
• stosowania przepisów i procedur dotycz cych wykonywania zawodu farmaceuty i prowadzenia apteki
• prowadzenia dokumentacji aptecznej oraz pos ugiwania si i administrowania systemami
informatycznymi apteki
• poznawania i stosowania zasad dobrej praktyki aptecznej oraz najwy szych standardów obs ugi
pacjenta ze szczególnym uwzgl dnieniem komunikacji interpersonalnej
• stosowania zasad organizacji pracy w aptece z uwzgl dnieniem przepisów
przepisów i zasad bezpiecze stwa i higieny pracy
• oceny jako ci postaci produktów leczniczych, leków recepturowych i aptecznych
• stosowania zasad rozmieszczania i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych
• poznanie przepisów prawa pracy oraz zasad kodeksu etyki zawodowej
• wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych
• stosowania szczególnych zasad wydawania leków bardzo silnie dzia aj cych,
psychotropowych i rodków odurzaj cych
• prawid owego sporz dzania leków recepturowych i aptecznych
• prawid owego sporz dzania leków recepturowych i aptecznych
oraz leków w warunkach aseptycznych

STA W APTEKACH SUPER-PHARM

• przygotowania do bycia samodzielnym farmaceut

Super-Pharm jest siln , mi dzynarodow mark z d ugimi tradycjami w s u bie zdrowia i urody.
To unikalny koncept, cz cy drogeri , perfumeri i optyka z najwa niejsz jego cz ci - aptek .
Nasi magistrowie farmacji w pe ni wykorzystuj zdobyt podczas studiów medycznych wiedz ,
oferuj c pacjentom prócz preparatów farmaceutycznych tak e doradztwo w zakresie stosowania
produktów leczniczych, suplementów diety i innych wyrobów medycznych. A tak e akcje szczepie .
Pó roczny sta dla przysz ych magistrów farmacji, stanowi cy integralny element programu
wydzia u farmacji Uniwersytetu Medycznego, mo na odby w jednej z naszych mieszcz cych si
wy cznie w najbardziej presti owych lokalizacjach placówkach, maj c mo liwo zdobywania
zawodowego do wiadczenia w nowoczesnym koncepcie aptecznym zaprojektowanym
w zgodzie ze wiatowymi trendami rynkowymi.

Oferujemy pog bianie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiej tno ci praktycznych
w zakresie farmacji aptecznej zdobytych w czasie dotychczasowych
studiów farmaceutycznych w nast puj cych obszarach:

Po zako czeniu sta u Super-Pharm oferuje absolwentom prac na stanowisku magistra farmacji.
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