planowanej działalności handlowej, wypełnione dokumenty niezbędne do jej założenia.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Dział programowy „Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia
przygotowują ucznia do wykonywania do funkcjonowania na rynku pracy jako, przedsiębiorcy. Powinny być kształtowane umiejętności analizowania przepisów prawa, a także
postawy odpowiedzialności za działanie niezgodne z przepisami prawa. Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę wykonanego projektu. Komputer z
dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów). Urządzenia multimedialne.
Środki dydaktyczne
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy .
Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominująca metodą kształcenia powinna być tekstu przewodniego która ułatwi uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji dotyczących zakładania własnej działalności
handlowej, oraz metoda projektu.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach i indywidualnie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę wykonanego projektu.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

1.2. Technologie informatyczne
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PDG(10)1. rozróżnić elementy marketingu-mix;
PDG(10)2. dobrać działania marketingowe do prowadzonej działalności
handlowej;
PDG(10)3. opracować kwestionariusz badania ankietowego dotyczącego potrzeb
klientów;
PDG(10)4. analizować potrzeby klientów na podstawie przeprowadzonych
badań ankietowych ;

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P
P

Materiał kształcenia

Kategoria
taksonomiczna
B
C

P

D

P

C

−
−
−
−
−

Badanie potrzeb klientów.
Działania w małej firmie handlowej.
Źródła przychodów i kosztów w firmie handlowej.
Usługi posprzedażowe.
Zasady współpracy przedsiębiorstwa handlowego
z otoczeniem.
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Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
PDG(11)1. zidentyfikować składniki kosztów i przychodów w działalności
handlowej;
PDG(11)2. określić wpływ kosztów i przychodów na wynik finansowy;
PDG(11)3. wskazać możliwości optymalizowania kosztów prowadzonej
działalności handlowej;
PDG(5)1. dokonać analizy działalności handlowej na rynku;
PDG(5)2. dokonać analizy czynników kształtujących popyt na sprzedawane
towary;
PDG(5)3. porównać działania prowadzone przez przedsiębiorstwa
konkurencyjne;
PDG(6)1. zidentyfikować procedury zakupu i sprzedaży w przedsiębiorstwach
handlowych funkcjonujących na rynku;
PDG(6)2. zorganizować współpracę z kontrahentami w zakresie zaopatrzenia
i sprzedaży;
PDG(6)3. ustalić zakres i zasady współpracy z przedsiębiorstwami handlowymi
z branży;
PDG(6)4. zaplanować wspólne przedsięwzięcia dotyczące promowania towarów
na rynku;
PDG(8)1.zorganizować stanowisko pracy biurowej z zastosowaniem zasad
ergonomii;
PDG(8)2. rozróżnić ogólne zasady formułowania i formatowania pism;
PDG(8)3. sporządzić pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
PDG(8)4. wykonać czynności związane z przyjmowaniem korespondencji w
różnej formie;
PDG(8)5. wykonać prace biurowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny
pracy;
BHP(3)1. rozpoznać prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy;
BHP (3)2. wyjaśnić prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(3)3. opracować procedurę postępowania w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy w przedsiębiorstwie handlowym;
Z.19.3(20)1. posługiwać się oprogramowaniem komputerowym przeznaczonym
do ewidencjonowania przychodu i rozchodu produktów leczniczych

P

B

PP
PP

B
B

P
P

C
C

PP

C

P

B

P

C

PP

D

P

C

P

C

P
P
P

C
C
C

P

C

P

B

P

B

PP

C

P

C

−

Zastosowanie systemów informatycznych do obsługi
przedsiębiorstwa
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Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Z.19.3(20)2. Posługiwać się oprogramowaniem komputerowym w celu
P
C
wykonania wyceny leku recepturowego
PKZ (Z.a)(24)1. wykonywać zadania zawodowe z zastosowaniem systemów
P
C
informatycznych
PKZ (Z.a)(24)2. obsługiwać program komputerowy wspomagający wykonywanie
P
C
zadań zawodowych
Z.19.3(20)1. posługiwać się oprogramowaniem komputerowym przeznaczonym
P
C
do ewidencjonowania przychodu i rozchodu produktów leczniczych
Planowane zadania
Zadaniem uczniów będzie wykonanie projektu „Prowadzę własną firmę handlową”.
Dobierz 2 osoby, z którymi będziesz wykonywał/a projekt. Pierwszym działaniem będzie przygotowanie opisu (konspektu) projektu, w którym określone zostają szczegółowe cele
projektu, konieczne do podjęcia działania, lub pytania, na które należy poszukiwać odpowiedzi, czas wykonania projektu, ustalone z nauczycielem terminy konsultacji oraz kryteria,
zakres i terminy oceny.
II etap - opracowanie szczegółowego planu działania zawierającego następujące informacje: zadanie do wykonania, osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania, termin wykonania
zadania oraz ewentualne koszty.
III etap - podejmowanie systematycznych działań projektowych:
− zbieranie i gromadzenie informacji potrzebnych do rozstrzygnięcia postawionych w projekcie problemów,
− selekcja i analiza zgromadzonych informacji,
− wnioskowanie ukierunkowane na wybór optymalnego rozwiązania,
− wykonanie projektu w praktyce.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Dział programowy „Prowadzenie przedsiębiorstwa handlowego ” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują
ucznia do funkcjonowania na rynku pracy jako przedsiębiorcy. Powinny być kształtowane umiejętności przestrzegania przepisów prawa obowiązującego w działalności gospodarczej,
współpracy z innymi przedsiębiorstwami w branży. Należy także kształtować postawę samodzielności w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialności za siebie i innych. Oceny osiągnięć
edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę wykonanego projektu.
Środki dydaktyczne
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy , filmy i prezentacje
multimedialne dotyczące marketingu.
Komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów). Urządzenia multimedialne.
Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.
Zalecane metody dydaktyczne
W dziale szczególnie zaleca się stosować metodę projektu, która sprzyja rozwijaniu kompetencji personalnych i społecznych, samodzielnemu rozwiązywaniu problemów oraz
rozpoznaniu wybranej tematyki w pogłębiony sposób.
Formy organizacyjne
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Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach. Dominująca metodą kształcenia powinna być metoda projektów.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę wykonanego projektu.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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2. Język obcy w branży farmaceutycznej
2.1. Informacja o produktach leczniczych w języku obcym
2.2. Porozumiewanie się z pacjentem w języku obcym
2.1. Informacja o produktach leczniczych w języku obcym
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
JOZ(1)1. posługiwać się zasobami leksykalnych środków językowych związanych
z wykonywaniem zadań zawodowych
JOZ(1)2. posługiwać się zasobami gramatycznych środków językowych
JOZ(1)3. posługiwać się zasobami ortograficznych środków językowych
JOZ(1)4. posługiwać się zasobami fonetycznych środków językowych
JOZ(3)1. dokonać analizy krótkich tekstów dotyczących wykonywania typowych
czynności zawodowych technika farmaceutycznego
JOZ(3)2. zinterpretować krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania
typowych czynności zawodowych technika farmaceutycznego
JOZ(5)1. wyszukać w różnych obcojęzycznych źródłach informacje zawodowe
JOZ(5)2. wykorzystać informacje zawodowe pozyskane z różnych
obcojęzycznych źródeł

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P

Kategoria
taksonomiczna
C

P
P
P
P

C
C
C
C

P

C

P
P

C
D

Materiał kształcenia

− Słownictwo związane z wykonywaniem zadań
zawodowych, szczególnie dotyczące wykonywania
czynności zawodowych
− Korespondencja w języku obcym.
− Dokumenty apteczne.
− Recepta.
− Źródła informacji o produktach leczniczych i wyrobach
medycznych.
− Informacje zawarte w ulotce i na opakowaniach
produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
− Wiedza o produktach leczniczych i wyrobach
medycznych w zasobach internetowych.
− Oferty szkoleniowe.

Planowane zadania
Opracowanie charakterystyki produktów leczniczych w języku obcym
Wybór lidera, który podzieli grupę na pary oraz w drodze losowania rozdzieli poszczególne grupy leków, dla których będzie opracowana charakterystyka w języku polskim.
Na podstawie otrzymanej instrukcji należy opracować charakterystykę w języku angielskim dla przydzielonej grupy leków.
Wykonaną pracę należy porównać z otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni, w której powinny się znajdować: opakowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz słowniki angielsko-polskie,
komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów), urządzenia multimedialne.
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Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów.
Czasopisma branżowe, filmy i prezentacje multimedialne.
Słowniki angielsko-polskie medyczne (jeden na parę) oraz angielsko-polskie ogólne (jeden na 4-6 osób).
Zalecane metody dydaktyczne
Aktywizujące metody kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej.
Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń. Uczniowie będą otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności prowadzących do posługiwania się
językiem obcym zawodowym.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach 10-osobowych. Dominująca forma
organizacyjna pracy uczniów: indywidualna zróżnicowana
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu typu „próba pracy”.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia

2.2. Porozumiewanie się z pacjentem w języku obcym
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
JOZ(1)1. posługiwać się zasobami leksykalnych środków językowych związanych
z wykonywaniem zadań zawodowych
JOZ(1)2. posługiwać się zasobami gramatycznych środków językowych
JOZ(1)3. posługiwać się zasobami ortograficznych środków językowych
JOZ(1)4. posługiwać się zasobami fonetycznych środków językowych
JOZ(2)1. zrozumieć wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności
zawodowych
JOZ(2)2. zinterpretować typowe wypowiedzi dotyczące wykonywania czynności
zawodowych

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P

Materiał kształcenia

Kategoria
taksonomiczna
C

−

P
P
P
P

C
C
C
C

−
−

P

D

−
−

Słownictwo związane z wykonywaniem zadań
zawodowych, szczególnie dotyczące wykonywania
czynności zawodowych.
Obsługa pacjentów w języku obcym.
Opieka farmaceutyczna w ramach kompetencji
zawodowych
Zastosowanie zwrotów grzecznościowych.
Sposób działania leków, możliwości wystąpienia
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JOZ(4)1. formułować krótkie i zrozumiałe wypowiedzi umożliwiające
komunikowanie się w środowisku pracy
JOZ(4)2. formułować krótkie i zrozumiałe teksty pisemne umożliwiające
komunikowanie się w środowisku pracy

P

D

P

C

−
−
−

działań niepożądanych, wpływie na sprawność
psychofizyczną, stosowaniu leków w okresie ciąży
i laktacji.
Sposób użycia produktów leczniczych i wyrobów
medycznych.
Porozumiewanie się ze współpracownikami.
Organizacja stanowiska pracy.

Planowane zadania
Wykonywanie ćwiczeń weryfikujących rozumienie tekstu ze słuchu.
Wybór lidera, który podzieli grupę na pary oraz w drodze losowania rozdzieli poszczególne role: technik farmaceutyczny, pacjent. Wykonaną pracę należy porównać z otrzymanym
wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni, w której powinny się znajdować: opakowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, słowniki angielsko-polskie.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów.
Czasopisma branżowe, filmy o tematyce dotyczącej pracy technika farmaceutycznego, prezentacje multimedialne.
Słowniki angielsko-polskie medyczne (jeden na parę) oraz angielsko-polskie ogólne (jeden na 4-6 osób).
Zalecane metody dydaktyczne
Aktywizujące metody kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej. Dominują metodą powinna być metoda ćwiczeń.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach 10-24 osobowych.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testów typu „próba pracy”. Kryteria oceniania to zawartość
merytoryczna, sposób prezentacji oraz dokumentacji sporządzanej w ramach realizacji zadań (ćwiczeń). Kontrola efektów kształcenia będzie prowadzona na podstawie bieżącej
oceny pracy uczniów oraz sporządzonej dokumentacji.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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3. Podstawy patofizjologii z elementami pierwszej pomocy
3.1. Elementy anatomii, fizjologii i patofizjologii
3.2. Elementy pierwszej pomocy
3.1. Elementy anatomii, fizjologii i patofizjologii
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
PKZ (Z.a)(1)1. scharakteryzować elementy budowy organizmu człowieka
PKZ (Z.a)(1)2. scharakteryzować funkcje poszczególnych narządów i układów
organizmu człowieka
PKZ (Z.a)(4)1. wyjaśnić podłoże zmian chorobowych
PKZ (Z.a)(4)2. opisać objawy zaburzeń i zmian chorobowych
Z.19.3(2)1. zastosować określenia fachowe z zakresu anatomii człowieka
Z.19.3(2)2. zastosować określenia fachowe z zakresu fizjologii człowieka
Z.19.3(2)3. zastosować określenia fachowe z zakresu patofizjologii człowieka

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P

Kategoria
taksonomiczna

P

C

PP
P
P
P
P

B
B
C
C
C

C

Materiał kształcenia

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Organizm jako całość w aspekcie
biofarmaceutycznym
Układ ruchu
Układ nerwowy
Układ hormonalny
Układ krążenia
Krew i układ limfatyczny
Układ oddechowy
Układ pokarmowy
Metabolizm
Układ moczowo-płciowy
Skóra i jej wytwory

Planowane zadania (ćwiczenia)
1. Samodzielne zlokalizowanie na planszy/modelu poszczególnych narządów i układów
2. Wyjaśnienie funkcji (zagadnień fizjologii) poszczególnych narządów i układów organizmu człowieka
3. Analiza przypadku – identyfikacja zaburzeń funkcji narządów i układów organizmu człowieka, wskazanie przyczyn tych zaburzeń
4. Quiz – dopasowanie pojęć do definicji z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Uszczegółowione efekty kształcenia dotyczą wszystkich działów zamieszczonych w rubryce „materiał kształcenia”. Zaleca się, aby podczas realizacji kolejnych partii materiału za
każdym razem odnosić się do wymagań sprecyzowanych w pierwszej rubryce tabeli.
Środki dydaktyczne
Zajęcia powinny odbywać się w pracowni wyposażonej w plansze/modele anatomiczne
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Zalecane metody dydaktyczne
Pokaz, dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków, metaplan, quiz
Formy organizacyjne
Praca indywidualna, praca grupowa jednolita, praca grupowa zróżnicowana,
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Proponowane metody sprawdzania efektów kształcenia: test wielokrotnego wyboru, ocena bieżąca pracy na lekcji. Kryteria oceniania powinny uwzględniać umiejętność wymienienia
przez ucznia pojęć, ale także umiejętność ich stosowania (wymagania podstawowe). Umiejętność wyjaśnienia przyczyny występowania schorzeń stanowi zakres objęty wymaganiami
ponadpodstawowymi
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

3.2. Elementy pierwszej pomocy
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
BHP(10)1. udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy
BHP(10)2. udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia
PKZ (Z.a)(4)2. opisać objawy zaburzeń i zmian chorobowych
PKZ (Z.a)(6)1. rozpoznać stany nagłego zagrożenia życia
PKZ (Z.a)(6)2. scharakteryzować stany nagłego zagrożenia życia
PKZ (Z.a)(7)1. rozpoznać zatrzymanie akcji serca
PKZ (Z.a)(7)2. rozpoznać zatrzymanie oddechu
PKZ (Z.a)(8)1. udzielić, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej
pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia
PKZ (Z.a)(8)2. wezwać wykwalifikowaną pomoc medyczną
PKZ (Z.a)(9)1. rozróżnić sposoby postępowania w razie bezpośredniego
kontaktu z materiałem biologicznie skażonym
PKZ(Z.a)(9)2. zastosować odpowiednie procedury w przypadku bezpośredniego
kontaktu z materiałem zakaźnym

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P
P
P
P
P
P
P

Kategoria
taksonomiczna

P

C

P

C

P

C

P

C

C
C
B
C
C
C
C

Materiał kształcenia

−
−
−
−
−

Stany zagrożenia życia
Zasady postępowania w stanach zagrożenia życia
Zagrożenia zdrowia i życia w podczas wykonywania
zadań zawodowych technika farmaceutycznego
Bezpieczeństwo postępowania z materiałem
biologicznie skażonym
Aseptyka i antyseptyka w pracy technika
farmaceutycznego
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PKZ (Z.a)(10)1. rozróżnić zasady bezpieczeństwa związanych z materiałami
P
B
biologicznie skażonymi
PKZ (Z.a)(10)2. zastosować odpowiednie procedury w przypadku potencjalnego
P
B
narażenia na kontakt z materiałem zakaźnym
PKZ(Z.a)(11)1. rozróżnić zasady aseptyki i antyseptyki
P
B
PKZ (Z.a)(11)2. stosować zasady aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania
P
C
zadań zawodowych
Planowane zadania (ćwiczenia)
1. Scharakteryzowanie stanów zagrożenia życia z uwzględnieniem procedur postępowania w tych stanach zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji.
2. Udzielenie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia – ćwiczenie z zastosowaniem fantomu osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia powinny odbywać się w pracowni wyposażonej w plansze/modele anatomiczne i fantomy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia.
Środki dydaktyczne
Zajęcia powinny odbywać się w pracowni wyposażonej w plansze/modele anatomiczne i fantomy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia.
Zalecane metody dydaktyczne
Pokaz z instruktażem, symulacja, ćwiczenia, scenki sytuacyjne, metoda przypadku.
Formy organizacyjne
Praca samodzielna, praca grupowa jednolita
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Proponowane metody sprawdzania efektów kształcenia: test wielokrotnego wyboru, ocena bieżąca pracy na lekcji – ocena praktycznego wykonania zadania.
Kryteria oceniania powinny uwzględniać umiejętność udzielenia pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz stosowania procedur postępowania z materiałem
biologicznie skażonym.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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4. Organizacja ochrony zdrowia
4.1. System ochrony zdrowia w Polsce i Wspólnocie Europejskiej
4.2. Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia
4.1. System ochrony zdrowia w Polsce i Wspólnocie Europejskiej
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
PKZ(Z.a)(13)1. scharakteryzować prawne uwarunkowania zawodu technika
farmaceutycznego
PKZ(Z.b)(13)2. scharakteryzować etyczne uwarunkowania wykonywania
zawodu technika farmaceutycznego
PKZ(Z.a)(14)1. określić miejsce i rolę zawodu technika farmaceutycznego
w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na w kraju
PKZ(Z.a)(14)1. określić miejsce i rolę zawodu technika farmaceutycznego
w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na w Wspólnocie Europejskiej
PKZ(Z.a)(15)1. sporządzać dokumentację zawodową zgodnie z przepisami
prawa
PKZ(Z.a)(15)2. uczestniczyć w prowadzeniu obiegu dokumentacji zawodowej
zgodnie z przepisami prawa
PKZ(Z.a)(15)3. archiwizować dokumentację zawodową zgodnie z przepisami
prawa
PKZ(Z.a)(16)1. zrealizować zadania zawodowe z uwzględnieniem przepisów
prawa
PKZ(Z.a)(18)1. określić zakres działań podmiotów systemu ochrony zdrowia
w Polsce
PKZ(Z.a)(18)2. wyjaśnić strukturę systemu ochrony zdrowia w Polsce
PKZ(Z.a)(19)1. wyjaśnić zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń
zdrowotnych w Polsce
PKZ(Z.a)(19)2. scharakteryzować zakres uprawnień podmiotów systemu
ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

C

P

C

P

C

P

C

PP

C

PP

C

P

C

P

C

P

B

P

B

P

B

P

C

Materiał kształcenia

−
−
−
−
−
−
−
−

Prawo farmaceutyczne
Kodeks Etyki Aptekarza
Organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce
Organizacja systemu ochrony zdrowia na obszarze
Wspólnoty Europejskiej
Dokumentacja zawodowa
System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
Rynek usług medycznych w Polsce
Rynek usług medycznych we Wspólnocie Europejskiej
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PKZ(Z.a)(20)1. wskazać źródła finansowania świadczeń zdrowotnych
P
B
PKZ(Z.a)(20)2. określać sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych
P
C
PKZ(Z.a)(21)1. scharakteryzować rynek usług medycznych
PP
C
PKZ(Z.a)(21)2. określić zakres udziału wykonywanych zadań zawodowych
PP
C
w całości rynku usług medycznych
Planowane zadania (ćwiczenia)
1. Wskazanie podstawy prawnej wykonywania zadań zawodowych w ramach zawodu technik farmaceutyczny
2. Określenie miejsca zawodu technika farmaceutycznego na tle systemu organizacji ochrony zdrowia w Polsce i we Wspólnocie Europejskiej
3. Analiza przypadku – identyfikacja źródeł finansowania świadczeń zdrowotnych
4. Quiz – dopasowanie pojęć do definicji z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowia
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Środki dydaktyczne
Teksty aktów prawnych z zakresu ochrony zdrowia, prawa farmaceutycznego. Prezentacje multimedialne przedstawiające schemat organizacyjny i zasady funkcjonowania systemu
ochrony zdrowia w Polsce i we Wspólnocie Europejskiej.
Zalecane metody dydaktyczne
Pokaz, dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków, metaplan, quiz
Formy organizacyjne
Praca indywidualna, praca grupowa jednolita, praca grupowa zróżnicowana,
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Proponowane metody sprawdzania efektów kształcenia: test wielokrotnego wyboru, ocena bieżąca pracy na lekcji. Kryteria oceniania powinny uwzględniać umiejętność wymienienia
przez ucznia pojęć z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki, ale także umiejętność ich stosowania (wymagania podstawowe). Umiejętność scharakteryzowania rynku usług
medycznych w Polsce i na świecie stanowi zakres objęty wymaganiami ponadpodstawowymi.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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4.2. Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia
Uszczegółowione efekty kształcenia

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

Materiał kształcenia

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;
KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;
KPS(10) współpracuje w zespole;
OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;

P
P
P
P

C
C
C
C

PKZ (Z.a)(2)1. wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu zdrowia

P

B

- Pojęcia: zdrowie, styl życia, zdrowy styl życia, promocja
zdrowia
- Profilaktyka zdrowotna
- Komunikacja z pacjentem
- Komunikacja z rodziną pacjenta
- Komunikacja z innymi przedstawicielami służb medycznych

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

PKZ (Z.a)(2)2. wyjaśnić podstawowe pojęcia dotyczące promocji zdrowia
P
B
PKZ (Z.a)(2)3. wyjaśnić podstawowe pojęcia dotyczące profilaktyki zdrowotnej
P
B
PKZ(Z.a)(3)1. stosować zasady promocji zdrowia
P
B
PKZ(Z.a)(3)2. stosować zasady zdrowego stylu życia
P
B
PKZ(Z.a)(5)1. rozpoznać przypadki występowania przemocy
P
C
PKZ (Z.a)(5)2. postępować zgodnie z przepisami prawa w przypadku
PP
D
podejrzenia występowania przemocy
PKZ (Z.a)(12)1. komunikować się z pacjentem
P
C
PKZ (Z.a)(12)2. komunikować się z rodziną pacjenta
P
C
PKZ (Z.a)(12)3. komunikować się z członkami grupy zawodowej
P
C
PKZ(Z.a)(17)1. wyjaśnić własną rolę w zespole wielodyscyplinarnym
P
C
zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem
PKZ (Z.a)(17)2. podejmować współpracę w zespole wielodyscyplinarnym dla
P
D
zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentem
PKZ (Z.a)(22)1. postępować etycznie w stosunku do pacjentów
P
C
PKZ (Z.a)(22)2. postępować etycznie w stosunku do współpracowników
P
C
Planowane zadania (ćwiczenia)
1. Zachęcenie pacjenta (symulacja) do podjęcia zdrowego stylu życia
2. Komunikacja z rodziną pacjenta (symulacja) w aptece – udzielić informacji przekazywanej pacjentowi przez rodzinę w zakresie zastosowania leku
3. Analiza przypadku – rozmowa z lekarzem, konsultacja w sprawie niejasności dotyczącej zapisu na recepcie
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
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Środki dydaktyczne
Środki audiowizualne, artykuły piśmiennicze, teksty przewodnie
Zalecane metody dydaktyczne
Symulacja, metoda przypadków,
Formy organizacyjne
Praca grupowa jednolita, praca grupowa zróżnicowana.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Proponowane metody sprawdzania efektów kształcenia: obserwacja bieżąca pracy uczniów na lekcji. Kryteria oceniania powinny uwzględniać umiejętność skutecznej komunikacji i
sposobu w jaki uczeń odnosi się do swojego rozmówcy.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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5. Język migowy
5.1 Niesłyszący i język migowy
5.2 Daktylografia
5.3 Ideografia
5.1. Niesłyszący i język migowy
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PKZ(Z.a)(23)1. opisać wybrane problemy środowiska niesłyszących
PKZ(Z.a)(23)2. wymienić potrzeby osób niesłyszących ze szczególnym
uwzględnieniem komunikowania się
PKZ(Z.a)(23)3. wyjaśnić pojęcia z zakresu języka migowego
PKZ(Z.a)(23)4. scharakteryzować sposoby komunikacji z osobami niesłyszącymi

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

A

P

A

P
PP

B
C

Materiał kształcenia
−
−
−
−

−
−
−
−

Ogólna problematyka uszkodzeń słuchu – terminologia
i dane liczbowe. Konsekwencje głuchoty w sferze
fizycznej, psychicznej, zawodowej i społecznej.
Osoby niesłyszące w odbiorze społecznym – mity
i fakty. Tożsamość środowiskowa i kulturowa
niesłyszących.
Komunikacja interpersonalna osób niesłyszących –
środki porozumiewania się, rola i znaczenie języka
migowego, komunikacja totalna.
Werbalne i niewerbalne metody porozumiewania się
z niesłyszącymi. Mowa dźwiękowa, język migowy, język
migany, pismo i inne środki porozumiewania się w
praktyce zawodowej pracownika służby zdrowia.
Kształcenie osób niesłyszących w Polsce, szkolnictwo
specjalne i kształcenie integracyjne, kształcenie na
poziomie ponadpodstawowym, kierunki kształcenia.
Niesłyszący jako pracownik niepełnosprawny –
możliwości zatrudniania.
Ochrona zdrowia niesłyszących. Niesłyszący, jako
pacjent.
Środki techniczne stosowane w leczeniu, rehabilitacji,
kształceniu i zatrudnianiu osób z uszkodzeniami słuchu.
Zaopatrzenie i zasady finansowania środków
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−
−

technicznych.
Rehabilitacja społeczna – działalność organizacji
pozarządowych, uczestnictwo w kulturze, sport
niesłyszących, duszpasterstwo niesłyszących.
Działalność Polskiego Związku Głuchych oraz
współpraca jego organów ze służbami społecznymi
samorządów lokalnych i innych instytucji w zakresie
rozwiązywania problemów osób niesłyszących.

Planowane zadania (ćwiczenia)
Określenie sposobów komunikowania się osób niesłyszących.
Na podstawie sporządzonych notatek dokonaj klasyfikacji metod i środków komunikacji pomiędzy osobami niesłyszącymi oraz osób niesłyszących z osobami słyszącymi. Dokonaj
samooceny w oparciu o porównanie odpowiedzi z kluczem nauczycielskim.
Wybór sposobu komunikowania się osoby słyszącej z osobą niesłyszącą.
Zadaniem ucznia jest dokonanie wyboru środków i metod komunikacji w zależności od poziomu kompetencji językowych i możliwości technicznych, aby nawiązać konwersację z
osobą niesłyszącą o określonym stanie sprawności.
W oparciu o załączony kwestionariusz wywiadu opisujący osobę niesłyszącą wykonaj analizę przypadku i zaproponuj formę prowadzenia rozmowy z tą osobą. Dokonaj samooceny w
Karcie samooceny ucznia.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia prowadzone w klasie wyposażonej w sprzęt audiowizualny. Po zapoznaniu się z treściami nauczania oraz obejrzeniu filmu prezentującego możliwości w zakresie
komunikowania się osób niesłyszących, uczeń dokonuje realizacji zadań ćwiczeniowych.
Aby zapewnić odpowiedni poziom kształcenia w zakresie języka migowego zajęcia mogą być prowadzone przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie metodyki nauczania
języka migowego i posiadają ważny certyfikat CEJM przy ZG PZG. Jest to związane ze specyfiką języka migowego, który różny jest od innych języków poprzez kinestetyczny charakter.
Środki dydaktyczne
•
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty samooceny ucznia, karty pracy ucznia.
•
Filmy i prezentacje multimedialne o tematyce z zakresu języka migowego i niepełnosprawności słuchowej.
•
Świdziński M., Gałkowski T. [red.] Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszących. UW, PKA, Warszawa 2003
•
Szczepankowski B.: Niesłyszący – głusi – głuchoniemi: wyrównywanie szans. WSiP Warszawa, 1999
•
B. Szczepankowski, D. Koncewicz: Język migowy w terapii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Łódź 2008
•
Otwarte drzwi – podręcznik multimedialny do nauki języka migowego, PZG O/Łódź 2003
Zalecane metody dydaktyczne
•
wykład konwersatoryjny
•
opis
•
wyjaśnienie
Formy organizacyjne
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Zajęcia z zakresu języka migowego powinny mieć formę grupową. Grupa nie powinna przekraczać 16 osób między innymi dlatego, że układ sali do prowadzenia zajęć z tego
przedmiotu ma formę audytorium siedzącego na wycinku koła (półkole), tak aby nauczyciel był dobrze widoczny przez wszystkich uczniów i miał łatwy dostęp do każdego ucznia
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru z zakresu teorii języka migowego i niepełnosprawności słuchowe.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

5.2. Daktylografia
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PKZ(Z.a)(23)5. odczytać znaki polskiego alfabetu palcowego oraz liczebników
głównych i porządkowych
PKZ(Z.a)(23)6. posługiwać się czynnie polskim alfabetem palcowym oraz
liczebnikami głównymi i porządkowymi

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

Materiał kształcenia

P

B

PP

D

− Prawidła przekazywania alfabetu palcowego. Ćwiczenia
usprawniające palce i nadgarstki. Znaki liter A, L, I, B, R,
W, E, Y.
− Znaki liter C, P, O, S, T, M, N, U.
− Znaki liter K, G, F, Z, D, H, J, Ł.
− Znaki liter i digrafów Ą, Ę, Ć, Ó, Ś, Ń, Ź, Ż, CH, CZ, SZ, RZ,
X.
− Prawidła przekazywania liczebników głównych i ich znaki
od 1 do 999. Znaki liczebników głównych tysiąc, milion
i zero. Znaki liczebników porządkowych. Znak %.

Planowane zadania (ćwiczenia)
Odczytywanie i przekazywanie komunikatów w zakresie daktylografii.
Zadaniem ucznia jest odczytywanie i przekazywanie komunikatów w oparciu o polski alfabet palcowy i znaki liczb.
Uczniowie zajmują miejsca w zespołach 3 – 4 osobowych, tak aby siedzieli naprzeciw siebie. Jeden z uczniów przekazuje bez artykulacji alfabetem palcowym wyrazy lub liczby
zapisane na karcie ćwiczeń, a pozostali członkowie zespołu starają się odczytać nadawany komunikat. Po odczytaniu wszyscy w zespole powtarzają przekaz migowy jednocześnie
artykułując. Uczniowie dokonują samooceny w Karcie samooceny ucznia w oparciu o ilość prawidłowych odczytów i bezbłędnych przekazów.
Autoprezentacja/dane personalne
Zadanie ucznia polega na płynnym przekazaniu swoich danych personalnych, adresu i nr telefonu kontaktowego.
Uczniowie zapisują na kartce papieru swoje dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, kod pocztowy i nr telefonu komórkowego, a następnie w
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parach ćwiczą przekazywanie tych informacji między sobą danych własnych i współćwiczącego. Następnie prezentują je na forum grupy bez korzystania z karty ćwiczenia. Ocena
wykonania ćwiczenia opiera się o liczbę popełnionych błędów.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia prowadzone w klasie wyposażonej w sprzęt audiowizualny. Wprowadzanie nowych znaków łączy się z wysłuchaniem instrukcji ze strony nauczyciela, obserwacją wykonania
znaku, odtworzeniem znaku, korektą ewentualnych błędów oraz przećwiczeniem odczytu i przekazu znaku w wyrazach wyświetlanych na ekranie. Za każdym razem blok nowych
znaków jest ćwiczony przez miganie każdego ucznia przed grupą. Ćwiczenia konwersatoryjne prowadzone w zespołach 3 – 4 osobowych dają możliwość większej liczby ćwiczeń na
odczytywanie.
Aby zapewnić odpowiedni poziom kształcenia w zakresie języka migowego zajęcia z tego przedmiotu mogą być prowadzone przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie
metodyki nauczania języka migowego i posiadają ważny certyfikat CEJM przy ZG PZG. Jest to związane ze specyfiką języka migowego, który różny jest od innych języków poprzez
kinestetyczny charakter.
Środki dydaktyczne
− Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty samooceny ucznia, karty pracy ucznia.
− Filmy i prezentacje multimedialne z zakresu daktylografii.
− Hendzel J. K.: Słownik polskiego języka miganego. OFFER, Olsztyn 1995
− Świdziński M., Gałkowski T. [red.] Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszących. UW, PKA, Warszawa 2003
− Szczepankowski B.: Niesłyszący – głusi – głuchoniemi: wyrównywanie szans. WSiP Warszawa, 1999
− B. Szczepankowski, D. Koncewicz: Język migowy w terapii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Łódź 2008
− Otwarte drzwi – podręcznik multimedialny do nauki języka migowego, PZG O/Łódź 2003
Zalecane metody dydaktyczne
− instruktaż
− pokaz
− ćwiczenie
Formy organizacyjne
Zajęcia z zakresu języka migowego powinny mieć formę grupową. Grupa nie powinna przekraczać 16 osób, między innymi dlatego, że układ sali do prowadzenia zajęć z tego
przedmiotu ma formę audytorium siedzącego na wycinku koła (półkole), tak aby nauczyciel był dobrze widoczny przez wszystkich uczniów i miał łatwy dostęp do każdego ucznia
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie testu praktycznego w formie dyktanda migowego oraz praktycznych zadań migowych.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
W przypadku uczniów, którzy mają problemy z koordynacją wzrokowo – ruchową, bądź z percepcją i odtwarzaniem znaków migowych, należy prowadzić zajęcia w formie
indywidualnej, tj. gdy są prowadzone ćwiczenia w 3 – 4 osobowych podgrupach nauczyciel prowadzi zajęcia ćwiczeniowe z wybranym uczniem. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to
powtarza je wielokrotnie z poszczególnymi uczniami, jednak nie zaniedbując kontroli działań pozostałych uczniów.
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5.3. Ideografia
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PKZ(Z.a)(23)7. odczytać i zaprezentować 300 podstawowych znaków
pojęciowych języka migowego
PKZ(Z.a)(23)8. przekazać 300 podstawowych znaków pojęciowych języka
migowego zgodnie z zasadami systemu językowo – migowego w formie
uproszczonej

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P
PP

Kategoria
taksonomiczna

Materiał kształcenia

B

Celem zajęć dydaktycznych z ideografii jest poznanie przez
uczniów 300 znaków pojęciowych języka migowego
i posługiwanie się nimi w sposób zgodny z zasadami systemu
językowo – migowego.
Treści kształcenia, czyli słownictwo są zgodne z kierunkiem
kształcenia.
Znaki wprowadzane są w 24 jednostkach zajęć dydaktycznych
i utrwalane w 12 jednostkach ćwiczeniowych w formie
konwersatorium migowego.

D

Planowane zadania (ćwiczenia)
Odczytywanie i przekazywanie komunikatów w zakresie ideografii.
Zadaniem ucznia jest odczytywanie i przekazywanie komunikatów w oparciu o znaki pojęciowe języka migowego, polski alfabet palcowy i znaki liczb przekazywane w uproszczonej
formie systemu językowo – migowego.
Uczniowie zajmują miejsca w zespołach 3 – 4 osobowych, tak aby siedzieli naprzeciw siebie. Jeden z uczniów przekazuje bez artykulacji zdania zapisane na karcie ćwiczeń, a pozostali
członkowie zespołu starają się odczytać nadawany komunikat. Po odczytaniu wszyscy w zespole powtarzają przekaz migowy jednocześnie artykułując. Uczniowie dokonują
samooceny w Karcie samooceny ucznia w oparciu o ilość prawidłowych odczytów i bezbłędnych przekazów.
Uczniowie otrzymują karty ćwiczeń z zawartością 10 zdań związanych z tematyką bieżących zajęć. Po samodzielnym opracowaniu materiału prezentują go przed grupą. Ocena
wykonania ćwiczenia opiera się o liczbę bezbłędnie przekazanych zdań.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia prowadzone w klasie wyposażonej w sprzęt audiowizualny. Wprowadzanie nowych znaków łączy się z wysłuchaniem instrukcji ze strony nauczyciela, obserwacją wykonania
znaku, odtworzeniem znaku, korektą ewentualnych błędów oraz przećwiczeniem odczytu i przekazu znaku w zdaniach wyświetlanych na ekranie. Za każdym razem blok nowych
znaków jest ćwiczony poprzez miganie każdego ucznia przed grupą. Ćwiczenia konwersatoryjne prowadzone w zespołach 3 – 4 osobowych dają możliwość większej liczby ćwiczeń na
odczytywanie.
Aby zapewnić odpowiedni poziom kształcenia w zakresie języka migowego zajęcia z tego przedmiotu mogą być prowadzone przez osoby, które ukończyły szkolenia w zakresie
metodyki nauczania języka migowego i posiadają ważny certyfikat CEJM przy ZG PZG. Jest to związane ze specyfiką języka migowego, który różny jest od innych języków poprzez
kinestetyczny charakter.
Środki dydaktyczne
- Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty samooceny ucznia, karty pracy ucznia.
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- Filmy i prezentacje multimedialne z zakresu ideografii.
- Hendzel J. K.: Słownik polskiego języka miganego. OFFER, Olsztyn 1995
- Świdziński M., Gałkowski T. [red.] Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszących. UW, PKA, Warszawa 2003
- Szczepankowski B.: Niesłyszący – głusi – głuchoniemi: wyrównywanie szans. WSiP Warszawa, 1999
- B. Szczepankowski, D. Koncewicz: Język migowy w terapii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Łódź 2008
- Otwarte drzwi – podręcznik multimedialny do nauki języka migowego, PZG O/Łódź 2003
Zalecane metody dydaktyczne
- instruktaż
- pokaz
- ćwiczenie
Formy organizacyjne
Zajęcia z zakresu języka migowego powinny mieć formę grupową. Grupa nie powinna przekraczać 16 osób, między innymi dlatego, że układ sali do prowadzenia zajęć z tego
przedmiotu ma formę audytorium siedzącego na wycinku koła (półkole), tak aby nauczyciel był dobrze widoczny przez wszystkich uczniów i miał łatwy dostęp do każdego ucznia.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie testu praktycznego w formie dyktanda migowego oraz praktycznych zadań migowych.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
W przypadku uczniów, którzy mają problemy z koordynacją wzrokowo – ruchową, bądź z percepcją i odtwarzaniem znaków migowych, należy prowadzić zajęcia w formie
indywidualnej, tj. gdy są prowadzone ćwiczenia w 3 – 4 osobowych podgrupach nauczyciel prowadzi zajęcia ćwiczeniowe z wybranym uczniem. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to
powtarza je wielokrotnie z poszczególnymi uczniami, jednak nie zaniedbując kontroli działań pozostałych uczniów.
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6. Technologia postaci leków
6.1 Technologia poszczególnych postaci leku
6.2 Lek jałowy
6.3 Podstawy homeopatii
6.1. Technologia poszczególnych postaci leku
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….
Z.19.1(1)1. określić pochodzenia surowca farmaceutycznego
Z.19.1(1)2. wskazać źródło pozyskiwania surowców farmaceutycznych
Z.19.1(1)3. wyjaśnić sposoby pozyskiwania surowców farmaceutycznych
Z.19.1(2)1. wyjaśnić różnicę między substancją czynną, a substancją
pomocniczą
Z.19.1(2)2. dobrać substancje pomocnicze w zależności od sporządzanej
postaci leku
Z.19.1(2)3 scharakteryzować wymagania stawiane substancjom pomocniczym
Z.19.1(3)1. scharakteryzować postacie leków recepturowych pod względem
właściwości fizykochemicznych i zastosowanej drogi podania
Z.19.1(3)2. scharakteryzować postacie leków aptecznych pod względem
właściwości fizykochemicznych i zastosowanej drogi podania
Z.19.1(5)1. zinterpretować zapis na recepcie lekarskiej w celu prawidłowego
wykonania leku recepturowego
Z.19.1(5)2. zinterpretować przepis farmakopealny w celu prawidłowego
wykonania leku aptecznego
Z.19.1(6)1. rozpoznać niezgodność recepturową
Z.19.1(6)2. określić typ niezgodności recepturowej
Z.19.3(1)1. zastosować polskie nazewnictwo surowców farmaceutycznych
Z.19.3(1)2. zastosować łacińskie nazewnictwo surowców farmaceutycznych
Z.19.3(1)3.
zastosować
międzynarodowe
nazewnictwo
surowców
farmaceutycznych

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P
P
P

Kategoria
taksonomiczna

P

B

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P
P
P
P

C
C
C
C

P

C

A
A
B

Materiał kształcenia

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Farmakopea Polska- historia, układ, zastosowanie
Wykaz leków, inna literatura: poradniki terapeutyczne
informatory o lekach, czasopisma farmaceutyczne
Zasady tworzenia nazw środków farmaceutycznych.
Synonimy nazw substancji leczniczych
Definicje: postaci leku, preparatu i surowca
farmaceutycznego, substancji leczniczej i pomocniczej
Pozyskiwanie surowców farmaceutycznych
Rodzaje i wymagania stawiane substancjom
pomocniczym
Klasyfikacja i charakterystyka różnych postaci leku oraz
wyrobów medycznych
Sposoby zapisywania ilości i stężenia substancji
leczniczej w postaci leku
Drogi wprowadzania leku do organizmu
Metody badania szybkości uwalniania substancji
leczniczej z postaci leku
Wpływ postaci leku i drogi podania na efekt
terapeutyczny i dostępność biologiczną
Technologia stałych postaci leku
Rozdrabnianie ciał stałych - cel, metody, urządzenia
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Z.19.3(1)4.
zastosować
synonimowe
nazewnictwo
surowców
farmaceutycznych
Z.19.3(1)5. wskazać różnice między stosowanymi systemami nazewnictwa
Z.19.3(5)1. scharakteryzować wszystkie postacie leku
Z.19.3(5)2. scharakteryzować wyroby medyczne
Z.19.3(6)1, posługiwać się Urzędowym Wykazem Produktów Leczniczych
dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas
realizacji zadań zawodowych
Z.19.3(6)2. posługiwać się wykazem leków refundowanych podczas realizacji
zadań zawodowych

P

C

P

B

P

C

P

C

P

C

P

C

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Rozdzielanie ciał stałych o różnych stopniach
rozdrobnienia - cel, metody, sprzęt
Granulaty
Proszki
Tabletki
Kapsułki: podział, otrzymywanie i zastosowanie
Mikrokapsułki, nanokapsułki, peletki, liposomy:
charakterystyka postaci leku i zastosowanie
Czopki i globulki
Systemy terapeutyczne: rodzaje, zastosowanie
Technologia płynnych postaci leku
Płynne postacie leków aptecznych
Roztwory wodne, etanolowe, olejowe
Syropy
Płynne postacie leków recepturowych
Roztwory lecznicze
Krople
Mieszanki
Emulsje
Zawiesiny
Nazewnictwo surowców i płynnych postaci leków
Zasady sporządzania płynnych postaci leków
Substancje pomocnicze
Technologia półstałych postaci leku
Maści
Pasty
Kremy
Technologia roślinnych postaci leku
Preparaty z surowców roślinnych świeżych
Preparaty z surowców roślinnych suchych
Metody sporządzania leków roślinnych
Zasady sporządzania postaci leków roślinnych
Nazewnictwo surowców i postaci leków roślinnych
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−
−

Przykłady farmakopealnych przetworów roślinnych
Wyroby medyczne

Planowane zadania (ćwiczenia)
- Analiza składu przykładowych opakowań leków.
- Zadania na obliczanie ilości poszczególnych składników z recepty oraz na przeliczanie różnie zapisanych stężeń na receptach.
Obliczanie ilości poszczególnych składników leku galenowego. Zadaniem uczniów jest obliczenie potrzebnej ilości każdego ze składników leku recepturowego oraz określenie stężenia
jakie uzyskują te składniki w całej masie leku.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Środki dydaktyczne
- oryginalne recepty lekarskie
- przykładowe opakowania tabletek, pigułek, czopków, globulek
- literatura fachowa
- foliogramy lub środki multimedialne
- plansze, tablice
Zalecane metody dydaktyczne
- wykład: informacyjny, problemowy
- metoda przypadków
Formy organizacyjne
praca grupowa jednolita, praca grupowa zróżnicowana
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
- test wielokrotnego wyboru
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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6.2. Lek jałowy
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

Z.19.1(2)1. wyjaśnić różnicę między substancją czynną, a substancją
−
P
C
pomocniczą
−
Z.19.1(2)2. dobrać substancje pomocnicze w zależności od sporządzanej
−
P
C
postaci leku
Z.19.1(2)3 scharakteryzować wymagania stawiane substancjom pomocniczym
P
C
−
Z.19.1(3)1. scharakteryzować postacie leków recepturowych pod względem
−
P
C
właściwości fizykochemicznych i zastosowanej drogi podania
−
Z.19.1(3)2. scharakteryzować postacie leków aptecznych pod względem
−
P
C
właściwości fizykochemicznych i zastosowanej drogi podania
Z.19.1(5)1. zinterpretować zapis na recepcie lekarskiej w celu prawidłowego
−
P
B
wykonania leku recepturowego
−
Z.19.3(1)1. zastosować polskie nazewnictwo surowców farmaceutycznych
P
C
Z.19.3(1)2. zastosować łacińskie nazewnictwo surowców farmaceutycznych
P
C
Z.19.3(1)3.
zastosować
międzynarodowe
nazewnictwo
surowców
P
C
farmaceutycznych
Z.19.3(5)1. scharakteryzować wszystkie postacie leku
P
C
Planowane zadania
1. Określenie dla danej postaci leku jałowego wymogów stawianych przez Farmakopeę Polską
2. Wskazanie sposobów wyjaławiania określonych składników leku (w tym substancji pomocniczych)
3. Zaprojektowanie postępowania podczas sporządzania płynów infuzyjnych
4. Wykonanie dokumentacji sporządzonego leku recepturowego
5. Przygotowania miejsca do pracy w recepturze w warunkach aseptycznych
6. Przygotowanie pracownika do pracy w recepturze aseptycznej
Zadaniem uczniów jest dobór substancji pomocniczych w zależności od postaci leku do oczu, również z antybiotykiem
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Środki dydaktyczne
Zajęcia mają charakter teoretyczny. W pracowni powinny znajdować się środki audiowizualne. Dokumentacja Farmakopea
jałowych (płynów infuzyjnych)

Materiał kształcenia

Jałowość i czystość mikrobiologiczna
Aseptyka i antyseptyka
Metody sterylizacji surowców farmaceutycznych
i wyrobów medycznych
Lek parenteralny – podział i charakterystyka
Receptura leków parenteralnych
Leki do oczu – charakterystyka
Substancje
pomocnicze
stosowane
przy
sporządzaniu leków do oczu
Receptura leków do oczu
Zasady
sporządzania
leków
recepturowych
zawierających antybiotyki

Polska, receptariusz z przepisami wykonania leków
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Zalecane metody dydaktyczne
Dyskusja dydaktyczna, pokaz z objaśnieniem, film dydaktyczny
Formy organizacyjne
Praca indywidualna, praca grupowa jednolita, praca grupowa zróżnicowana
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Proponowane metody sprawdzania efektów kształcenia: test wielokrotnego wyboru, ocena bieżąca pracy na lekcji, ocena sporządzanej dokumentacji. Kryteria oceniania powinny
uwzględniać znajomość definicji związanych z zagadnieniami leku jałowego, prawidłowo dokonywane obliczenia oraz umiejętność zaprojektowania toku postępowania przy
sporządzaniu leków jałowych. Wykonanie kontroli jakości sporządzanego leku jałowego objęte jest wymaganiami ponadpodstawowymi.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

6.3. Podstawy homeopatii
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P
P
P
P
P
P
P

Kategoria
taksonomiczna

Materiał kształcenia

Z.19.1(1)1. określić pochodzenia surowca farmaceutycznego
A
− Homeopatia - podstawy koncepcji leczenia
Z.19.1(1)2. wskazać źródło pozyskiwania surowców farmaceutycznych
A
homeopatycznego
Z.19.1(1)3. wyjaśnić sposoby pozyskiwania surowców farmaceutycznych
B
− Surowce lecznicze stosowane w homeopatii
Z.19.1(2)1. wyjaśnić różnicę między substancją czynną, a substancją pomocniczą
B
− Nazewnictwo surowców homeopatycznych
Z.19.3(1)1. zastosować polskie nazewnictwo surowców farmaceutycznych
C
− Zasady receptury homeopatycznej
Z.19.3(1)2. zastosować łacińskie nazewnictwo surowców farmaceutycznych
C
Z.19.3(1)3. zastosować międzynarodowe nazewnictwo surowców farmaceutycznych
C
Planowane zadania (ćwiczenia)
Analiza składu leku homeopatycznego – charakterystyka składników leku
Zadaniem uczniów jest zaproponowanie skład prostego preparatu homeopatycznego o założonym z góry działaniu i zastosowaniu.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Środki dydaktyczne
Opakowania/ulotki leków homeopatycznych.
Zalecane metody dydaktyczne
Pokaz, dyskusja dydaktyczna
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Formy organizacyjne
Praca indywidualna, praca grupowa jednolita, praca grupowa zróżnicowana
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Proponowane metody sprawdzania efektów kształcenia: test wielokrotnego wyboru, ocena bieżąca pracy na lekcji. Kryteria oceniania powinny uwzględniać znajomość definicji
związanych z homeopatią (umiejętności podstawowe) oraz umiejętność odczytywania stężeń (rozcieńczeń) w kontekście składników leku recepturowego (umiejętności
ponadpodstawowe).
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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7. Farmakologia
7.1. Farmakologia ogólna
7.2. Farmakologia szczegółowa
7.1 Farmakologia ogólna
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P
P
P
P
P

C
C
C
C
B

Z.19.3(1)1. zastosować polskie nazewnictwo surowców farmaceutycznych
Z.19.3(1)2. zastosować łacińskie nazewnictwo surowców farmaceutycznych
Z.19.3(1)3. zastosować międzynarodowe nazewnictwo surowców farmaceutycznych
Z.19.3(1)4. zastosować synonimowe nazewnictwo surowców farmaceutycznych
Z.19.3(1)5. wskazać różnice między stosowanymi systemami nazewnictwa

Materiał kształcenia

−
−
−
−
−
−
−
−

Klasyfikacja
i
nazewnictwo
surowców
farmaceutycznych
Teorie działania leków: homeopatia, receptorowa
Mechanizmy działania leków w zależności od drogi
podania, dostępność biologiczna
LADME- losy leku w ustroju
Wpływ
czynników
fizykochemicznych
na
wchłanianie, dystrybucję i wydalanie leków
Dawka leku a efekt farmakologiczny
Pojęcie leku i trucizny
Działania niepożądane i toksyczne środków
leczniczych
Interakcje leków: synergizm, antagonizm

−
Planowane zadania (ćwiczenia)
- określanie tolerancji na leki
- polipragmazja, nadużywanie środków leczniczych i lekozależność- profilaktyka
- analizowanie wpływu leków na sprawność psychofizyczną kierowców, na ciążę i proces laktacji
- analizowanie wpływu czynników fizykochemicznych i środowiskowych na trwałość środków leczniczych
- analizowanie czynników wpływających na występowanie działań niepożądanych i toksycznych środków leczniczych
Zadaniem grupy uczniów będzie określenie czynników wpływających na występowanie działań niepożądanych i toksycznych środków leczniczych.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Środki dydaktyczne
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- Pharmindex
- katalogi firm farmaceutycznych
- przykładowe opakowania leków
Zalecane metody dydaktyczne
- wykład informacyjny
- pogadanka
- dyskusja dydaktyczna
- metoda przypadków, sytuacyjna
Formy organizacyjne
praca grupowa jednolita, praca grupowa zróżnicowana
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Ocena na bieżąco podczas pracy na zajęciach oraz test wielokrotnego wyboru.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

7.2. Farmakologia szczegółowa
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
Z.19.3(3)1. scharakteryzować przeznaczenie określonej grupy produktów leczniczych
Z.19.3(3)2.przyporządkować określony lek do właściwej grupy farmakoterapeutycznej
Z.19.3(2)4. zastosować określenia fachowe z zakresu biofarmacji
Z.19.3(3)3. wyjaśnić mechanizm działania i działania niepożądane i przeciwwskazania
określonej grupy produktów leczniczych
Z.19.3(4)1. zidentyfikować farmakologiczne interakcje międzylekowe
Z.19.3(4)2. wyjaśnić przyczyny obserwowanych interakcji międzylekowych
Z.19.3(1)2. zastosować łacińskie nazewnictwo surowców farmaceutycznych
Z.19.3(1)3. zastosować międzynarodowe nazewnictwo surowców farmaceutycznych
Z.19.3(1)4. zastosować synonimowe nazewnictwo surowców farmaceutycznych
Z.19.3(1)5. wskazać różnice między stosowanymi systemami nazewnictwa

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P
P
P

Kategoria
taksonomiczna

Materiał kształcenia

B
A
B

P

C

PP
PP
P
P
P
P

C
D
A
A
A
B

Mechanizmy działania, wskazania do stosowania,
bezpieczeństwo
stosowania,
przeciwwskazania,
działania niepożądane i toksyczne, wpływ na
sprawność psycho-fizyczną pacjenta, interakcje
międzylekowe, drogi podania oraz przechowywanie
leków z grup wymienionych poniżej.
− Leki stosowane w leczeniu chorób zakaźnych
− Leki działające na autonomiczny układ nerwowy
− Leki działające na ośrodkowy i obwodowy układ
nerwowy
− Leki wpływające na czynność gruczołów
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Z.19.3(17)1. poinformować pacjenta o sposobie stosowania leku
Z.19.3(17)2. poinformować pacjenta o sposobie działania leku
Z.19.3(17)3. poinformować pacjenta o możliwych działaniach niepożądanych
Z.19.3(17)4. poinformować pacjenta o wpływie wydanego leku na sprawność
psychofizyczną
Z.19.3(17)5. poinformować pacjenta o warunkach przechowywania leku

P
P
P
P

B
B
B
B

P

B

wydzielania wewnętrznego
− Autakoidy – hormony tkankowe
− Leki układu krążenia
− Leki regulujące zaburzenia gospodarki wodnoelektrolitowej
− Leki wpływające na układ krwiotwórczy i leki
wpływające na układ krzepnięcia
− Niesteroidowe leki przeciwzapalne, przeciwbólowe
i przeciwgorączkowe
− Leki układu pokarmowego
− Leki układu oddechowego
− Leki działające na układ immunologiczny
− Leki wpływające na przemianę materii w ustroju
człowieka
− Leki stosowane w chorobach nowotworowych

Planowane zadania (ćwiczenia)
1. Analiza informacji na opakowaniu/ulotce leku pod względem składu leku, wskazań do stosowania, przeciwwskazań i działań niepożądanych
2. Przyporządkowanie leków (nazwy międzynarodowe i nazwy handlowe) do właściwej grupy (pod względem terapeutycznym)
3. Analiza składu leku recepturowego pod względem działania farmakologicznego i zastosowania leku
4. Symulacja rozmowy z pacjentem (podczas wydawania leku w aptece)
Zadaniem uczniów będzie zaproponowanie wskazań do stosowania, przeciwwskazań i działań niepożądanych na podstawie składu leku.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Środki dydaktyczne
Opakowania/ulotki produktów leczniczych, Farmakopea Polska, źródła informacji o leku (np. Pharmindex, Leki Współczesnej Terapii itp.), tablice anatomiczne i fizjologiczne lub
programy multimedialne.
Zalecane metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, problemowy, dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków, metaplan, quiz, symulacja
Formy organizacyjne
Praca indywidualna, praca grupowa jednolita, praca grupowa zróżnicowana
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Proponowane metody sprawdzania efektów kształcenia: test wielokrotnego wyboru, ocena bieżąca pracy na lekcji. Kryteria oceniania powinny uwzględniać umiejętności w zakresie
stosowania nazewnictwa leków, znajomości zastosowania produktów leczniczych, umiejętności przekazywania pacjentowi informacji dotyczącej bezpieczeństwa stosowania leku i
sposobu przechowywania (wymagania podstawowe). Zidentyfikowanie interakcji międzylekowych i wyjaśnienie podłoża ich występowania spełniają wymagania ponadpodstawowe.
Podczas realizacji zajęć wykorzystywane są umiejętności nabyte w ramach przedmiotu „Elementy anatomii, fizjologii i patofizjologii”.
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Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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8. Analiza leków
8.1. Podstawy analizy chemicznej
8.2. Metody analizy jakościowej i ilościowej
8.1. Podstawy analizy chemicznej
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….
Z.19.2(2)1. dobrać metodę badania produktu leczniczego w oparciu
o Farmakopeę Polską
Z.19.2(3)1. dobrać odczynniki do wykonywanych zadań z zakresu analizy
Z.19.2(3)2. dobrać sprzęt do wykonywanych zadań z zakresu analizy
Z.19.2(3)3. dobrać urządzenia i aparaturę do wykonywanych zadań z zakresu
analizy
Z.19.2(8)1. scharakteryzować błędy analityczne pod względem ich pochodzenia
Z.19.2(8)2. szacować wielkość błędu analitycznego

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P

Kategoria
taksonomiczna

P
P
P

C
C
C

P
P

C
C

C

Materiał kształcenia

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Planowane zadania (ćwiczenia)
Analiza wpływu budowy chemicznej na działanie (na organizm) wybranych grup leków
Zadaniem uczniów jest wymienić rodzaje kompleksów i omówić czynniki wpływające na trwałość związków kompleksowych.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Środki dydaktyczne
Tablice z układem okresowym. Plansze i schematy. Prezentacje multimedialne.
Zalecane metody dydaktyczne
- wykład informacyjny
- pogadanka
- dyskusja dydaktyczna

Analiza chemiczna – cele i zadania, metody.
Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne.
Klasyfikacja substancji nieorganicznych.
Roztwory wodne.
Osady w analizie chemicznej.
Związki kompleksowe.
Procesy oksydacyjno-redukcyjne.
Kinetyka chemiczna.
Charakterystyka budowy chemicznej, właściwości
fizykochemicznych i oddziaływania na organizm
wybranych leków.
Błędy w analizie chemicznej, opracowywanie wyników
i ich statystyczna ocena.
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- metoda przypadków, sytuacyjna
Formy organizacyjne
Praca indywidualna, praca grupowa jednolita, praca grupowa zróżnicowana
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Test wielokrotnego wyboru
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

8.2. Metody analizy jakościowej i ilościowej
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Z.19.2(1)1. scharakteryzować sprzęt laboratoryjny pod względem przeznaczenia
Z.19.2(1)2. scharakteryzować urządzenia laboratoryjne pod względem
przeznaczenia
Z.19.2(1)3. scharakteryzować aparaturę laboratoryjną pod względem
przeznaczenia
Z.19.2(2)1. dobrać metodę badania produktu leczniczego w oparciu
o Farmakopeę Polską
Z.19.2(2)2. dobrać metodę badania surowca roślinnego w oparciu
o Farmakopeę Polską
Z.19.2(3)1. dobrać odczynniki do wykonywanych zadań z zakresu analizy
Z.19.2(3)2. dobrać sprzęt do wykonywanych zadań z zakresu analizy
Z.19.2(3)3. dobrać urządzenia i aparaturę do wykonywanych zadań z zakresu
analizy
Z.19.2(6)1. wykonać oznaczenia jakościowe składników surowców
farmaceutycznych i produktów leczniczych
Z.19.2(6)2.
wykonać
oznaczenia
ilościowe
składników
surowców
farmaceutycznych i produktów leczniczych

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P
P

C
C

P

C

P

C

P

C

Materiał kształcenia

−
−
−
−
−
−
−

Analiza jakościowa związków nieorganicznych.
Analiza jakościowa związków organicznych.
Analiza miareczkowa.
Analiza wagowa.
Metody analizy instrumentalnej.
Metody badania postaci leku.
Wymagania jakościowe dla produktów leczniczych
i metody badań.
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Z.19.2(7)1. obliczać stężenie i zawartość substancji czynnych w leku
P
C
Z.19.2(7)2. obliczać potrzebne ilości odczynników w analizie ilościowej
P
C
Z.19.2(8)1. scharakteryzować błędy analityczne pod względem ich pochodzenia
P
C
Z.19.2(8)2. szacować wielkość błędu analitycznego
P
C
Planowane zadania (ćwiczenia)
Wybór metod analizy jakościowej i ilościowej do oceny jakości produktu leczniczego
Zadaniem uczniów jest wymienić metody pomiaru pH i rodzaje stosowanych elektrod.
Zadaniem uczniów jest wymienić i scharakteryzować aparaty stosowane do uwalniania substancji czynnych ze stałych postaci leku – tabletek.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Środki dydaktyczne
Plansze i schematy. Prezentacje multimedialne.
Zalecane metody dydaktyczne
- wykład informacyjny
- pogadanka
- dyskusja dydaktyczna
- metoda przypadków, sytuacyjna
Formy organizacyjne
Praca indywidualna, praca grupowa jednolita, praca grupowa zróżnicowana
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
-Test wielokrotnego wyboru
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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9. Farmakognozja
9.1. Składniki chemiczne surowców roślinnych
9.2. Fitoterapia
9.1. Składniki chemiczne surowców roślinnych (Farmakognozja)
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
Z.19.1(1)1. określić pochodzenia surowca farmaceutycznego
Z.19.1(1)2. wskazać źródło pozyskiwania surowców farmaceutycznych
Z.19.1(1)3. wyjaśnić sposoby pozyskiwania surowców farmaceutycznych
Z.19.3(1)1. zastosować polskie nazewnictwo surowców farmaceutycznych
Z.19.3(1)2. zastosować łacińskie nazewnictwo surowców farmaceutycznych
Z.19.3(1)3.
zastosować
międzynarodowe
nazewnictwo
surowców
farmaceutycznych
Z.19.3(1)4. zastosować synonimowe nazewnictwo surowców farmaceutycznych
Z.19.3(1)5. wskazać różnice między stosowanymi systemami nazewnictwa
Z.19.2(2)2. dobrać metodę badania surowca roślinnego w oparciu
o Farmakopeę Polską

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

Materiał kształcenia

P
P
P
P
P

B
B
B
C
C

P

C

P
P
P

C
C
D

- Składniki czynne surowców roślinnych – budowa
i występowanie
- Źródła leczniczych surowców naturalnych
- Pozyskiwanie surowców naturalnych
- Stabilizacja surowca roślinnego
- Standaryzacja surowców roślinnych
- Charakterystyka składników roślinnych surowców
leczniczych
- Metabolity pierwotne i metabolity wtórne roślin
- Lotne składniki surowców naturalnych
- Śluzy roślinne
- Polifenole roślinne
- Terpenoidy
- Sterole
- Antranoidy
- Kumaryny
- Alkaloidy
- Metabolity roślinne o innej budowie

Planowane zadania (ćwiczenia)
1. Przyporządkowanie właściwych nazw (nomenklatura polska, łacińska, międzynarodowa) roślinnym surowcom leczniczym (quiz)
2. Scharakteryzowanie surowca roślinnego ze względu na budowę chemiczną głównych składników czynnych
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3. Uzasadnienie kolejnych etapów przemian, jakim podlega surowiec roślinny od momentu zbioru do wprowadzenia do obrotu
4. Charakteryzowanie surowca roślinnego ze względu na skład chemiczny.
Zadaniem uczniów jest wskazanie, jakie substancje czynne (ich grupy) obecne są w danym surowcu roślinnym i jakie są właściwości fizykochemiczne tych substancji.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Środki dydaktyczne
Farmakopea Polska, prezentacje multimedialne (struktury substancji naturalnych)
Zalecane metody dydaktyczne
dyskusja dydaktyczna, metoda projektów, quiz
Formy organizacyjne
Praca samodzielna, praca grupowa jednolita, praca grupowa zróżnicowana
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Proponowane metody sprawdzania efektów kształcenia: test wielokrotnego wyboru, ocena bieżąca pracy na lekcji Kryteria oceniania powinny uwzględniać umiejętności w zakresie
stosowania nazewnictwa surowców roślinnych i rozróżniania ich składników chemicznych, a także umiejętności przyporządkowania surowca do określonej grupy chemicznej (na
podstawie struktury głównych składników czynnych). Wyjaśnienie przebiegu i szczegółowych metod stabilizacji i standaryzacji surowca objęte jest wymaganiami
ponadpodstawowymi.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

9.2. Fitoterapia
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
Z.19.3(4)1. zidentyfikować farmakologiczne interakcje międzylekowe
Z.19.3(4)2. wyjaśnić przyczyny obserwowanych interakcji międzylekowych
Z.19.3(5)1. scharakteryzować wszystkie postacie leku, scharakteryzować leki
pochodzenia naturalnego pod względem postaci i drogi podania

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
PP
P
P

Kategoria
taksonomiczna
D
B
C

Materiał kształcenia

−
−
−
−
−

Składniki czynne surowców roślinnych –
farmakologiczna
Mechanizmy działania składników czynnych
surowców leczniczych
Postacie leków pochodzenia naturalnego
Pojedyncze substancje i ich zespoły
z surowców naturalnych
Półsyntetyczne pochodne naturalnych
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−

−

−

−

farmakologicznie czynnych
Wskazania do zastosowania roślinnych produktów
leczniczych, suplementów diety i naturalnych produktów
kosmetycznych
Działania niepożądane
roślinnych produktów
leczniczych, suplementów diety i naturalnych produktów
kosmetycznych
Przeciwwskazania do stosowania roślinnych produktów
leczniczych, suplementów diety i naturalnych produktów
kosmetycznych
Warunki przechowywania roślinnych produktów
leczniczych, suplementów diety i naturalnych produktów
kosmetycznych

Planowane zadania (ćwiczenia)
1. Analiza danych zawartych w materiałach informacyjnych roślinnego produktu leczniczego
2. Scharakteryzowanie działania farmakologicznego złożonego roślinnego produktu leczniczego w oparciu o analizę składu
3. Przyporządkowanie określonego preparatu do grupy leków lub suplementów diety
4. Zaprojektowanie mieszanki z surowców roślinnych o założonym z góry działaniu i zastosowaniu
5. Porównanie składu i deklarowanej aktywności farmakologicznej roślinnych produktów leczniczej z danej grupy farmakoterapeutycznej (z uwzględnieniem dawek substancji
czynnej i postaci leku)
6. Określenie działań niepożądanych i przeciwwskazania do stosowania roślinnego produktu leczniczego
Symulacja rozmowy z pacjentem – udzielanie informacji o roślinnym produkcie leczniczym
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Środki dydaktyczne
Farmakopea Polska, materiały informacyjne i opakowania roślinnych produktów leczniczych.
Zalecane metody dydaktyczne
symulacja, dyskusja dydaktyczna, metoda projektów
Formy organizacyjne
Praca indywidualna, praca grupowa jednolita, praca grupowa zróżnicowana
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Proponowane metody sprawdzania efektów kształcenia: test wielokrotnego wyboru, ocena bieżąca pracy na lekcji
Kryteria oceniania powinny uwzględniać umiejętności w zakresie stosowania nazewnictwa surowców roślinnych i rozróżniania roślinnych produktów leczniczych ze względu na ich
właściwości lecznicze. Zaproponowanie składu i sposobu stosowania mieszanki z surowców roślinnych o określonym działaniu objęte jest wymaganiami ponadpodstawowymi.
Podczas realizacji zajęć wykorzystywane są umiejętności nabyte w ramach działu programowego „Składniki chemiczne surowców roślinnych”.
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Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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10. Technika sporządzania leków
10.1. Bezpieczeństwo sporządzania leków aptecznych i recepturowych
10.2. Sporządzanie leków aptecznych i recepturowych
10.1. Bezpieczeństwo sporządzania leków aptecznych i recepturowych
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

BHP(4)1. określić zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka związane
z wykonywaniem zadań zawodowych
BHP(4)2. określić zagrożenia dla mienia związane z wykonywaniem zagadnień zadań
zawodowych
BHP(4)3. określić zagrożenia dla środowiska naturalnego związane z wykonywaniem
zagadnień zadań zawodowych
BHP(5)1. wskazać zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników
w środowisku pracy
BHP(5)2. wyjaśnić zasady zapobiegania skutkom zagrożeń w środowisku pracy
BHP(6)1 wyjaśnić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm
człowieka.
BHP(6)2 rozróżnić czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka w środowisku pracy
BHP (7)1. wykonać wszystkie zadania zawodowe z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy
BHP (7)2. przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej miejsca pracy
BHP (7)3. dokonać utylizacji odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony
środowiska
BHP (7)4. organizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii
BHP(8)1. zastosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania zadań
zawodowych
BHP(8)2. zastosować środki ochrony zbiorowej podczas wykonywania zadań
zawodowych

Materiał kształcenia

− Zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska.
− Zasady i przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej
i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań
zawodowych technika farmaceutycznego.
− Zasady ochrony środowiska w pracy technika
farmaceutycznego.
− Zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu
wykonywania czynności zawodowych technika
farmaceutycznego.
− Organizowanie
stanowiska
pracy
technika
farmaceutycznego.
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BHP(9)1.zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
P
C
BHP(9)2. stosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej
P
C
BHP(9)3. stosować przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska
P
C
KPS (1) przestrzegać zasad kultury i etyki
P
C
KPS (3) przewidywać skutki podejmowanych działań
P
D
KPS (4) być otwartym na zmiany
P
D
KPS (6) aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe
P
C
KPS (8) ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania
P
D
Planowane zadania (ćwiczenia)
Zadaniem grupy uczniów będzie opracowanie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni Techniki sporządzania leków dla poszczególnych stanowisk pracy.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Środki dydaktyczne
Przykłady dokumentów
Zalecane metody dydaktyczne
Stosowanie wyłącznie aktywizujących metod kształcenia. Metoda ćwiczeń. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy indywidualnej oraz grupowej.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

10.2. Sporządzanie leków aptecznych i recepturowych
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
Z.19.1(4)1. posługiwać się Farmakopeą Polską w celu wykonania leku
recepturowego
Z.19.1(4)2. posługiwać się Farmakopeą Polską w celu wykonania leku aptecznego
Z.19.1(4)3. stosować zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P

Kategoria
taksonomiczna

P
P

C
C

B

Materiał kształcenia

−
−
−
−

Technika sporządzania półstałych postaci leku
Maści
Pasty
Kremy
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Z.19.1(6)1. rozpoznać niezgodność recepturową
Z.19.1(6)2. określić typ niezgodności recepturowej
Z.19.1(6)3. zastosować techniki zapobiegania niezgodnościom recepturowym
Z.19.1(7)1. obliczać stężenie lub dawkę substancji czynnej w leku
Z.19.1(7)2. ocenić prawidłowość zapisu ilości składników w kontekście dawek
i stężeń maksymalnych
Z.19.1(8)1. obliczać ilość składników leku recepturowego
Z.19.1(8)2. obliczać ilość składników leku aptecznego
Z.19.1(9)1. zaplanować tok postępowania przy sporządzaniu leku recepturowego
Z.19.1(9)2. zaplanować tok postępowania przy sporządzaniu leku aptecznego
Z.19.1(10)1. dobrać właściwą metodę sporządzania leku recepturowego do
określonej postaci leku
Z.19.1(10)2. określić warunki wykonania leku recepturowego
Z.19.1(11)1. rozróżniać sprzęt stosowany do wykonywania określonej postaci leku
Z.19.1(11)2. dobrać odpowiednią aparaturę i urządzenia do wykonania określonej
postaci leku
Z.19.1(11)3. dobrać odpowiednie opakowanie do sporządzanej postaci leku
Z.19.1(12)1. zaplanować wykonanie właściwych segmentów technologicznych
w procesie wytwarzania leku
Z.19.1(12)2. dobrać odpowiednią aparaturę do zaplanowanego ciągu
technologicznego
Z.19.1(13)1. dokonać odpowiednich przygotowań własnej osoby do sporządzenia
leku recepturowego, także jałowego
Z.19.1(13)2. przygotować sprzęt do sporządzenia leku recepturowego, także
jałowego
Z.19.1(13)3. przygotować pomieszczenie recepturowe do sporządzenia leku
recepturowego, także jałowego
Z.19.1(15)1. wykonać każdą postać leku recepturowego zgodnie z uprawnieniami
zawodowymi
Z.19.1(15)2. wykonać każdą postać leku aptecznego zgodnie z uprawnieniami
zawodowymi
Z.19.1(16)1. zastosować zasady aseptyki przy sporządzaniu leków
Z.19.1(16)2. zastosować zasady antyseptyki przy sporządzaniu leków

P
P
P
P
P

C
C
D
C
C

P
P
P
P
P

C
C
C
C
C

P
P
P

C
C
C

P
P

C
C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P
P

C
C

− Technika sporządzania stałych postaci leku
− Rozdrabnianie ciał stałych - cel, metody, urządzenia
− Rozdzielanie ciał stałych o różnych stopniach
rozdrobnienia - cel, metody, sprzęt
− Granulaty
− Proszki
− Tabletki
− Kapsułki: podział, otrzymywanie i zastosowanie
− Mikrokapsułki, nanokapsułki, peletki, liposomy:
charakterystyka postaci leku i zastosowanie
− Czopki i globulki
− Technologia płynnych postaci leku
− Płynne postacie leków aptecznych
− Roztwory wodne, etanolowe, olejowe
− Syropy
− Płynne postacie leków recepturowych
− Roztwory lecznicze
− Krople
− Mieszanki
− Emulsje
− Zawiesiny
− Nazewnictwo surowców i płynnych postaci leków
− Zasady sporządzania płynnych postaci leków
− Substancje pomocnicze
− Technologia roślinnych postaci leku
− Preparaty z surowców roślinnych świeżych
− Preparaty z surowców roślinnych suchych
− Metody sporządzania leków roślinnych
− Zasady sporządzania postaci leków roślinnych
− Nazewnictwo surowców i postaci leków roślinnych
− Przykłady farmakopealnych przetworów roślinnych
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Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Z.19.1(18)1. określić rodzaje czynności pomocniczych pozostające w zakresie
P
uprawnień zawodowych technika farmaceutycznego
Z.19.1(18)2. wykonać wszystkie polecone czynności pomocnicze w zakresie
P
uprawnień zawodowych
Z.19.1(19)1. scharakteryzować dokumentację związaną z wykonywanymi
P
zadaniami zawodowymi
Z.19.1(19)2. sporządzić dokumentację związaną z wytwarzanym lekiem
P
recepturowym i lekiem aptecznym
Z.19.3(14)1. obliczać dawki i stężenia substancji czynnej w produkcie leczniczym
P
z uwzględnieniem drogi podania
Z.19.3(14)2. obliczać dawki i stężenia substancji czynnej w produkcie leczniczym
P
z uwzględnieniem wieku pacjenta
Z.19.3(14)3. obliczać dawki i stężenia substancji czynnej w produkcie leczniczym
P
z uwzględnieniem masy ciała pacjenta
KPS(1) przestrzegać zasad kultury i etyki
P
KPS(3) przewidywać skutki podejmowanych działań
P
KPS(4) być otwartym na zmiany
P
KPS(6) aktualizować wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe
P
KPS(8) ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
P
OMZ(5) wprowadzać rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na
P
poprawę warunków i jakość pracy
OMZ(6) komunikować się ze współpracownikami;
P
Planowane zadania (ćwiczenia)
- Wykonywanie poszczególnych postaci leku.
- Rozpoznawanie i zapobieganie niezgodnościom w poszczególnych postaciach leku.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Środki dydaktyczne
- oryginalne recepty lekarskie
- literatura fachowa
- składniki niezbędne do wykonania postaci leku
- utensylia apteczne
Zalecane metody dydaktyczne
- ćwiczenia wykonywane indywidualnie
Formy organizacyjne

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
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Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Podczas ćwiczeń z receptury grupa powinna liczyć najwyżej 6-8 osób.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
- ocena wykonania preparatu oraz sprawozdania z przeprowadzonych czynności w zeszytach do ćwiczeń.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

11. Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych
11.1. Bezpieczeństwo wykonywania analiz chemicznych
11.2. Analiza jakościowa i ilościowa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
11.1. Bezpieczeństwo wykonywania analiz chemicznych
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

Materiał kształcenia

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

− Zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska
− Zasady i przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej
i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań
zawodowych technika farmaceutycznego.
− Zasady ochrony środowiska w pracy technika
farmaceutycznego.
− Zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu
wykonywania czynności zawodowych technika
farmaceutycznego.
− Organizowanie
stanowiska
pracy
technika
farmaceutycznego.

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

BHP(4)1. określić zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka związane
z wykonywaniem zadań zawodowych
BHP(4)2. określić zagrożenia dla mienia związane z wykonywaniem zagadnień zadań
zawodowych
BHP(4)3. określić zagrożenia dla środowiska naturalnego związane z wykonywaniem
zagadnień zadań zawodowych
BHP(5)1. wskazać zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników
w środowisku pracy
BHP(5)2. wyjaśnić zasady zapobiegania skutkom zagrożeń w środowisku pracy
BHP(6)1 wyjaśnić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm
człowieka.
BHP(6)2 rozróżnić czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka w środowisku pracy
BHP(7)1. wykonać wszystkie zadania zawodowe z zachowaniem
bezpieczeństwa i higieny pracy
BHP(7)2. przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej miejsca pracy

zasad

BHP(7)3. dokonać utylizacji odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony
środowiska
BHP(7)4. organizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii
BHP(8)1. zastosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania zadań
zawodowych
BHP(8)2. zastosować środki ochrony zbiorowej podczas wykonywania zadań
zawodowych
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Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
BHP(9)1.zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
P
C
BHP(9)2. stosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej
P
C
BHP(9)3. stosować przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska
P
C
Planowane zadania (ćwiczenia)
Zadanie grupy uczniów będzie:
Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni Analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych
dla poszczególnych stanowisk pracy
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Stosowanie aktywizujących metod kształcenia przygotowujących ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika farmaceutycznego. Powinny być kształtowane umiejętności
przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa pracy oraz zapobiegania czynnikom szkodliwym dla zdrowia na stanowisku pracy technika farmaceutycznego.
Środki dydaktyczne
Przykłady dokumentów
Zalecane metody dydaktyczne
Stosowanie wyłącznie aktywizujących metod kształcenia. Metoda ćwiczeń.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy indywidualnej oraz w grupach.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

11.2. Analiza jakościowa i ilościowa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
Uszczegółowione efekty kształcenia

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P
P
P
P

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….
Z.19.2(1)1. scharakteryzować sprzęt laboratoryjny pod względem przeznaczenia
Z.19.2(1)2. scharakteryzować urządzenia laboratoryjne pod względem przeznaczenia
Z.19.2(1)3. scharakteryzować aparaturę laboratoryjną pod względem przeznaczenia
Z.19.2(2)1. dobrać metodę badania produktu leczniczego w oparciu o Farmakopeę Polską

Kategoria
taksonomiczna
B
B
B
C

Materiał kształcenia

- Analiza jakościowa związków nieorganicznych
- Analiza jakościowa związków organicznych
- Analiza miareczkowa
- Analiza wagowa
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Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Z.19.2(3)1. dobrać odczynniki do wykonywanych zadań z zakresu analizy
Z.19.2(3)2. dobrać sprzęt do wykonywanych zadań z zakresu analizy
Z.19.2(3)3. dobrać urządzenia i aparaturę do wykonywanych zadań z zakresu analizy
Z.19.2(4)1. posługiwać się aparaturą w realizacji zadań z zakresu analizy
Z.19.2(4)2. posługiwać się urządzeniami i sprzętem laboratoryjnym w realizacji zadań
z zakresu analizy
Z.19.2(5)1. wykonać prace pomocnicze związane z analizą i kontrolą produktów
leczniczych
Z.19.2(5)2. wykonać prace pomocnicze związane z analizą i kontrolą wyrobów
medycznych
Z.19.2(6)1. wykonać oznaczenia jakościowe składników surowców farmaceutycznych
i produktów leczniczych
Z.19.2(6)2. wykonać oznaczenia ilościowe składników surowców farmaceutycznych
i produktów leczniczych
Z.19.2(7)1. obliczyć stężenie i zawartość substancji czynnych w leku
Z.19.1(7)1. obliczyć stężenie lub dawkę substancji czynnej w leku
Z.19.2(7)2. obliczyć potrzebne ilości odczynników w analizie ilościowej

P
P
P
P
P

C
C
C
C
C

P

C

P

C

P

C

P

C

P
P
P

B
B
B

Z.19.2(8)1. scharakteryzować błędy analityczne pod względem ich pochodzenia

P

B

Z.19.2(8)2. szacować wielkość błędu analitycznego

P

B

Z.19.2(9)1. pobrać i zabezpieczyć próbkę archiwalną

P

C

Z.19.2(9)2. przechować próbkę archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami

P

C

Z.19.2(10)1. scharakteryzować dokumentację laboratoryjną

P

B

Z.19.2(10)2. sporządzić dokumentację laboratoryjną

P

C

P

C

P

C

P
P
P
P
P

C
C
C
C
C

Z.19.2(11)1. wykonać zadania z zakresu analizy i kontroli produktów leczniczych
z zastosowaniem Zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
Z.19.2(11)2. wykonać zadania z zakresu analizy i kontroli wyrobów medycznych
z zastosowaniem Zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
KPS (1) przestrzega zasad kultury i etyki
KPS (3) przewiduje skutki podejmowanych działań
KPS (4) jest otwarty na zmiany
KPS (6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe
KPS (8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania

- Metody analizy instrumentalnej
- Metody badania postaci leku
- Monografie farmakopealne surowców
farmaceutycznych
- Monografie farmakopealne produktów leczniczych
- Monografie farmakopealne wyrobów medycznych
- Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
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Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
OMZ (5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę
P
C
warunków i jakość pracy
OMZ (6) komunikuje się ze współpracownikami
P
C
Planowane zadania (ćwiczenia)
Oznaczanie wybranych substancji chemicznych w próbkach oraz produktów leczniczych metodami miareczkowymi
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Stanowiska przy stołach laboratoryjnych do wykonywania analizy jakościowej i ilościowej miareczkowej oraz stanowisko do przygotowania prób do analizy instrumentalnej (jedno
stanowisko dla dwóch uczniów), stanowisko do analizy instrumentalnej, stanowisko do ważenia na wagach analitycznych
Środki dydaktyczne
Farmakopea Polska, instrukcje,
Odczynniki chemiczne. Szkło laboratoryjne.
Zalecane metody dydaktyczne
Pokaz z instruktażem, metoda tekstu przewodniego
Formy organizacyjne
Praca indywidualna, praca grupowa jednolita, praca grupowa zróżnicowana (grupy 2 osobowe)
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Proponowane metody sprawdzania efektów kształcenia: samodzielne wykonania analizy jakościowej i ilościowej surowców farmaceutycznych, produktów leczniczych oraz wyrobów
medycznych. Podczas realizacji zajęć wykorzystywane są umiejętności nabyte w ramach działu programowego „metody analizy jakościowej i ilościowej”.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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12. Badania tożsamości surowców naturalnych
12.1. Anatomia i morfologia surowców roślinnych
12.2. Elementy analizy fitochemicznej surowców naturalnych
12.1. Anatomia i morfologia surowców roślinnych
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
Z.19.2(2)2. dobrać metodę badania surowca roślinnego w oparciu
o Farmakopeę Polską
Z.19.1(4)2. posługiwać się Farmakopeą Polską w celu wykonania
leku aptecznego

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

C

P

C

Materiał kształcenia

- Anatomia i morfologia roślinnych surowców farmaceutycznych
- Monografie farmakopealne roślinnych surowców roślinnych
- Monografie farmakopealne galenowych leków roślinnych (ziołowych) pojedyncze zioła i mieszanki roślinne

Planowane zadania (ćwiczenia)
Określenie tożsamości surowca roślinnego / mieszanki roślinnej (reakcje mikrochemiczne, metody chromatograficzne.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Większość prac w tym dziale programowym powinna być wykonywana w grupach 2-osobowych.
Środki dydaktyczne
Farmakopea Polska, ilustracje anatomicznych cech diagnostycznych surowców roślinnych, roślinne surowce farmaceutyczne, mikroskopy optyczne z oprzyrządowaniem.
Zalecane metody dydaktyczne
Pokaz z instruktażem, symulacja, metoda projektów.
Formy organizacyjne
Praca indywidualna, praca grupowa jednolita, praca grupowa zróżnicowana.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Proponowane metody sprawdzania efektów kształcenia: samodzielne wykonania analizy morfologicznej i anatomicznej surowca roślinnego, surowca sproszkowanego i mieszanki
roślinnej (lek galenowy). Podczas realizacji zajęć wykorzystywane są umiejętności nabyte w ramach działu programowego „Składniki chemiczne surowców roślinnych”.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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12.2. Elementy analizy fitochemicznej surowców roślinnych
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
Z.19.2(2)2. dobrać metodę badania surowca roślinnego w oparciu
o Farmakopeę Polską
Z.19.2(6)3. wykonać oznaczenia jakościowe składników surowców roślinnych
Z.19.2(6)3. wykonać oznaczenia ilościowe składników surowców roślinnych

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

Materiał kształcenia

P

C

P
PP

C
D

- Analiza jakościowa składników roślinnych surowców
leczniczych
- Analiza ilościowa składników roślinnych surowców leczniczych
- Monografie farmakopealne roślinnych surowców leczniczych
- Monografie farmakopealne roślinnych surowców roślinnych

Planowane zadania (ćwiczenia)
Określenie tożsamości surowca roślinnego / mieszanki roślinnej (reakcje mikrochemiczne, metody chromatograficzne).
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zadania z zakresu analizy chromatograficznej wykonywane są zgodnie z zasadami BHP i w warunkach analogicznych do obowiązujących w pracowni analizy leków. Ćwiczenia
wykonywane będą w grupach 2-osobowych.
Środki dydaktyczne
Farmakopea Polska, urządzenia i odczynniki do analizy chromatograficznej, roślinne surowce farmaceutyczne.
Zalecane metody dydaktyczne
pokaz z instruktażem, symulacja, metoda projektów.
Formy organizacyjne
Praca samodzielna, praca grupowa jednolita, praca grupowa zróżnicowana.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Proponowane metody sprawdzania efektów kształcenia: samodzielne wykonania wybranych elementów analizy fitochemicznej surowca roślinnego, surowca sproszkowanego
i mieszanki roślinnej (lek galenowy). Podczas realizacji zajęć wykorzystywane są umiejętności nabyte w ramach działu programowego „Składniki chemiczne surowców roślinnych”.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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13. Świadczenia farmaceutyczne
13.1. Procedury apteczne
13.2. Realizacja świadczeń farmaceutycznych
13.1. Procedury apteczne
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….
Z.19.3(6)1. posługiwać się Urzędowym Wykazem Produktów Leczniczych
dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas
realizacji zadań zawodowych
Z.19.3(6)2. posługiwać się wykazem leków refundowanych podczas realizacji
zadań zawodowych
Z.19.3(7)1. dokonać analizy i oceny rynku w celu określenia zapotrzebowania na
produkty będące przedmiotem obrotu aptecznego
Z.19.3(7)2. określać zapotrzebowanie na produkty będące przedmiotem obrotu
aptecznego
Z.19.3(9)1. stosować zasady przyjmowania leków (do magazynu)
Z.19.3(9)2. wyjaśnić znaczenie serii w kontekście przechowywania leku w aptece
Z.19.3(9)3. wyjaśnić znaczenie terminu ważności w kontekście przechowywania
leku w aptece
Z.19.3(10)2. uwzględniać postać leku, skład i właściwości produktów leczniczych
i wyrobów medycznych podczas stosowania procedury przyjęcia towaru
Z.19.3(10)3. uwzględniać zalecenia wytwórcy i właściwych służb podczas
przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Z.19.3(12)1.wyjaśnić zasady wystawiania i realizacji recept zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa
Z.19.3(13)1. określać rodzaje i przeznaczenie recept
Z.19.3(13)2. wskazywać elementy niezbędne do realizacji recepty
Z.19.3(13)3. wskazać elementy niezbędne do realizacji recepty z uwzględnieniem
refundacji
Z.19.3(15)2. wskazać składniki kosztu leku recepturowego

Poziom wymagań
programowych (P
lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

C

P

C

P

C

P

D

P
P

C
B

P

B

P

C

PP

C

P

C

P
P

B
C

PP

D

P

C

Materiał kształcenia
- Zasady przyjmowania leków do magazynu apteki
- Jakościowy i ilościowy odbiór produktów leczniczych
i materiałów medycznych
- Dokumentacja apteczna
- Zasady wystawiania i realizacji recept
- Koszt leku recepturowego
- Obrót leku w aptece
- Obsługa aparatury i urządzeń
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Z.19.3(18)1. wyjaśnić zasady wstrzymywania i wycofywania produktów
leczniczych z obrotu w związku ze zgłoszeniem niepożądanego działania leku
Z.19.3(19)1. wskazać dokumenty apteczne
Z.19.3(19)2. określić przeznaczenie dokumentów aptecznych
Z.19.1(14)1. posługiwać się aparaturą i urządzeniami wykorzystywanymi podczas
pracy w aptece
Z.19.1(14)2. posługiwać się podstawową aparaturą i urządzeniami
wykorzystywanymi podczas pracy w przemyśle farmaceutycznym
Z.19.1(16)1. zastosować zasady aseptyki przy sporządzaniu leków

PP

D

P
P

B
B

P

C

P

C

P

C

Z.19.1(16)2. zastosować zasady antyseptyki przy sporządzaniu leków

P
C
Z.19.1(18)1. określić rodzaje czynności pomocniczych pozostające w zakresie
P
B
uprawnień zawodowych technika farmaceutycznego
Z.19.1(18)2. wykonać wszystkie polecone czynności pomocnicze w zakresie
P
C
uprawnień zawodowych
Z.19.1(19)1. scharakteryzować dokumentację związaną z wykonywanymi
P
C
zadaniami zawodowymi
Z.19.2(10)2.sporządzić dokumentację laboratoryjną
P
C
Z.19.2(9)1. pobrać i zabezpieczyć próbkę archiwalną
P
C
Z.19.2(9)2. przechować próbkę archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami
P
C
KPS (1) przestrzegać zasad kultury i etyki
P
C
KPS (2) być kreatywnym i konsekwentnym w realizacji zadań
P
D
KPS (3) przewidywać skutki podejmowanych działań
P
D
KPS (4) być otwartym na zmiany
P
D
KPS (6) aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe
P
C
KPS (7) przestrzegać tajemnicy zawodowej
P
C
KPS (8) ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania
P
D
Planowane zadania (ćwiczenia)
Przygotuje zapotrzebowanie na produkty lecznicze
Dokona przyjęcia produktów leczniczych do magazynu apteki
Dokona analizy recepty pod względem formalno-prawnym
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Kształcenie praktyczne może odbywać się w pracowniach szkolnych, aptekach wyposażonych w stanowisko do sporządzania leków recepturowych, aptekach szpitalnych,
hurtowniach i przedsiębiorstwach przemysłu farmaceutycznego.
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Środki dydaktyczne
Farmakopea Polska, Urzędowy wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykaz leków refundowanych
Zalecane metody dydaktyczne
Pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia wytwórcze
Formy organizacyjne
Praca indywidualna zróżnicowana
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Proponowane metody sprawdzania efektów kształcenia: samodzielne wykonanie czynności zawodowych technika farmaceutycznego pod nadzorem magistra farmacji. Ocena na
podstawie karty obserwacji.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

13.2. Realizacja świadczeń farmaceutycznych
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….
Z.19.3(8)1. przygotować zamówienie produktów leczniczych z zastosowaniem
oprogramowania wspomagającego pracę w aptece
Z.19.3(8)2. przygotować zamówienie wyrobów medycznych z zastosowaniem
oprogramowania wspomagającego pracę w aptece
Z.19.3(10)1. dokonać przyjęcia produktu leczniczego i wyrobu medycznego do magazynu
z zastosowaniem oprogramowania wspomagającego prace apteki
Z.19.3(12)2. realizować receptę z uwzględnieniem uwarunkowań płynących z zasad
wystawiania i realizacji recept
Z.19.3(16)1. wydać produkt leczniczy i wyrób medyczny oraz pozostałe produkty
dopuszczone do obrotu w aptece uwzględniając obowiązujące przepisy prawne
i wynikające z nich uprawnienia zawodowe
Z.19.1(15)1. wykonać każdą postać leku recepturowego zgodnie z uprawnieniami
zawodowymi
Z.19.1(15)2. wykonać każdą postać leku aptecznego zgodnie z uprawnieniami

Poziom wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

C

P

C

P

C

P

D

P

D

Materiał kształcenia

−

−
−
−
−
−
−

P

C

P

C

Czynności technika farmaceutycznego
w zakresie
zamówienia,
przyjęcia
i przechowywania produktów leczniczych
i wyrobów medycznych
Realizacja recepty
Obsługa pacjentów
Fasowanie leków
Technologia leku recepturowego
Opieka
farmaceutyczna
w
ramach
kompetencji zawodowych
Informacja o sposobie działania leków,
możliwości
wystąpienia
działań
niepożądanych, wpływie na sprawność
psychofizyczną,
stosowaniu
leków
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zawodowymi
Z.19.1(17)1. wykonać fasowanie leków
Z.19.1(17)2. umieścić we właściwym miejscu etykietę na opakowaniu
Z.19.3(15)1. wycenić lek recepturowy
Z.19.1(18)2. wykonać wszystkie polecone czynności pomocnicze w zakresie uprawnień
zawodowych
Z.19.3(11)1. ocenić wizualnie zmiany zachodzące podczas przechowywania leku
Z.19.3(11)2. stosować prawidłowo procedury postępowania z lekiem o przekroczonym
terminie ważności
Z.19.3(17)1. poinformować pacjenta o sposobie stosowania leku
Z.19.3(17)2. poinformować pacjenta o sposobie działania leku

P
P
P

C
C
C

P

D

P

D

P

C

P
P
P

C
C
C

−
−

−
−
−
−

w okresie ciąży i laktacji.
Sposób użycia produktów leczniczych
i wyrobów medycznych.
Produkty lecznicze i wyroby medyczne
według przepisów prawa
farmaceutycznego
Starzenie się produktów leczniczych
Starzenie się wyrobów medycznych
Warunki przechowywania produktów
leczniczych
Warunki
przechowywania
wyrobów
medycznych

Z.19.3(17)3. poinformować pacjenta o możliwych działaniach niepożądanych
Z.19.3(17)4. poinformować pacjenta o wpływie wydanego leku na sprawność
P
C
psychofizyczną
Z.19.3(17)5. poinformować pacjenta o warunkach przechowywania leku
P
C
Z.19.3(18)1. wyjaśnić zasady wstrzymywania i wycofywania produktów leczniczych z
P
C
obrotu w związku ze zgłoszeniem niepożądanego działania leku
Z.19.3(18)2. dokonać czynności określonych w procedurach wstrzymania i wycofania
P
C
produktu leczniczego z obrotu w związku ze zgłoszeniem niepożądanego działania leku
Planowane zadania (ćwiczenia)
Realizacja recepty lekarskiej
Wykonanie leku recepturowego
Udzielenie informacji pacjentowi
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Kształcenie praktyczne może odbywać się w pracowniach szkolnych, aptekach wyposażonych w stanowisko do sporządzania leków recepturowych, aptekach szpitalnych,
hurtowniach i przedsiębiorstwach przemysłu farmaceutycznego.
Środki dydaktyczne
Farmakopea Polska, Urzędowy wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykaz leków refundowanych
Zalecane metody dydaktyczne
Pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia wytwórcze
Formy organizacyjne
Praca indywidualna zróżnicowana
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Proponowane metody sprawdzania efektów kształcenia: „próba pracy”, samodzielne wykonanie czynności zawodowych technika farmaceutycznego pod nadzorem magistra farmacji
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Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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14. Praktyki zawodowe
14.1. Praktyki zawodowe
14.1. Praktyki zawodowe
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….
Z.19.3(6)1. posługiwać się Urzędowym Wykazem Produktów Leczniczych dopuszczonych do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas realizacji zadań zawodowych
Z.19.3(6)2. posługiwać się wykazem leków refundowanych podczas realizacji zadań
zawodowych
Z.19.3(7)1. dokonać analizy i oceny rynku w celu określenia zapotrzebowania na produkty
będące przedmiotem obrotu aptecznego
Z.19.3(7)2. określać zapotrzebowanie na produkty będące przedmiotem obrotu aptecznego
Z.19.3(8)1. przygotować zamówienie produktów leczniczych z zastosowaniem oprogramowania
wspomagającego pracę w aptece
Z.19.3(8)2. przygotować zamówienie wyrobów medycznych z zastosowaniem oprogramowania
wspomagającego pracę w aptece
Z.19.3(9)1. stosować zasady przyjmowania leków (do magazynu)
Z.19.3(9)2. wyjaśnić znaczenie serii w kontekście przechowywania leku w aptece
Z.19.3(9)3. wyjaśnić znaczenie terminu ważności w kontekście przechowywania leku w aptece
Z.19.3(10)1. dokonać przyjęcia produktu leczniczego i wyrobu medycznego do magazynu z
zastosowaniem oprogramowania wspomagającego prace apteki
Z.19.3(10)1. dokonać przyjęcia produktu leczniczego i wyrobu medycznego do magazynu z
zastosowaniem oprogramowania wspomagającego prace apteki
Z.19.3(10)2. uwzględniać postać leku, skład i właściwości produktów leczniczych i wyrobów
medycznych podczas stosowania procedury przyjęcia towaru
Z.19.3(10)3. uwzględniać zalecenia wytwórcy i właściwych służb podczas przechowywania
produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Z.19.3(11)2. stosować prawidłowo procedury postępowania z lekiem o przekroczonym
terminie ważności, stosować procedury utylizacji produktu leczniczego o przekroczonym
terminie ważności

Poziom wymagań
programowych (P
lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

C

P

C

P

C

P

D

P

C

P

C

P
P
P

C
B
B

P

C

P

C

P

C

PP

C

PP

C

Materiał kształcenia
- uprawnienia zawodowe technika
farmaceutycznego
- produkty lecznicze i wyroby medyczne
według obowiązujących przepisów prawa
- niekorzystne zjawiska zachodzące podczas
przechowywania leków i wyrobów
medycznych
- warunki przechowywania produktów
leczniczych i wyrobów medycznych
- oprogramowanie wspomagające pracę w
aptece
- zasady przyjmowania leków do apteki
(magazynu)
- zasady obrotu aptecznego produktami
leczniczymi i wyrobami medycznymi
- dokumentacja apteczna
- zasady wystawiania i realizacji recept
- technologia leku recepturowego
- składniki ceny leku recepturowego
- Informacja o leku kierowana do pacjenta
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Z.19.3(12)2. realizować receptę z uwzględnieniem uwarunkowań płynących z zasad
wystawiania i realizacji recept
Z.19.3(13)1. określać rodzaje i przeznaczenie recept
Z.19.3(13)2. wskazywać elementy niezbędne do realizacji recepty
Z.19.3(13)3. wskazać elementy niezbędne do realizacji recepty z uwzględnieniem refundacji
Z.19.3(15)1. wycenić lek recepturowy
Z.19.3(16)1. wydać produkt leczniczy i wyrób medyczny oraz pozostałe produkty dopuszczone
do obrotu w aptece uwzględniając obowiązujące przepisy prawne i wynikające z nich
uprawnienia zawodowe
Z.19.1(15)1. wykonać każdą postać leku recepturowego zgodnie z uprawnieniami zawodowymi
Z.19.1(15)2. wykonać każdą postać leku aptecznego zgodnie z uprawnieniami zawodowymi
Z.19.1(17)1. wykonać fasowanie leków
Z.19.1(17)2. umieścić we właściwym miejscu etykietę na opakowaniu
Z.19.1(18)2. wykonać wszystkie polecone czynności pomocnicze w zakresie uprawnień
zawodowych
Z.19.3(17)1. poinformować pacjenta o sposobie stosowania leku
Z.19.3(17)2. poinformować pacjenta o sposobie działania leku
Z.19.3(17)3. poinformować pacjenta o możliwych działaniach niepożądanych
Z.19.3(17)4. poinformować pacjenta o wpływie wydanego leku na sprawność psychofizyczną
Z.19.3(17)5. poinformować pacjenta o warunkach przechowywania leku
PKZ (Z.a)(24)1. wykonywać zadania zawodowe z zastosowaniem systemów informatycznych
PKZ (Z.a)(24)2. obsługiwać program komputerowy wspomagający wykonywanie zadań
zawodowych
BHP(5)1. wskazać zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku
pracy
BHP(6)2 rozróżnić czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka w środowisku pracy
BHP (7)1. wykonać wszystkie zadania zawodowe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy
BHP (7)2. przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej miejsca pracy
BHP (7)3. dokonać utylizacji odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska
BHP (7)4. organizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii
BHP(8)1. zastosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania zadań zawodowych
BHP(8)2. zastosować środki ochrony zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych
BHP(9)1.zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

P

D

P
P
PP
P

B
C
D
C

P

D

P
P
P
P

C
C
C
C

P

D

P
P
P
P
P
P

C
C
C
C
C
C

P

C

P

B

P

B

P

C

P
P
P
P
P
P

C
C
C
C
C
C
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BHP(9)2. stosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej
P
C
BHP(9)3. stosować przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska
P
C
KPS(1) przestrzegać zasad kultury i etyki;
P
C
KPS(3) przewidywać skutki podejmowanych działań;
P
C
KPS(5) potrafić radzić sobie ze stresem;
P
C
KPS(6) aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe;
P
C
KPS(7) przestrzegać tajemnicy zawodowej;
P
C
KPS(8) ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
P
C
KPS(10) współpracuje w zespole.
P
C
PKZ (Z.a)(22)1. postępować etycznie w stosunku do pacjentów
P
C
PKZ (Z.a)(22)2. postępować etycznie w stosunku do współpracowników
P
C
OMZ(5) wprowadzać rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę
C
P
warunków i jakość pracy;
OMZ(6) komunikować się ze współpracownikami.
P
C
Planowane zadania (ćwiczenia)
Realizacja recepty lekarskiej
Wykonanie leku recepturowego
Udzielenie informacji pacjentowi
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Przygotowanie zapotrzebowania na produkty lecznicze i wyroby medyczne
Dokonanie przyjęcia produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki (operacje magazynowe)
Uczestniczenie w obrocie aptecznym produktów leczniczych i wyrobów medycznych (symulacja z zastosowaniem systemu informatycznego)
Środki dydaktyczne
Farmakopea Polska, Urzędowy wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykaz leków refundowanych, akty prawne związane z
wykonywaniem czynności zawodowych technika farmaceutycznego
Zalecane metody dydaktyczne
Pokaz z objaśnieniem, symulacja
Formy organizacyjne
Praca samodzielna, praca w zespole (w warunkach apteki ogólnodostępnej)
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Proponowane metody sprawdzania efektów kształcenia: samodzielne wykonanie czynności zawodowych technika farmaceutycznego pod nadzorem magistra farmacji
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK FARMACEUTYCZNY ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ
KSZTAŁCENIA W ZAWODACH (tabela 1)
Załącznik 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA (tabela 2)
Załącznik 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA (tabela 4)
Załącznik 1
EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK FARMACEUTYCZNY ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA
W ZAWODACH
Tabela 1. Efekty kształcenia dla zawodu TECHNIK FARMACEUTYCZNY

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
PDG(5) analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branży;
PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
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PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.
JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;
KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS(4) jest otwarty na zmiany;
KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;
KPS(10) współpracuje w zespole.
OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami.
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów
PKZ(Z.a)(1) wyjaśnia ogólną budowę i funkcje organizmu człowieka;
PKZ(Z.a)(2) charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu zdrowia oraz promocji i profilaktyki zdrowia;
PKZ(Z.a)(3) przestrzega zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu życia;
PKZ(Z.a)(4) wyjaśnia pojęcia z zakresu patologii, charakteryzuje objawy i przyczyny zaburzeń oraz zmian chorobowych;
PKZ(Z.a)(5) przestrzega zasad postępowania w przypadku podejrzenia występowania przemocy;
PKZ(Z.a)(6) charakteryzuje stany nagłego zagrożenia życia;
PKZ(Z.a)(7) dokonuje oceny parametrów podstawowych funkcji życiowych;
PKZ(Z.a)(8) udziela, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia;
PKZ(Z.a)(9) rozróżnia sposoby postępowania w razie bezpośredniego kontaktu z materiałem biologicznie skażonym;
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PKZ(Z.a)(10) przestrzega zasad bezpieczeństwa związanych z materiałami biologicznie skażonymi;
PKZ(Z.a)(11) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki;
PKZ(Z.a)(12) komunikuje się z pacjentem, jego rodziną i grupą społeczną;
PKZ(Z.a)(13) charakteryzuje prawne i etyczne uwarunkowania zawodu;
PKZ(Z.a)(14) identyfikuje miejsce i rolę zawodu w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i europejskim;
PKZ(Z.a)(15) sporządza, prowadzi i archiwizuje dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa;
PKZ(Z.a)(16) stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji zadań zawodowych;
PKZ(Z.a)(17) współpracuje w zespole wielodyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem;
PKZ(Z.a)(18) charakteryzuje organizację ochrony zdrowia w Polsce;
PKZ(Z.a)(19) wyjaśnia zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce;
PKZ(Z.a)(20) określa źródła i sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych;
PKZ(Z.a)(21) wyjaśnia specyfikę rynku usług medycznych;
PKZ(Z.a)(22) przestrzega zasad etycznego postępowania w stosunku do pacjentów oraz współpracowników;
PKZ(Z.a)(23) posługuje się językiem migowym (nie dotyczy zawodu technik masażysta nauczanego w technikum);
PKZ(Z.a)(24) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie
Z.19.1(1) rozróżnia surowce farmaceutyczne i metody ich pozyskiwania;
Z.19.1(2) rozróżnia substancje czynne i substancje pomocnicze oraz dobiera substancje pomocnicze stosowane przy sporządzaniu poszczególnych postaci leku;
Z.19.1(3) charakteryzuje postacie leków recepturowych i aptecznych;
Z.19.1(4) korzysta z farmakopei i Zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania w celu wykonania leku recepturowego i aptecznego;
Z.19.1(5) interpretuje zapis na recepcie lekarskiej i przepis farmakopealny w aspekcie wykonania leku recepturowego i leku aptecznego;
Z.19.1(6) określa typy niezgodności recepturowych oraz stosuje techniki zapobiegania im;
Z.19.1(7) wykonuje obliczenia stężeń i dawek składników leku oraz kontroluje prawidłowość zapisu ilości składników, dla których określono dawki i stężenia maksymalne;
Z.19.1(8) stosuje metody obliczeniowe w celu ustalenia ilości surowców farmaceutycznych potrzebnych do wykonania leku aptecznego i leku recepturowego;
Z.19.1(9) planuje przebieg prac związanych z wykonaniem leku aptecznego i leku recepturowego;
Z.19.1(10) dobiera metody i warunki wykonania leku recepturowego do zapisanej postaci leku;
Z.19.1(11) rozróżnia sprzęt i dobiera aparaturę, urządzenia i opakowania do wykonywanej postaci leku;
Z.19.1(12) planuje wykonywanie segmentów technologicznych w procesie produkcyjnym i dobiera aparaturę potrzebną do zadanego procesu technologicznego;
Z.19.1(13) przygotowuje siebie, sprzęt i pomieszczenia recepturowe (w tym przeznaczone do sporządzania jałowych postaci leku);
Z.19.1(14) obsługuje aparaturę, urządzenia i sprzęt wykorzystywany w aptece i przemyśle farmaceutycznym;
Z.19.1(15) wykonuje wszystkie postacie leków recepturowych i leków aptecznych zgodnie z uprawnieniami zawodowymi;
Z.19.1(16) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania leków;
Z.19.1(17) wykonuje fasowanie leków i etykietowanie opakowań;
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Z.19.1(18) wykonuje czynności pomocnicze w zakresie uprawnień zawodowych;
Z.19.1(19) sporządza niezbędną dokumentację dotyczącą wytwarzanych preparatów.
Z.19.2(1) rozróżnia sprzęt, urządzenia i aparaturę laboratoryjną;
Z.19.2(2) dobiera metody i rodzaje badań produktów leczniczych i surowców roślinnych zgodne z przepisami farmakopealnymi;
Z.19.2(3) dobiera odczynniki, sprzęt, urządzenia i aparaturę do wykonywanych zadań;
Z.19.2(4) obsługuje aparaturę, urządzenia i sprzęt w laboratorium;
Z.19.2(5) realizuje prace laboratoryjne związane z analizą i kontrolą produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
Z.19.2(6) przeprowadza oznaczenia z zakresu analizy jakościowej i ilościowej substancji leczniczych, surowców farmaceutycznych (w tym surowców roślinnych) i produktów
leczniczych;
Z.19.2(7) wykonuje obliczenia z zakresu analizy jakościowej i ilościowej;
Z.19.2(8) charakteryzuje i interpretuje błędy analityczne;
Z.19.2(9) pobiera i przechowuje próbki archiwalne zgodnie z przepisami;
Z.19.2(10) sporządza dokumentację laboratoryjną;
Z.19.2(11) stosuje Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w analizie i kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
Z.19.3(1) rozróżnia i stosuje nazwy polskie, łacińskie, międzynarodowe i synonimy nazw surowców farmaceutycznych;
Z.19.3(2) posługuje się terminologią z zakresu fizjologii, patofizjologii, anatomii człowieka i biofarmacji w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
Z.19.3(3) identyfikuje grupy leków ze względu na właściwości farmakologiczne i określa zakres działania farmakologicznego produktów leczniczych;
Z.19.3(4) identyfikuje farmakologiczne interakcje leków;
Z.19.3(5) charakteryzuje postacie produktów leczniczych i rodzaje wyrobów medycznych;
Z.19.3(6) korzysta z Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wykazu leków refundowanych;
Z.19.3(7) analizuje rynek w celu określenia zapotrzebowania na produkty lecznicze, wyroby medyczne i pozostałe produkty dopuszczone do obrotu na podstawie przepisów prawa;
Z.19.3(8) przygotowuje zamówienia produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
Z.19.3(9) przestrzega zasad przyjmowania leków (znaczenie serii, terminu ważności);
Z.19.3(10) przyjmuje i magazynuje produkty lecznicze i wyroby medyczne, uwzględniając ich postać, skład i właściwości zgodnie z zaleceniami wytwórcy i inspekcji farmaceutycznej;
Z.19.3(11) ocenia zmiany zachodzące w lekach podczas ich przechowywania i przestrzega procedur postępowania z lekiem przeterminowanym;
Z.19.3(12) stosuje przepisy prawa dotyczące zasad wystawiania i realizacji recept;
Z.19.3(13) analizuje receptę pod względem formalno-prawnym;
Z.19.3(14) oblicza dawki i stężenia substancji czynnych w produktach leczniczych z uwzględnieniem drogi podania i wieku pacjenta;
Z.19.3(15) określa składowe kosztu leku recepturowego i dokonuje jego wyceny;
Z.19.3(16) wydaje produkty lecznicze i wyroby medyczne oraz inne produkty dostępne w aptece zgodnie z uprawnieniami zawodowymi i obowiązującym prawem;
Z.19.3(17) informuje pacjenta o sposobie działania leków, możliwości wystąpienia działań niepożądanych, wpływie na sprawność psychofizyczną oraz warunkach przechowywania
i sposobie użycia produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
Z.19.3(18) przestrzega procedur wstrzymywania i wycofywania produktów leczniczych z obrotu w związku ze zgłoszeniem niepożądanego działania leku;
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Z.19.3(19) rozróżnia rodzaje dokumentów aptecznych;
Z.19.3(20) obsługuje programy komputerowe przeznaczone do ewidencjonowania przychodu i rozchodu produktów leczniczych, w tym leków recepturowych i leków aptecznych.
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Załącznik 2

POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA

BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną
przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony
pracy i ochrony środowiska w Polsce;
BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa
i higieny;
PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych
oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
PDG(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa
i higieny;
PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między
nimi;
PDG(5) analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branży;
PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności
gospodarczej;
PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
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II semestr

Efekty kształcenia z podstawy programowej

liczba godzin przeznaczona na
realizację efektów kształcenia

klasa

I semestr

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Nazwa przedmiotu

Tabela 2. Pogrupowane efekty kształcenia
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PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności
gospodarczej;
PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;
PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające
prowadzenie działalności gospodarczej;

Język obcy w branży
farmaceutycznej

PKZ(Z.a)(24) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;
Z.19.3(20) obsługuje programy komputerowe przeznaczone do ewidencjonowania
przychodu i rozchodu produktów leczniczych, w tym leków recepturowych i leków
aptecznych;
JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych
artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych
czynności zawodowych;
JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające
komunikowanie się w środowisku pracy;
JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji;
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Podstawy patofizjologii z elementami
pierwszej pomocy

Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot
BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz
w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
PKZ(Z.a)(1) wyjaśnia ogólną budowę i funkcje organizmu człowieka;
PKZ(Z.a)(4) wyjaśnia pojęcia z zakresu patologii, charakteryzuje objawy i przyczyny zaburzeń
oraz zmian chorobowych;
PKZ(Z.a)(6) charakteryzuje stany nagłego zagrożenia życia;
PKZ(Z.a)(7) dokonuje oceny parametrów podstawowych funkcji życiowych;
PKZ(Z.a)(8) udziela, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej pomocy w stanach
zagrożenia życia i zdrowia;
PKZ(Z.a)(9) rozróżnia sposoby postępowania w razie bezpośredniego kontaktu z materiałem
biologicznie skażonym;
PKZ(Z.a)(10) przestrzega zasad bezpieczeństwa związanych z materiałami biologicznie
skażonymi;
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Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Organizacja ochrony zdrowia

PKZ(Z.a)(11) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki;
Z.19.3(2) posługuje się terminologią z zakresu fizjologii, patofizjologii, anatomii człowieka
i biofarmacji w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;
KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;
KPS(10) współpracuje w zespole;
OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;
PKZ(Z.a)(2) charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu zdrowia oraz promocji
i profilaktyki zdrowia;
PKZ(Z.a)(3) przestrzega zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu życia;
PKZ(Z.a)(5) przestrzega zasad postępowania w przypadku podejrzenia występowania
przemocy;
PKZ(Z.a)(12) komunikuje się z pacjentem, jego rodziną i grupą społeczną;
PKZ(Z.a)(13) charakteryzuje prawne i etyczne uwarunkowania zawodu;
PKZ(Z.a)(14) identyfikuje miejsce i rolę zawodu w ramach organizacji systemu ochrony
zdrowia na poziomie krajowym i europejskim;
PKZ(Z.a)(15) sporządza, prowadzi i archiwizuje dokumentację medyczną zgodnie
z przepisami prawa;
PKZ(Z.a)(16) stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji zadań zawodowych;
PKZ(Z.a)(17) współpracuje w zespole wielodyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki
nad pacjentem;
PKZ(Z.a)(18) charakteryzuje organizację ochrony zdrowia w Polsce;
PKZ(Z.a)(19) wyjaśnia zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce;
PKZ(Z.a)(20) określa źródła i sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych;
PKZ(Z.a)(21) wyjaśnia specyfikę rynku usług medycznych;
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PKZ(Z.a)(22) przestrzega zasad etycznego postępowania w stosunku do pacjentów oraz
współpracowników;
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Język
migo
wy

Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot
PKZ(Z.a)(23) posługuje się językiem migowym
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Farmakologia

Technologia postaci leków

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Z.19.1(1) rozróżnia surowce farmaceutyczne i metody ich pozyskiwania;
Z.19.1(2) rozróżnia substancje czynne i substancje pomocnicze oraz dobiera substancje
pomocnicze stosowane przy sporządzaniu poszczególnych postaci leku;
Z.19.1(3) charakteryzuje postacie leków recepturowych i aptecznych;
Z.19.1(5) interpretuje zapis na recepcie lekarskiej i przepis farmakopealny w aspekcie
wykonania leku recepturowego i leku aptecznego;
Z.19.1(6) określa typy niezgodności recepturowych oraz stosuje techniki zapobiegania im;
Z.19.3(1) rozróżnia i stosuje nazwy polskie, łacińskie, międzynarodowe i synonimy nazw
surowców farmaceutycznych;
Z.19.3(5) charakteryzuje postacie produktów leczniczych i rodzaje wyrobów medycznych;
Z.19.3(6) korzysta z Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wykazu leków refundowanych;
Z.19.1(3) charakteryzuje postacie leków recepturowych i aptecznych;
Z.19.3(1) rozróżnia i stosuje nazwy polskie, łacińskie, międzynarodowe i synonimy nazw
surowców farmaceutycznych;
Z.19.3(2) posługuje się terminologią z zakresu fizjologii, patofizjologii, anatomii człowieka
i biofarmacji w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
Z.19.3(3) identyfikuje grupy leków ze względu na właściwości farmakologiczne i określa
zakres działania farmakologicznego produktów leczniczych;
Z.19.3(4) identyfikuje farmakologiczne interakcje leków;
Z.19.3(17) informuje pacjenta o sposobie działania leków, możliwości wystąpienia działań
niepożądanych, wpływie na sprawność psychofizyczną oraz warunkach przechowywania
i sposobie użycia produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
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Analiza leków

Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot
Z.19.2(2) dobiera metody i rodzaje badań produktów leczniczych i surowców roślinnych
zgodne z przepisami farmakopealnymi;
Z.19.2(3) dobiera odczynniki, sprzęt, urządzenia i aparaturę do wykonywanych zadań;
Z.19.2(6) przeprowadza oznaczenia z zakresu analizy jakościowej i ilościowej substancji
leczniczych, surowców farmaceutycznych (w tym surowców roślinnych) i produktów
leczniczych;
Z.19.2(7) wykonuje obliczenia z zakresu analizy jakościowej i ilościowej;
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Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Farmakognozja

Z.19.2(8) charakteryzuje i interpretuje błędy analityczne;
Z.19.1(1) rozróżnia surowce farmaceutyczne i metody ich pozyskiwania;
Z.19.3(2) posługuje się terminologią z zakresu fizjologii, patofizjologii, anatomii człowieka
i biofarmacji w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
Z.19.3(1) rozróżnia i stosuje nazwy polskie, łacińskie, międzynarodowe i synonimy nazw
surowców farmaceutycznych;
Z.19.3(4) identyfikuje farmakologiczne interakcje leków;
Z.19.3(5) charakteryzuje postacie produktów leczniczych i rodzaje wyrobów medycznych;
Z.19.3(6) korzysta z Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wykazu leków refundowanych;
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Z.19.3(11) ocenia zmiany zachodzące w lekach podczas ich przechowywania i przestrzega
procedur postępowania z lekiem przeterminowanym;
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Z.19.2(2) dobiera metody i rodzaje badań produktów leczniczych i surowców roślinnych
zgodne z przepisami farmakopealnymi;
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Technika sporządzania leków

Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot
BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska
związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku
pracy;
BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska;
BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań
zawodowych;
BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa
dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS(4) jest otwarty na zmiany;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
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Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę
warunków i jakość pracy;
OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;
Z.19.1(4) korzysta z farmakopei i Zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania w celu wykonania leku
recepturowego i aptecznego;
Z.19.1(6) określa typy niezgodności recepturowych oraz stosuje techniki zapobiegania im;
Z.19.1(7) wykonuje obliczenia stężeń i dawek składników leku oraz kontroluje prawidłowość
zapisu ilości składników, dla których określono dawki i stężenia maksymalne;
Z.19.1(8) stosuje metody obliczeniowe w celu ustalenia ilości surowców farmaceutycznych
potrzebnych do wykonania leku aptecznego i leku recepturowego;
Z.19.1(9) planuje przebieg prac związanych z wykonaniem leku aptecznego i leku
recepturowego;
Z.19.1(10) dobiera metody i warunki wykonania leku recepturowego do zapisanej postaci
leku;
Z.19.1(11) rozróżnia sprzęt i dobiera aparaturę, urządzenia i opakowania do wykonywanej
postaci leku;
Z.19.1(12) planuje wykonywanie segmentów technologicznych w procesie produkcyjnym
i dobiera aparaturę potrzebną do zadanego procesu technologicznego;
Z.19.1(13) przygotowuje siebie, sprzęt i pomieszczenia recepturowe (w tym przeznaczone
do sporządzania jałowych postaci leku);
Z.19.1(15) wykonuje wszystkie postacie leków recepturowych i leków aptecznych zgodnie
z uprawnieniami zawodowymi;
Z.19.1(16) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania leków;
Z.19.1(17) wykonuje fasowanie leków i etykietowanie opakowań;
Z.19.1(18) wykonuje czynności pomocnicze w zakresie uprawnień zawodowych;
Z.19.1(19) sporządza niezbędną dokumentację dotyczącą wytwarzanych preparatów;
Z.19.3(8) przygotowuje zamówienia produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
Z.19.3(11) ocenia zmiany zachodzące w lekach podczas ich przechowywania i przestrzega
procedur postępowania z lekiem przeterminowanym;
Z.19.3(14) oblicza dawki i stężenia substancji czynnych w produktach leczniczych
z uwzględnieniem drogi podania i wieku pacjenta;
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Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska
związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku
pracy;
BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska;
BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań
zawodowych;
BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa
dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS(4) jest otwarty na zmiany;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę
warunków i jakość pracy;
OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;
Z.19.1(7) wykonuje obliczenia stężeń i dawek składników leku oraz kontroluje prawidłowość
zapisu ilości składników, dla których określono dawki i stężenia maksymalne;
Z.19.2(1) rozróżnia sprzęt, urządzenia i aparaturę laboratoryjną;
Z.19.2(2) dobiera metody i rodzaje badań produktów leczniczych i surowców roślinnych
zgodne z przepisami farmakopealnymi;
Z.19.2(3) dobiera odczynniki, sprzęt, urządzenia i aparaturę do wykonywanych zadań;
Z.19.2(4) obsługuje aparaturę, urządzenia i sprzęt w laboratorium;
Z.19.2(5) realizuje prace laboratoryjne związane z analizą i kontrolą produktów leczniczych i
wyrobów medycznych;
Z.19.2(6) przeprowadza oznaczenia z zakresu analizy jakościowej i ilościowej substancji
leczniczych, surowców farmaceutycznych (w tym surowców roślinnych) i produktów
leczniczych;
Z.19.2(7) wykonuje obliczenia z zakresu analizy jakościowej i ilościowej;
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Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Z.19.2(8) charakteryzuje i interpretuje błędy analityczne;
Z.19.2(9) pobiera i przechowuje próbki archiwalne zgodnie z przepisami;
Z.19.2(10) sporządza dokumentację laboratoryjną;
Z.19.2(11) stosuje Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w analizie i kontroli produktów
leczniczych i wyrobów medycznych;
Z.19.3(11) ocenia zmiany zachodzące w lekach podczas ich przechowywania i przestrzega
procedur postępowania z lekiem przeterminowanym;
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Świadczenia farmaceutyczne

Badania tożsamości
surowców
naturalnych

Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot
Z.19.2(2) dobiera metody i rodzaje badań produktów leczniczych i surowców roślinnych
zgodne z przepisami farmakopealnymi;
Z.19.2(6) przeprowadza oznaczenia z zakresu analizy jakościowej i ilościowej surowców
farmaceutycznych (w tym surowców roślinnych);
Z.19.1(4) korzysta z farmakopei i Zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania w celu wykonania leku
recepturowego i aptecznego;
OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę
warunków i jakość pracy;
OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;
KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS(4) jest otwarty na zmiany;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
Z.19.3(6) korzysta z Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wykazu leków refundowanych;
Z.19.3(8) przygotowuje zamówienia produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

x

x

x

x

x

x

Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

81

224

64

64

160

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Z.19.3(7) analizuje rynek w celu określenia zapotrzebowania na produkty lecznicze, wyroby
medyczne i pozostałe produkty dopuszczone do obrotu na podstawie przepisów prawa;
Z.19.3(9) przestrzega zasad przyjmowania leków (znaczenie serii, terminu ważności);
Z.19.3(10) przyjmuje i magazynuje produkty lecznicze i wyroby medyczne, uwzględniając ich
postać, skład i właściwości zgodnie z zaleceniami wytwórcy i inspekcji farmaceutyczne;
Z.19.3(12) stosuje przepisy prawa dotyczące zasad wystawiania i realizacji recept;
Z.19.3(13) analizuje receptę pod względem formalno-prawnym;
Z.19.3(15) określa składowe kosztu leku recepturowego i dokonuje jego wyceny;
Z.19.3(16) wydaje produkty lecznicze i wyroby medyczne oraz inne produkty dostępne
w aptece zgodnie z uprawnieniami zawodowymi i obowiązującym prawem;
Z.19.3(17) informuje pacjenta o sposobie działania leków, możliwości wystąpienia działań
niepożądanych, wpływie na sprawność psychofizyczną oraz warunkach przechowywania
i sposobie użycia produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
Z.19.3(18) przestrzega procedur wstrzymywania i wycofywania produktów leczniczych
z obrotu w związku ze zgłoszeniem niepożądanego działania leku;
Z.19.3(19) rozróżnia rodzaje dokumentów aptecznych;
Z.19.1(14) obsługuje aparaturę, urządzenia i sprzęt wykorzystywany w aptece i przemyśle
farmaceutycznym;
Z.19.1(15) wykonuje wszystkie postacie leków recepturowych i leków aptecznych zgodnie
z uprawnieniami zawodowymi;
Z.19.1(16) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania leków;
Z.19.1(17) wykonuje fasowanie leków i etykietowanie opakowań;
Z.19.1(18) wykonuje czynności pomocnicze w zakresie uprawnień zawodowych;
Z.19.2(9) pobiera i przechowuje próbki archiwalne zgodnie z przepisami;
Z.19.2(10) sporządza dokumentację laboratoryjną;
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Załącznik 3

USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Tabela 4. Uszczegółowione efekty kształcenia
Efekty kształcenia z podstawy programowej

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Uczeń:

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

BHP (1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i
higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną
środowiska i ergonomią;
BHP (2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz
służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony
środowiska w Polsce;
BHP (3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz
pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
PDG (1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania
gospodarki rynkowej;
PDG (2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa
dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy
prawa podatkowego i prawa autorskiego;

PDG (3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia
działalności gospodarczej;

BHP (1)1. wyjaśnić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące podczas wykonywania zadań
zawodowych
BHP (1)2. wyjaśnić zasady ochrony pożarowej miejsca pracy
BHP (1)3. wyjaśnić zasady utylizacji odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska
BHP (1)4. wyjaśnić zasady organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii
BHP (2)1. wyjaśnić zasady funkcjonowania służb działających w zakresie ochrony pracy
BHP (2)1. wyjaśnić zasady funkcjonowania służb działających w zakresie ochrony środowiska
BHP (3)1. wyjaśnić prawa i obowiązki pracownika związane z wykonywaniem zadań zawodowych
BHP (3)2. wyjaśnić prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny
pracy
PDG(1)1. rozróżnić pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej
PDG(1)2. definiuje pojęcia: małe, średnie, duże przedsiębiorstwo
PDG(2)1. zidentyfikować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych i prawa
autorskiego,
PDG(2)2. zidentyfikować przepisy prawa podatkowego,
PDG(2)3. analizować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych oraz przepisy
prawa podatkowego i prawa autorskiego;
PDG(2)4. określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych
osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego
PDG(3)1. zidentyfikować przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej,
PDG(3)2. analizować przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej,
PDG(3)3. przewidywać konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów z zakresu
prowadzenia działalności gospodarczej
PDG(3)4. Korzysta z przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej handlowej
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PDG (4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje
występujące w branży i powiązania między nimi;
PDG (5) analizuje działania prowadzone przez
przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
PDG (6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi
przedsiębiorstwami z branży;

PDG (7) przygotowuje dokumentację niezbędną do
uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG (8) prowadzi korespondencję związaną
z prowadzeniem działalności gospodarczej;

PDG (9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje
programy komputerowe wspomagające prowadzenie
działalności gospodarczej;
PDG (10) planuje i podejmuje działania marketingowe
prowadzonej działalności gospodarczej;
PDG (11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej
działalności gospodarczej.

PDG(4)1. wymienić przedsiębiorstwa i instytucje występujące w handlu i powiązania między nimi
PDG(4)2. zidentyfikować przedsiębiorstwa handlowe na równych szczeblach obrotu towarowego
PDG(4)3. określić powiązania przedsiębiorstwa handlowego z otoczeniem
PDG(5)1. dokonać analizy działalności handlowej na rynku
PDG(5)2. dokonać analizy czynników kształtujących popyt na sprzedawane towary
PDG(5)3.porównać działania prowadzone przez przedsiębiorstwa konkurencyjne
PDG(6)1. zidentyfikować procedury zakupu i sprzedaży w przedsiębiorstwach handlowych
funkcjonujących na rynku
PDG(6)2. zorganizować współpracę z kontrahentami w zakresie zaopatrzenia i sprzedaży
PDG(6)3.ustalić zakres i zasady współpracy z przedsiębiorstwami handlowymi z branży
PDG(6)4.zaplanować wspólne przedsięwzięcia dotyczące promowania towarów na rynku
PDG(7)1. opracować procedurę postępowania przy założeniu własnej działalności gospodarczej
handlowej
PDG(7)2. wybrać właściwą formę organizacyjno-prawną planowanej działalności gospodarczej,
PDG(7)3.sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia działalności handlowej
PDG(7)4. wybrać formę opodatkowania działalności handlowej
PDG(7)5. sporządzić biznesplan dla wybranej działalności handlowej
PDG(8)1.zorganizować stanowisko pracy biurowej z zastosowaniem zasad ergonomii,
PDG(8)2. rozróżnić ogólne zasady formułowania i formatowania pism,
PDG(8)3. sporządzić pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
PDG(8)4. wykonać czynności związane z przyjmowaniem korespondencji w różnej formie,
PDG(8)5. wykonać prace biurowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
PDG(9)1. obsługiwać biurowe urządzenia techniczne,
PDG(9)2. zastosować programy komputerowe wspomagające prowadzenie handlowej działalności
gospodarczej
PDG(9)3. obsłużyć urządzenia biurowe Potrzebne do wykonywania zadań zawodowych w działalności
handlowej
PDG(10)1. rozróżnić elementy marketingu mix,
PDG(10)2. dobrać działania marketingowe do prowadzonej działalności handlowej
PDG(10)3. opracować kwestionariusz badania ankietowego dotyczącego potrzeb klientów
PDG(10)4.analizować potrzeby klientów na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych
PDG(11)1. zidentyfikować składniki kosztów i przychodów w działalności handlowej
PDG(11)2. określić wpływ kosztów i przychodów na wynik finansowy
PDG(11)3. wskazywać możliwości optymalizowania kosztów prowadzonej działalności handlowej
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PKZ (Z.a)(24) stosuje programy komputerowe
wspomagające wykonywanie zadań.
Z.19. 3 (20) obsługuje programy komputerowe
przeznaczone do ewidencjonowania przychodu i rozchodu
produktów leczniczych, w tym leków recepturowych
i leków aptecznych.
JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych
(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz
fonetycznych), umożliwiających realizację zadań
zawodowych;
JOZ (2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania
typowych czynności zawodowych artykułowane powoli
i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

PKZ (Z.a)(24)1. wykonywać zadania zawodowe z zastosowaniem systemów informatycznych
PKZ (Z.a)(24)2. obsługiwać program komputerowy wspomagający wykonywanie zadań zawodowych
Z.19.3(20)1. posługiwać się oprogramowaniem komputerowym przeznaczonym do
ewidencjonowania przychodu i rozchodu produktów leczniczych
Z.19.3(20)2. Posługiwać się oprogramowaniem komputerowym w celu wykonania wyceny leku
recepturowego
JOZ(1)1. posługiwać się zasobami leksykalnych środków językowych
JOZ(1)2. posługiwać się zasobami gramatycznych środków językowych
JOZ(1)3. posługiwać się zasobami ortograficznych środków językowych
JOZ(1)4. posługiwać się zasobami fonetycznych środków językowych
JOZ(2)1. zrozumieć wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych
JOZ(2)2. zinterpretować typowe wypowiedzi dotyczące wykonywania czynności zawodowych

JOZ(3)1. analizować krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności
zawodowych
JOZ(3)2. interpretować krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności
zawodowych
JOZ(4)1. formułować krótkie i zrozumiałe wypowiedzi umożliwiające komunikowanie się w
JOZ (4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz
środowisku pracy
teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się
JOZ(4)2. formułować krótkie i zrozumiałe teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w
w środowisku pracy;
środowisku pracy
JOZ(5)1. wyszukać w różnych obcojęzycznych źródłach informacje zawodowe
JOZ (5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.
JOZ(5)2. wykorzysta ć informacje zawodowe pozyskane z różnych obcojęzycznych źródeł
BHP (10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w
BHP(10)1. udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy
wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia BHP(10)2. udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia
i życia;
PKZ (Z.a)(1) wyjaśnia ogólną budowę i funkcje organizmu
PKZ (Z.a)(1)1. scharakteryzować elementy budowy organizmu człowieka
człowieka;
PKZ (Z.a)(1)2. scharakteryzować funkcje poszczególnych narządów i układów organizmu człowieka
PKZ (Z.a)(4) wyjaśnia pojęcia z zakresu patologii,
PKZ (Z.a)(4)1. wyjaśnić podłoże zmian chorobowych
charakteryzuje objawy i przyczyny zaburzeń oraz zmian
PKZ (Z.a)(4)2. opisać objawy zaburzeń i zmian chorobowych
chorobowych;
PKZ (Z.a)(6)1. rozpoznać stany nagłego zagrożenia życia
PKZ (Z.a)(6) charakteryzuje stany nagłego zagrożenia życia;
PKZ (Z.a)(6)2. scharakteryzować stany nagłego zagrożenia życia
PKZ (Z.a)(7)1. rozpoznać zatrzymanie akcji serca
PKZ (Z.a)(7) dokonuje oceny parametrów podstawowych
JOZ (3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne
dotyczące wykonywania typowych czynności
zawodowych;
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funkcji życiowych;

PKZ (Z.a)(7)2. rozpoznać zatrzymanie oddechu

Organizacja ochrony zdrowia

PKZ (Z.a)(8) udziela, zgodnie z kompetencjami
zawodowymi, pierwszej pomocy w stanach zagrożenia
życia i zdrowia;

PKZ (Z.a)(8)1. udzielić, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej pomocy w stanach
zagrożenia życia i zdrowia
PKZ (Z.a)(8)2. wezwać wykwalifikowaną pomoc medyczną
PKZ (Z.a)(9)1. rozróżnić sposoby postępowania w razie bezpośredniego kontaktu z materiałem
PKZ (Z.a)(9) rozróżnia sposoby postępowania w razie
biologicznie skażonym
bezpośredniego kontaktu z materiałem biologicznie
PKZ(Z.a)(9)2. zastosować odpowiednie procedury w przypadku bezpośredniego kontaktu z
skażonym;
materiałem zakaźnym
PKZ (Z.a)(10)1. rozróżnić zasady bezpieczeństwa związanych z materiałami biologicznie skażonymi
PKZ (Z.a)(10) przestrzega zasad bezpieczeństwa
PKZ (Z.a)(10)2. zastosować odpowiednie procedury w przypadku potencjalnego narażenia na kontakt
związanych z materiałami biologicznie skażonymi;
z materiałem zakaźnym
PKZ(Z.a)(11)1. rozróżnić zasady aseptyki i antyseptyki
PKZ (Z.a)(11) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki;
PKZ (Z.a)(11)2. stosować zasady aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania zadań zawodowych
Z.19.3(2)1. stosować określenia fachowe z zakresu anatomii człowieka
Z.19. 3 (2) posługuje się terminologią z zakresu fizjologii,
Z.19.3(2)2. stosować określenia fachowe z zakresu fizjologii człowieka
patofizjologii, anatomii człowieka i biofarmacji w zakresie
Z.19.3(2)3. stosować określenia fachowe z zakresu patofizjologii człowieka
niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
Z.19.3(2)4. stosować określenia fachowe z zakresu biofarmacji
KPS (5) potrafi radzić sobie ze stresem;
KPS (9) potrafi negocjować warunki porozumień;
KPS (10) współpracuje w zespole.
OMZ (6) komunikuje się ze współpracownikami.
PKZ (Z.a)(2)1. wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu zdrowia
PKZ (Z.a)(2) charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu
PKZ (Z.a)(2)2. wyjaśnić podstawowe pojęcia dotyczące promocji zdrowia
zdrowia oraz promocji i profilaktyki zdrowia;
PKZ (Z.a)(2)3. wyjaśnić podstawowe pojęcia dotyczące profilaktyki zdrowotnej
PKZ (Z.a)(3) przestrzega zasad promocji zdrowia
PKZ(Z.a)(3)1. stosować zasady promocji zdrowia
i zdrowego stylu życia;
PKZ(Z.a)(3)2. stosować zasady zdrowego stylu życia
PKZ(Z.a)(5)1. rozpoznać przypadki występowania przemocy
PKZ (Z.a)(5) przestrzega zasad postępowania w przypadku
PKZ (Z.a)(5)2. postępować zgodnie z przepisami prawa w przypadku podejrzenia występowania
podejrzenia występowania przemocy;
przemocy
PKZ (Z.a)(12)1. komunikować się z pacjentem
PKZ (Z.a)(12) komunikuje się z pacjentem, jego rodziną
PKZ (Z.a)(12)2. komunikować się z rodziną pacjenta
i grupą społeczną;
PKZ (Z.a)(12)3. komunikować się z członkami grupy zawodowej
PKZ (Z.a)(13) charakteryzuje prawne i etyczne
PKZ (Z.a)(13)1. scharakteryzować prawne uwarunkowania zawodu technika farmaceutycznego
uwarunkowania zawodu;
PKZ (Z.b)(13)2. scharakteryzować etyczne uwarunkowania wykonywania zawodu technika
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farmaceutycznego
PKZ (Z.a)(14)1. określić miejsce i rolę zawodu technika farmaceutycznego w ramach organizacji
PKZ (Z.a)(14) identyfikuje miejsce i rolę zawodu w ramach
systemu ochrony zdrowia na w kraju
organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie
PKZ (Z.a)(14)1. określić miejsce i rolę zawodu technika farmaceutycznego w ramach organizacji
krajowym i europejskim;
systemu ochrony zdrowia na w Wspólnocie Europejskiej
PKZ (Z.a)(15)1. sporządzać dokumentację zawodową zgodnie z przepisami prawa
PKZ (Z.a)(15) sporządza, prowadzi i archiwizuje
PKZ (Z.a)(15)2. uczestniczyć w prowadzeniu obiegu dokumentacji zawodowej zgodnie z przepisami
prawa
dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa;
PKZ (Z.a)(15)3. archiwizować dokumentację zawodową zgodnie z przepisami prawa
PKZ (Z.a)(16) stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji
PKZ(Z.a)(16)1. rozróżnić przepisy prawa dotyczące realizacji zadań zawodowych
zadań zawodowych;
PKZ (Z.a)(16)2. realizować zadania zawodowe z uwzględnieniem przepisów prawa
PKZ(Z.a)(17)1. wyjaśnić własną rolę w zespole wielodyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki
PKZ (Z.a)(17) współpracuje w zespole wielodyscyplinarnym nad pacjentem
zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem;
PKZ (Z.a)(17)1. podejmować współpracę w zespole wielodyscyplinarnym dla zapewnienia ciągłości
opieki nad pacjentem
PKZ (Z.a)(18) charakteryzuje organizację ochrony zdrowia PKZ (Z.a)(18)1. określa zakres działań podmiotów systemu ochrony zdrowia w Polsce
w Polsce;
PKZ (Z.a)(18)2. wyjaśnić strukturę systemu ochrony zdrowia w Polsce
PKZ (Z.a)(19)1. wyjaśniać zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
PKZ (Z.a)(19) wyjaśnia zasady funkcjonowania systemu
PKZ (Z.a)(19)2. scharakteryzować zakres uprawnień podmiotów systemu ubezpieczeń zdrowotnych w
ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce;
Polsce
PKZ (Z.a)(20) określa źródła i sposoby finansowania
PKZ (Z.a)(20)1. wskazać źródła finansowania świadczeń zdrowotnych
świadczeń zdrowotnych;
PKZ (Z.a)(20)2. określać sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych
PKZ (Z.a)(21)1. scharakteryzować rynek usług medycznych
PKZ (Z.a)(21) wyjaśnia specyfikę rynku usług medycznych; PKZ (Z.a)(21)2. określić zakres udziału wykonywanych zadań zawodowych w całości rynku usług
medycznych
PKZ (Z.a)(22)1. postępować etycznie w stosunku do pacjentów
PKZ (Z.a)(22) przestrzega zasad etycznego postępowania
PKZ (Z.a)(22)2. postępować etycznie w stosunku do współpracowników
w stosunku do pacjentów oraz współpracowników;
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PKZ (Z.a)(23) posługuje się językiem migowym

Z.19.1 (1) rozróżnia surowce farmaceutyczne i metody ich
pozyskiwania;

Technologia postaci leków

Z.19.1 (2) rozróżnia substancje czynne i substancje
pomocnicze oraz dobiera substancje pomocnicze
stosowane przy sporządzaniu poszczególnych postaci leku;
Z.19.1 (3) charakteryzuje postacie leków recepturowych
i aptecznych;
Z.19.1 (5) interpretuje zapis na recepcie lekarskiej i przepis
farmakopealny w aspekcie wykonania leku recepturowego
i leku aptecznego;
Z.19.1 (6) określa typy niezgodności recepturowych oraz
stosuje techniki zapobiegania im;
Z.19. 3 (1) rozróżnia i stosuje nazwy polskie, łacińskie,
międzynarodowe
i synonimy
nazw
surowców
farmaceutycznych;
Z.19. 3 (5) charakteryzuje postacie produktów leczniczych
i rodzaje wyrobów medycznych;

PKZ(Z.a)(23)1. opisać wybrane problemy środowiska niesłyszących
PKZ(Z.a)(23)2. wymienić potrzeby osób niesłyszących ze szczególnym uwzględnieniem
komunikowania się
PKZ(Z.a)(23)3. wyjaśnić pojęcia z zakresu języka migowego
PKZ(Z.a)(23)4. scharakteryzować sposoby komunikacji z osobami niesłyszącymi
PKZ(Z.a)(23)5. odczytać znaki polskiego alfabetu palcowego oraz liczebników głównych
i porządkowych
PKZ(Z.a)(23)6. posługiwać się czynnie polskim alfabetem palcowym oraz liczebnikami głównymi i
porządkowymi
PKZ(Z.a)(23)7. odczytać i zaprezentować 300 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego
PKZ(Z.a)(23)8. przekazać 300 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego zgodnie z
zasadami systemu językowo – migowego w formie uproszczonej
Z.19.1(1)1. określić pochodzenia surowca farmaceutycznego
Z.19.1(1)2. wskazać źródło pozyskiwania surowców farmaceutycznych
Z.19.1(1)3. wyjaśnić sposoby pozyskiwania surowców farmaceutycznych
Z.19.1(2)1. wyjaśnić różnicę między substancją czynną, a substancją pomocniczą
Z.19.1(2)2. dobrać substancje pomocnicze w zależności od sporządzanej postaci leku
Z.19.1(2)3 scharakteryzować wymagania stawiane substancjom pomocniczym
Z.19.1(3)1. scharakteryzować postacie leków recepturowych pod względem właściwości
fizykochemicznych i zastosowanej drogi podania
Z.19.1(3)2. scharakteryzować postacie leków aptecznych pod względem właściwości
fizykochemicznych i zastosowanej drogi podania
Z.19.1(5)1. zinterpretować zapis na recepcie lekarskiej w celu prawidłowego wykonania leku
recepturowego
Z.19.1(5)2. zinterpretować przepis farmakopealny w celu prawidłowego wykonania leku aptecznego
Z.19.1(6)1. rozpoznać niezgodność recepturową
Z.19.1(6)2. określić typ niezgodności recepturowej
Z.19.1(6)3. zastosować techniki zapobiegania niezgodnościom recepturowym
Z.19.3(1)1. zastosować polskie nazewnictwo surowców farmaceutycznych
Z.19.3(1)2. zastosować łacińskie nazewnictwo surowców farmaceutycznych
Z.19.3(1)3. zastosować międzynarodowe nazewnictwo surowców farmaceutycznych
Z.19.3(1)4. zastosować synonimowe nazewnictwo surowców farmaceutycznych
Z.19.3(1)5. wskazać różnice między stosowanymi systemami nazewnictwa
Z.19.3(5)1. scharakteryzować wszystkie postacie leku
Z.19.3(5)2. scharakteryzować wyroby medyczne
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Z.19. 3 (6) korzysta z Urzędowego Wykazu Produktów Z.19.3(6)1, posługiwać się Urzędowym Wykazem Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu
Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas realizacji zadań zawodowych
Rzeczypospolitej Polskiej i wykazu leków refundowanych; Z.19.3(6)2. posługiwać się wykazem leków refundowanych podczas realizacji zadań zawodowych
Z.19.1(3)1. scharakteryzować postacie leków recepturowych pod względem właściwości
Z.19.1 (3) charakteryzuje postacie leków recepturowych
fizykochemicznych i zastosowanej drogi podania
i aptecznych;
Z.19.1(3)2. scharakteryzować postacie leków aptecznych pod względem właściwości
fizykochemicznych i zastosowanej drogi podania
Z.19.3(1)1. zastosować polskie nazewnictwo surowców farmaceutycznych
Z.19. 3 (1) rozróżnia i stosuje nazwy polskie, łacińskie, Z.19.3(1)2. zastosować łacińskie nazewnictwo surowców farmaceutycznych
międzynarodowe
i synonimy
nazw
surowców Z.19.3(1)3. zastosować międzynarodowe nazewnictwo surowców farmaceutycznych
Z.19.3(1)4. zastosować synonimowe nazewnictwo surowców farmaceutycznych
farmaceutycznych;
Z.19.3(1)5. wskazać różnice między stosowanymi systemami nazewnictwa
Z.19.3(2)1. stosować określenia fachowe z zakresu anatomii człowieka
Z.19. 3 (2) posługuje się terminologią z zakresu fizjologii,
Z.19.3(2)2. stosować określenia fachowe z zakresu fizjologii człowieka
patofizjologii, anatomii człowieka i biofarmacji w zakresie
Z.19.3(2)3. stosować określenia fachowe z zakresu patofizjologii człowieka
niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
Z.19.3(2)4. stosować określenia fachowe z zakresu biofarmacji
Z.19.3(3)1. charakteryzować przeznaczenie określonej grupy produktów leczniczych
Z.19. 3 (3) identyfikuje grupy leków ze względu na
Z.19.3(3)2.przyporządkować określony lek do właściwej grupy farmakoterapeutycznej
właściwości farmakologiczne i określa zakres działania
Z.19.3(3)3. wyjaśnić mechanizm działania i działania niepożądane i przeciwwskazania określonej
farmakologicznego produktów leczniczych;
grupy produktów leczniczych
Z.19.3(4)1. zidentyfikować farmakologiczne interakcje międzylekowe
Z.19. 3 (4) identyfikuje farmakologiczne interakcje leków;
Z.19.3(4)2. wyjaśnić przyczyny obserwowanych interakcji międzylekowych
Z.19. 3 (17) informuje pacjenta o sposobie działania leków, Z.19.3(17)1. poinformować pacjenta o sposobie stosowania leku
możliwości wystąpienia działań niepożądanych, wpływie Z.19.3(17)2. poinformować pacjenta o sposobie działania leku
na
sprawność
psychofizyczną
oraz
warunkach Z.19.3(17)3. poinformować pacjenta o możliwych działaniach niepożądanych
przechowywania i sposobie użycia produktów leczniczych Z.19.3(17)4. poinformować pacjenta o wpływie wydanego leku na sprawność psychofizyczną
i wyrobów medycznych;
Z.19.3(17)5. poinformować pacjenta o warunkach przechowywania leku
Z.19. 2 (2) dobiera metody i rodzaje badań produktów Z.19.2(2)1. dobrać metodę badania produktu leczniczego w oparciu o Farmakopeę Polską
leczniczych i surowców roślinnych zgodne z przepisami Z.19.2(2)2. dobrać metodę badania surowca roślinnego w oparciu o Farmakopeę Polską
farmakopealnymi;
Z.19.2(3)1. dobrać odczynniki do wykonywanych zadań z zakresu analizy
Z.19. 2 (3) dobiera odczynniki, sprzęt, urządzenia
Z.19.2(3)2. dobrać sprzęt do wykonywanych zadań z zakresu analizy
i aparaturę do wykonywanych zadań;
Z.19.2(3)3. dobrać urządzenia i aparaturę do wykonywanych zadań z zakresu analizy
Z.19. 2 (6) przeprowadza oznaczenia z zakresu analizy Z.19.2(6)1. wykonać oznaczenia jakościowe składników surowców farmaceutycznych i produktów
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jakościowej i ilościowej substancji leczniczych, surowców leczniczych
farmaceutycznych (w tym surowców roślinnych) Z.19.2(6)2. wykonać oznaczenia ilościowe składników surowców farmaceutycznych i produktów
i produktów leczniczych;
leczniczych
Z.19.2(6)3. wykonać oznaczenia jakościowe składników surowców roślinnych
Z.19.2(6)3. wykonać oznaczenia ilościowe składników surowców roślinnych
Z.19. 2 (7) wykonuje obliczenia z zakresu analizy Z.19.2(7)1. obliczać stężenie i zawartość substancji czynnych w leku
jakościowej i ilościowej;
Z.19.2(7)2. obliczać potrzebne ilości odczynników w analizie ilościowej
Z.19.2(8)1. scharakteryzować błędy analityczne pod względem ich pochodzenia
Z.19. 2 (8) charakteryzuje i interpretuje błędy analityczne;
Z.19.2(8)2. szacować wielkość błędu analitycznego
Z.19.1(1)1. określić pochodzenia surowca farmaceutycznego
Z.19.1 (1) rozróżnia surowce farmaceutyczne i metody ich
Z.19.1(1)2. wskazać źródło pozyskiwania surowców farmaceutycznych
pozyskiwania;
Z.19.1(1)3. wyjaśnić sposoby pozyskiwania surowców farmaceutycznych
Z.19.3(1)1. zastosować polskie nazewnictwo surowców farmaceutycznych
Z.19. 3 (1) rozróżnia i stosuje nazwy polskie, łacińskie, Z.19.3(1)2. zastosować łacińskie nazewnictwo surowców farmaceutycznych
międzynarodowe
i synonimy
nazw
surowców Z.19.3(1)3. zastosować międzynarodowe nazewnictwo surowców farmaceutycznych
farmaceutycznych;
Z.19.3(1)4. zastosować synonimowe nazewnictwo surowców farmaceutycznych
Z.19.3(1)5. wskazać różnice między stosowanymi systemami nazewnictwa
Z.19.3(2)1. zastosować określenia fachowe z zakresu anatomii człowieka
Z.19. 3 (2) posługuje się terminologią z zakresu fizjologii,
Z.19.3(2)2. zastosować określenia fachowe z zakresu fizjologii człowieka
patofizjologii, anatomii człowieka i biofarmacji w zakresie
Z.19.3(2)3. zastosować określenia fachowe z zakresu patofizjologii człowieka
niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
Z.19.3(2)4. zastosować określenia fachowe z zakresu biofarmacji
Z.19.3(4)1. zidentyfikować farmakologiczne interakcje międzylekowe
Z.19. 3 (4) identyfikuje farmakologiczne interakcje leków;
Z.19.3(4)2. wyjaśnić przyczyny obserwowanych interakcji międzylekowych
Z.19. 3 (5) charakteryzuje postacie produktów leczniczych Z.19.3(5)1. scharakteryzować wszystkie postacie leku
i rodzaje wyrobów medycznych;
Z.19.3(5)2. scharakteryzować wyroby medyczne
Z.19. 3 (6) korzysta z Urzędowego Wykazu Produktów Z.19.3(6)1, posługiwać się Urzędowym Wykazem Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu
Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas realizacji zadań zawodowych
Rzeczypospolitej Polskiej i wykazu leków refundowanych; Z.19.3(6)2. posługiwać się wykazem leków refundowanych podczas realizacji zadań zawodowych
Z.19. 3 (11) ocenia zmiany zachodzące w lekach podczas Z.19.3(11)1. ocenić wizualnie zmiany zachodzące podczas przechowywania leku
ich przechowywania i przestrzega procedur postępowania Z.19.3(11)2. zastosować prawidłowo procedury postępowania z lekiem o przekroczonym terminie
z lekiem przeterminowanym;
ważności
Z.19. 2 (2) dobiera metody i rodzaje badań produktów Z.19.2(2)1. dobrać metodę badania produktu leczniczego w oparciu o Farmakopeę Polską
leczniczych i surowców roślinnych zgodne z przepisami Z.19.2(2)2. dobrać metodę badania surowca roślinnego w oparciu o Farmakopeę Polską
farmakopealnymi;
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BHP (4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia
człowieka oraz mienia i środowiska związane z
wykonywaniem zadań zawodowych;

Technika sporządzania leków

BHP (5) określa zagrożenia związane z występowaniem
szkodliwych czynników w środowisku pracy;
BHP (6) określa skutki oddziaływania czynników
szkodliwych na organizm człowieka;
BHP (7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP (8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
podczas wykonywania zadań zawodowych;
BHP (9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
KPS (1) przestrzega zasad kultury i etyki;
KPS (3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS (4) jest otwarty na zmiany;
KPS (6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności
zawodowe;
KPS (8) potrafi ponosić odpowiedzialność za
podejmowane działania;
OMZ (5) wprowadza rozwiązania techniczne
i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość
pracy;
OMZ (6) komunikuje się ze współpracownikami.
Z.19.1 (4) korzysta z farmakopei i Zasad Dobrej Praktyki
Wytwarzania w celu wykonania leku recepturowego
i aptecznego;
Z.19.1 (6) określa typy niezgodności recepturowych oraz

BHP (4)1. określić zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka związane z wykonywaniem zadań
zawodowych
BHP (4)2. określić zagrożenia dla mienia związane z wykonywaniem zagadnień zadań zawodowych
BHP (4)3. określić zagrożenia dla środowiska naturalnego związane z wykonywaniem zagadnień
zadań zawodowych
BHP(5)1. wskazać zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy
BHP(5)2. wyjaśnić zasady zapobiegania skutkom zagrożeń środowisku pracy
BHP(6)1 wyjaśnić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka.
BHP(6)2 rozróżnić czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka w środowisku pracy
BHP (7)1. wykonać wszystkie zadania zawodowe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy
BHP (7)2. przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej miejsca pracy
BHP (7)3. dokonać utylizacji odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska
BHP (7)4. organizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii
BHP(8)1. zastosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania zadań zawodowych
BHP(8)2. zastosować środki ochrony zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych
BHP(9)1.zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
BHP(9)2. stosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej
BHP(9)3. stosować przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska

Z.19.1(4)1. posługiwać się Farmakopeą Polską w celu wykonania leku recepturowego
Z.19.1(4)2. posługiwać się Farmakopeą Polską w celu wykonania leku aptecznego
Z.19.1(4)3. stosować zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania
Z.19.1(6)1. rozpoznać niezgodność recepturową
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stosuje techniki zapobiegania im;
Z.19.1 (7) wykonuje obliczenia stężeń i dawek składników
leku oraz kontroluje prawidłowość zapisu ilości
składników, dla których określono dawki i stężenia
maksymalne;
Z.19.1 (8) stosuje metody obliczeniowe w celu ustalenia
ilości surowców farmaceutycznych potrzebnych do
wykonania leku aptecznego i leku recepturowego;
Z.19.1 (9) planuje przebieg prac związanych z wykonaniem
leku aptecznego i leku recepturowego;
Z.19.1 (10) dobiera metody i warunki wykonania leku
recepturowego do zapisanej postaci leku;

Z.19.1(6)2. określić typ niezgodności recepturowej
Z.19.1(6)3. zastosować techniki zapobiegania niezgodnościom recepturowym
Z.19.1(7)1. obliczać stężenie lub dawkę substancji czynnej w leku
Z.19.1(7)2. ocenić prawidłowość zapisu ilości składników w kontekście dawek i stężeń maksymalnych
Z.19.1(8)1. obliczać ilość składników leku recepturowego i leku aptecznego
Z.19.1(8)2. obliczać ilość składników leku aptecznego

Z.19.1(9)1. zaplanować tok postępowania przy sporządzaniu leku recepturowego
Z.19.1(9)2. zaplanować tok postępowania przy sporządzaniu leku aptecznego
Z.19.1(10)1. dobrać właściwą metodę sporządzania leku recepturowego do określonej postaci leku
Z.19.1(10)2. określić warunki wykonania leku recepturowego
Z.19.1(11)1. rozróżniać sprzęt stosowany do wykonywania określonej postaci leku
Z.19.1 (11) rozróżnia sprzęt i dobiera aparaturę,
Z.19.1(11)2. dobrać odpowiednią aparaturę i urządzenia do wykonania określonej postaci leku
urządzenia i opakowania do wykonywanej postaci leku;
Z.19.1(11)3. dobrać odpowiednie opakowanie do sporządzanej postaci leku
Z.19.1
(12)
planuje
wykonywanie
segmentów Z.19.1(12)1. zaplanować wykonanie właściwych segmentów technologicznych w procesie
technologicznych w procesie produkcyjnym i dobiera wytwarzania leku
aparaturę
potrzebną
do
zadanego
procesu Z.19.1(12)2. dobrać odpowiednią aparaturę do zaplanowanego ciągu technologicznego
technologicznego;
Z.19.1(13)1. dokonać odpowiednich przygotowań własnej osoby do sporządzenia leku
Z.19.1 (13) przygotowuje siebie, sprzęt i pomieszczenia recepturowego, także jałowego
recepturowe (w tym przeznaczone do sporządzania Z.19.1(13)2. przygotować sprzęt do sporządzenia leku recepturowego, także jałowego
jałowych postaci leku);
Z.19.1(13)3. przygotować pomieszczenie recepturowe do sporządzenia leku recepturowego, także
jałowego
Z.19.1 (15) wykonuje wszystkie postacie leków Z.19.1(15)1. wykonać każdą postać leku recepturowego zgodnie z uprawnieniami zawodowymi
recepturowych
i leków
aptecznych
zgodnie Z.19.1(15)2. wykonać każdą postać leku aptecznego zgodnie z uprawnieniami zawodowymi
z uprawnieniami zawodowymi;
Z.19.1 (16) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki Z.19.1(16)1. zastosować zasady aseptyki przy sporządzaniu leków
podczas wykonywania leków;
Z.19.1(16)2. zastosować zasady antyseptyki przy sporządzaniu leków
Z.19.1 (17) wykonuje fasowanie leków i etykietowanie Z.19.1(17)1. wykonać fasowanie leków
opakowań;
Z.19.1(17)2. umieścić we właściwym miejscu etykietę na opakowaniu
Z.19.1 (18) wykonuje czynności pomocnicze w zakresie Z.19.1(18)1. określić rodzaje czynności pomocniczych pozostające w zakresie uprawnień zawodowych
uprawnień zawodowych;
technika farmaceutycznego
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Analiza
produktów
leczniczych i
wyrobów
medycznych

Z.19.1(18)2. wykonać wszystkie polecone czynności pomocnicze w zakresie uprawnień zawodowych
Z.19.1(19)1. scharakteryzować dokumentację związaną z wykonywanymi zadaniami zawodowymi
Z.19.1 (19) sporządza niezbędną dokumentację dotyczącą
Z.19.1(19)2. sporządzić dokumentację związaną z wytwarzanym lekiem recepturowym i lekiem
wytwarzanych preparatów.
aptecznym
Z.19.3(8)1. przygotować zamówienie produktów leczniczych z zastosowaniem oprogramowania
Z.19. 3 (8) przygotowuje zamówienia produktów wspomagającego pracę w aptece
leczniczych i wyrobów medycznych;
Z.19.3(8)2. przygotować zamówienie wyrobów medycznych z zastosowaniem oprogramowania
wspomagającego pracę w aptece
Z.19. 3 (11) ocenia zmiany zachodzące w lekach podczas
Z.19.3(11)1. ocenić wizualnie zmiany zachodzące podczas przechowywania leku
ich przechowywania i przestrzega procedur postępowania Z.19.3(11)2. stosować prawidłowo procedury postępowania z lekiem o przekroczonym terminie
z lekiem przeterminowanym;
ważności
Z.19.3(14)1. obliczać dawki i stężenia substancji czynnej w produkcie leczniczym z uwzględnieniem
drogi podania
Z.19. 3 (14) oblicza dawki i stężenia substancji czynnych
Z.19.3(14)2. obliczać dawki i stężenia substancji czynnej w produkcie leczniczym z uwzględnieniem
w produktach leczniczych z uwzględnieniem drogi podania
wieku pacjenta
i wieku pacjenta;
Z.19.3(14)3. obliczać dawki i stężenia substancji czynnej w produkcie leczniczym z uwzględnieniem
masy ciała pacjenta
BHP (4)1. określić zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka związane z wykonywaniem zadań
BHP (4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia
zawodowych
człowieka oraz mienia i środowiska związane z
BHP (4)2. określić zagrożenia dla mienia związane z wykonywaniem zagadnień zadań zawodowych
wykonywaniem zadań zawodowych;
BHP (4)3. określić zagrożenia dla środowiska naturalnego związane z wykonywaniem zagadnień
zadań zawodowych
BHP (5) określa zagrożenia związane z występowaniem
BHP(5)1. wskazać zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy
szkodliwych czynników w środowisku pracy;
BHP(5)2. wyjaśnić zasady zapobiegania skutkom zagrożeń środowisku pracy
BHP (6) określa skutki oddziaływania czynników
BHP(6)1 wyjaśnić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka.
szkodliwych na organizm człowieka;
BHP(6)2 rozróżnić czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka w środowisku pracy
BHP (7)1. wykonać wszystkie zadania zawodowe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny
BHP (7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z
pracy
obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami
BHP (7)2. przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej miejsca pracy
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
BHP (7)3. dokonać utylizacji odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP (7)4. organizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii
BHP (8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej BHP(8)1. zastosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania zadań zawodowych
podczas wykonywania zadań zawodowych;
BHP(8)2. zastosować środki ochrony zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych
BHP (9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy BHP(9)1.zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
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oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
KPS (1) przestrzega zasad kultury i etyki;
KPS (3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS (4) jest otwarty na zmiany;
KPS (6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności
zawodowe;
KPS (8) potrafi ponosić odpowiedzialność za
podejmowane działania;
OMZ (5) wprowadza rozwiązania techniczne
i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość
pracy;
OMZ (6) komunikuje się ze współpracownikami.
Z.19.1 (7) wykonuje obliczenia stężeń i dawek składników
leku oraz kontroluje prawidłowość zapisu ilości
składników, dla których określono dawki i stężenia
maksymalne;

BHP(9)2. stosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej
BHP(9)3. stosować przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska

Z.19.1(7)1. obliczać stężenie lub dawkę substancji czynnej w leku
Z.19.1(7)2. ocenić prawidłowość zapisu ilości składników w kontekście dawek i stężeń maksymalnych

Z.19.2(1)1. scharakteryzować sprzęt laboratoryjny pod względem przeznaczenia
Z.19. 2 (1) rozróżnia sprzęt, urządzenia i aparaturę
Z.19.2(1)2. scharakteryzować urządzenia laboratoryjne pod względem przeznaczenia
laboratoryjną;
Z.19.2(1)3. scharakteryzować aparaturę laboratoryjną pod względem przeznaczenia
Z.19. 2 (2) dobiera metody i rodzaje badań produktów Z.19.2(2)1. dobrać metodę badania produktu leczniczego w oparciu o Farmakopeę Polską
leczniczych i surowców roślinnych zgodne z przepisami Z.19.2(2)2. dobrać metodę badania surowca roślinnego w oparciu o Farmakopeę Polską
farmakopealnymi;
Z.19.2(3)1. dobrać odczynniki do wykonywanych zadań z zakresu analizy
Z.19. 2 (3) dobiera odczynniki, sprzęt, urządzenia
Z.19.2(3)2. dobrać sprzęt do wykonywanych zadań z zakresu analizy
i aparaturę do wykonywanych zadań;
Z.19.2(3)3. dobrać urządzenia i aparaturę do wykonywanych zadań z zakresu analizy
Z.19.2(4)1. posługiwać się aparaturą w realizacji zadań z zakresu analizy
Z.19. 2 (4) obsługuje aparaturę, urządzenia i sprzęt
Z.19.2(4)2. posługiwać się urządzeniami i sprzętem laboratoryjnym w realizacji zadań z zakresu
w laboratorium;
analizy
Z.19. 2 (5) realizuje prace laboratoryjne związane z analizą Z.19.2(5)1. wykonać prace pomocnicze związane z analizą i kontrolą produktów leczniczych
i kontrolą produktów leczniczych i wyrobów medycznych; Z.19.2(5)2. wykonać prace pomocnicze związane z analizą i kontrolą wyrobów medycznych
Z.19. 2 (6) przeprowadza oznaczenia z zakresu analizy Z.19.2(6)1. wykonać oznaczenia jakościowe składników surowców farmaceutycznych i produktów
jakościowej i ilościowej substancji leczniczych, surowców leczniczych
farmaceutycznych (w tym surowców roślinnych) Z.19.2(6)2. wykonać oznaczenia ilościowe składników surowców farmaceutycznych i produktów
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i produktów leczniczych;
Z.19. 2 (7) wykonuje obliczenia z zakresu analizy
jakościowej i ilościowej;
Z.19. 2 (8) charakteryzuje i interpretuje błędy analityczne;
Z.19. 2 (9) pobiera i przechowuje próbki archiwalne
zgodnie z przepisami;
Z.19. 2 (10) sporządza dokumentację laboratoryjną;

Świadcz
enia
farmace
utyczne

Badaonia tożsamości surowców
naturalnych

Z.19. 2 (11) stosuje Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
w analizie i kontroli produktów leczniczych i wyrobów
medycznych.
Z.19. 3 (11) ocenia zmiany zachodzące w lekach podczas
ich przechowywania i przestrzega procedur postępowania
z lekiem przeterminowanym;
Z.19. 2 (2) dobiera metody i rodzaje badań produktów
leczniczych i surowców roślinnych zgodne z przepisami
farmakopealnymi;
Z.19. 2 (6) przeprowadza oznaczenia z zakresu analizy
jakościowej i ilościowej substancji leczniczych, surowców
farmaceutycznych (w tym surowców roślinnych)
i produktów leczniczych;
Z.19.1 (4) korzysta z farmakopei i Zasad Dobrej Praktyki
Wytwarzania w celu wykonania leku recepturowego
i aptecznego;
OMZ (1) planuje pracę zespołu w celu wykonania
przydzielonych zadań;
OMZ (2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych
zadań

leczniczych
Z.19.2(6)3. wykonać oznaczenia jakościowe składników surowców roślinnych
Z.19.2(6)3. wykonać oznaczenia ilościowe składników surowców roślinnych
Z.19.2(7)1. obliczać stężenie i zawartość substancji czynnych w leku
Z.19.2(7)2. obliczać potrzebne ilości odczynników w analizie ilościowej
Z.19.2(8)1. scharakteryzować błędy analityczne pod względem ich pochodzenia
Z.19.2(8)2. szacować wielkość błędu analitycznego
Z.19.2(9)1. pobrać i zabezpieczyć próbkę archiwalną
Z.19.2(9)2. przechować próbkę archiwalna zgodnie z obowiązującymi przepisami
Z.19.2(10)1. scharakteryzować dokumentację laboratoryjną
Z.19.2(10)2.sporządzić dokumentację laboratoryjną
Z.19.2(11)1. wykonywać zadania z zakresu analizy i kontroli produktów leczniczych z zastosowaniem
Zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
Z.19.2(11)2. wykonywać zadania z zakresu analizy i kontroli wyrobów medycznych z zastosowaniem
Zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
Z.19.3(11)1. ocenić wizualnie zmiany zachodzące podczas przechowywania leku
Z.19.3(11)2. stosować prawidłowo procedury postępowania z lekiem o przekroczonym terminie
ważności
Z.19.2(2)1. dobrać metodę badania produktu leczniczego w oparciu o Farmakopeę Polską
Z.19.2(2)2. dobrać metodę badania surowca roślinnego w oparciu o Farmakopeę Polską
Z.19.2(6)1. wykonać oznaczenia jakościowe składników surowców farmaceutycznych i produktów
leczniczych
Z.19.2(6)2. wykonać oznaczenia ilościowe składników surowców farmaceutycznych i produktów
leczniczych
Z.19.2(6)3. wykonać oznaczenia jakościowe składników surowców roślinnych
Z.19.2(6)3. wykonać oznaczenia ilościowe składników surowców roślinnych
Z.19.1(4)1. posługiwać się Farmakopeą Polską w celu wykonania leku recepturowego
Z.19.1(4)2. posługiwać się Farmakopeą Polską w celu wykonania leku aptecznego
Z.19.1(4)3. stosować zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania
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OMZ (3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
OMZ (4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
OMZ (5) wprowadza rozwiązania techniczne
i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość
pracy;
OMZ (6) komunikuje się ze współpracownikami.
KPS (1) przestrzega zasad kultury i etyki;
KPS (2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
KPS (3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS (4) jest otwarty na zmiany;
KPS (5) potrafi radzić sobie ze stresem;
KPS (6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności
zawodowe;
KPS (7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
KPS (8) potrafi ponosić odpowiedzialność za
podejmowane działania;
Z.19. 3 (6) korzysta z Urzędowego Wykazu Produktów Z.19.3(6)1, posługiwać się Urzędowym Wykazem Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu
Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas realizacji zadań zawodowych
Rzeczypospolitej Polskiej i wykazu leków refundowanych; Z.19.3(6)2. posługiwać się wykazem leków refundowanych podczas realizacji zadań zawodowych
Z.19.3(8)1. przygotować zamówienie produktów leczniczych z zastosowaniem oprogramowania
Z.19. 3 (8) przygotowuje zamówienia produktów wspomagającego pracę w aptece
leczniczych i wyrobów medycznych;
Z.19.3(8)2. przygotować zamówienie wyrobów medycznych z zastosowaniem oprogramowania
wspomagającego pracę w aptece
Z.19. 3 (7) analizuje rynek w celu określenia Z.19.3(7)1. dokonać analizy i oceny rynku w celu określenia zapotrzebowania na produkty będące
zapotrzebowania na produkty lecznicze, wyroby medyczne przedmiotem obrotu aptecznego
i pozostałe produkty dopuszczone do obrotu na podstawie Z.19.3(7)2. określać zapotrzebowanie na produkty będące przedmiotem obrotu aptecznego
przepisów prawa;
Z.19.3(9)1. stosować zasady przyjmowania leków (do magazynu)
Z.19. 3 (9) przestrzega zasad przyjmowania leków
Z.19.3(9)2. wyjaśnić znaczenie serii w kontekście przechowywania leku w aptece
(znaczenie serii, terminu ważności);
Z.19.3(9)3. wyjaśnić znaczenie terminu ważności w kontekście przechowywania leku w aptece
Z.19. 3 (10) przyjmuje i magazynuje produkty lecznicze Z.19.3(10)1. dokonać przyjęcia produktu leczniczego i wyrobu medycznego do magazynu z
i wyroby medyczne, uwzględniając ich postać, skład zastosowaniem oprogramowania wspomagającego prace apteki
i właściwości zgodnie z zaleceniami wytwórcy i inspekcji Z.19.3(10)2. uwzględniać postać leku, skład i właściwości produktów leczniczych i wyrobów
farmaceutycznej;
medycznych podczas stosowania procedury przyjęcia towaru
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Z.19. 3 (12) stosuje przepisy prawa dotyczące zasad
wystawiania i realizacji recept;
Z.19. 3 (13) analizuje receptę pod względem formalnoprawnym;
Z.19. 3 (15) określa składowe kosztu leku recepturowego
i dokonuje jego wyceny;
Z.19. 3 (16) wydaje produkty lecznicze i wyroby medyczne
oraz inne produkty dostępne w aptece zgodnie
z uprawnieniami zawodowymi i obowiązującym prawem;
Z.19. 3 (17) informuje pacjenta o sposobie działania leków,
możliwości wystąpienia działań niepożądanych, wpływie
na
sprawność
psychofizyczną
oraz
warunkach
przechowywania i sposobie użycia produktów leczniczych
i wyrobów medycznych;
Z.19. 3 (18)przestrzega procedur wstrzymywania
i wycofywania produktów leczniczych z obrotu w związku
ze zgłoszeniem niepożądanego działania leku;
Z.19. 3 (19) rozróżnia rodzaje dokumentów aptecznych;
Z.19.1 (14) obsługuje aparaturę, urządzenia i sprzęt
wykorzystywany w aptece i przemyśle farmaceutycznym;

Z.19.3(10)3. uwzględniać zalecenia wytwórcy i właściwych służb podczas przechowywania produktów
leczniczych i wyrobów medycznych
Z.19.3(12)1.wyjaśnić zasady wystawiania i realizacji recept zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa
Z.19.3(12)2. realizować receptę z uwzględnieniem uwarunkowań płynących z zasad wystawiania i
realizacji recept
Z.19.3(13)1. określać rodzaje i przeznaczenie recept
Z.19.3(13)2. wskazywać elementy niezbędne do realizacji recepty
Z.19.3(13)3. wskazać elementy niezbędne do realizacji recepty z uwzględnieniem refundacji
Z.19.3(15)1. wycenić lek recepturowy
Z.19.3(15)2. wskazać składniki kosztu leku recepturowego
Z.19.3(16)1. wydać produkt leczniczy i wyrób medyczny oraz pozostałe produkty dopuszczone do
obrotu w aptece uwzględniając obowiązujące przepisy prawne i wynikające z nich uprawnienia
zawodowe
Z.19.3(16)2. wyjaśnić uwarunkowania prawne obrotu lekiem w aptece
Z.19.3(17)1. poinformować pacjenta o sposobie stosowania leku
Z.19.3(17)2. poinformować pacjenta o sposobie działania leku
Z.19.3(17)3. poinformować pacjenta o możliwych działaniach niepożądanych
Z.19.3(17)4. poinformować pacjenta o wpływie wydanego leku na sprawność psychofizyczną
Z.19.3(17)5. poinformować pacjenta o warunkach przechowywania leku
Z.19.3(18)1. wyjaśnić zasady wstrzymywania i wycofywania produktów leczniczych z obrotu w
związku ze zgłoszeniem niepożądanego działania leku
Z.19.3(18)2. dokonać czynności określonych w procedurach wstrzymania i wycofania produktu
leczniczego z obrotu w związku ze zgłoszeniem niepożądanego działania leku
Z.19.3(19)1. wskazać dokumenty apteczne
Z.19.3(19)2. określić przeznaczenie dokumentów aptecznych
Z.19.1(14)1. posługiwać się aparaturą i urządzeniami wykorzystywanymi podczas pracy w aptece
Z.19.1(14)2. posługiwać się podstawową aparaturą i urządzeniami wykorzystywanymi podczas pracy
w przemyśle farmaceutycznym
Z.19.1(15)1. wykonać każdą postać leku recepturowego zgodnie z uprawnieniami zawodowymi
Z.19.1(15)2. wykonać każdą postać leku aptecznego zgodnie z uprawnieniami zawodowymi

Z.19.1 (15) wykonuje wszystkie postacie leków
recepturowych
i leków
aptecznych
zgodnie
z uprawnieniami zawodowymi;
Z.19.1 (16) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki Z.19.1(16)1. zastosować zasady aseptyki przy sporządzaniu leków
podczas wykonywania leków;
Z.19.1(16)2. zastosować zasady antyseptyki przy sporządzaniu leków
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Z.19.1 (17) wykonuje fasowanie leków i etykietowanie Z.19.1(17)1. wykonać fasowanie leków
opakowań;
Z.19.1(17)2. umieścić we właściwym miejscu etykietę na opakowaniu
Z.19.1(18)1. określić rodzaje czynności pomocniczych pozostające w zakresie uprawnień zawodowych
Z.19.1 (18) wykonuje czynności pomocnicze w zakresie
technika farmaceutycznego
uprawnień zawodowych;
Z.19.1(18)2. wykonać wszystkie polecone czynności pomocnicze w zakresie uprawnień zawodowych
Z.19. 2 (9) pobiera i przechowuje próbki archiwalne Z.19.2(9)1. pobrać i zabezpieczyć próbkę archiwalną
zgodnie z przepisami;
Z.19.2(9)2. przechować próbkę archiwalna zgodnie z obowiązującymi przepisami
Z.19.2(10)1. scharakteryzować dokumentację laboratoryjną
Z.19. 2 (10) sporządza dokumentację laboratoryjną;
Z.19.2(10)2. sporządzić dokumentację laboratoryjną
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