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Strany 4-5:
Vyplňte svoje pracovisko (pracoviská), kde budete vykonávať odbornú lekárenskú prax a nechajte si ju potvrdiť
externým školiteľom (t.j. vedúcim vášho pracoviska alebo ním povereným pracovníkom so špecializáciou v odbore
lekárenstve)
Strany 6-7:
Vyplňte účasť na významnejších školiacich akciách, vedeckých podujatiach, študijných pobytoch
Strany 8-10:
Zaznamenajte si svoju publikačnú a prednáškovú činnosť
Strany 11-41:
Zdravotné výkony zaznamenávajte nasledovne:
- „pracovisko“ – názov lekárne (pracoviska), kde ste výkon urobili
- „prax od-do“ – dátum, kedy ste výkon urobili
- „celkový počet“ – uveďte koľko IPL, resp. iných činností ste urobili
- „potvrdenie školiteľa“ – podpis vášho externého školiteľa
- v dolnej časti každej strany záznamov o výkonoch treba dať pečiatku pracoviska!
- „výkon“ – zaznamenávajte si :
o prípravu IPL, vrátane čísla receptu, na základe ktorého ste IPL pripravovali a stručný rozpis
receptúry (kapsuly, perorálne prášky, kvapaliny na perorálne použitie, kožné kvapalné lieky,
topické polotuhé lieky, nosové lieky, ušné lieky, rektálne lieky, vaginálne lieky, prípravu
diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro a činidiel)
o ak robíte niektoré IPL pravidelne, vyhraďte si 1-2 strany, na začiatku rozpíšte receptúru a ďalej iba
vypisujte číslo receptu, dátum výkonu a počet
o vedenie dokumentácie (validačnej, predpisovej a záznamovej)
o vstupnú kontrolu liečiv a pomocných látok
o kontrolu pripravených liekov základnými fyzikálnymi, fyzikálno-chemickými a chemickými
analytickými metódami v rozsahu potrebnom na hodnotenie kvality liekov pripravovaných v lekárni
(hustota, teplota topenia, index lomu, optická otáčavosť, stanovenie pH, vodivosť, titračné
stanovenia)
o vykonávanie rutinných fyziologicko-chemických vyšetrení (glykémia, cholesterol, krvný tlak)
- štvrťročne si zaznamenávajte aj tieto výkony:
o poskytovanie lekárenskej starostlivosti v súlade s požiadavkami správnej lekárenskej praxe
o vypracovanie a používanie systému kvality farmaceutických činností v lekárni
o zabezpečovanie (logistika) liečiv, pomocných látok, liekov, dietetických potravín, diagnostických
zdravotníckych pomôcok in vitro a zdravotníckych pomôcok, ich správne uchovávanie
a skladovanie
o výdaj liekov, diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, zdravotníckych pomôcok
a dietetických potravín pacientom alebo oddeleniam a klinikám zdavotníckych zariadení ústavnej
starostlivosti
o podávanie potrebných informácií a rád pacientom so zvláštnym zreteľom na oblasť samoliečenia,
komunikácia s pacientom
o podávanie informácií a konzultácií o liekoch ostatným zdravotníckym pracovníkom
o zabezpečovanie požadovaného stupňa čistoty priestorov, hygienického režimu a sanitačného
programu
o dohľad nad liekovými rizikami, interakciami, zneužívaním liekov
o používanie informačných systémov o liekoch
o ekonomika lekárne
Strany 42-45:
Tieto strany v Záznamníku vyplňujte až pred prihlasovaním sa na špecializačnú skúšku, kedy ku prihláške musíte
priložiť aj kompletne vyplnený Záznamník výkonov. Výkony, ktoré ste robili a ktoré nie sú na strane 42 uvedené
(viď predchádzajúci odstavec – štvrťročne zaznamenávané výkony), vypíšte spolu s realizovanými počtami na
stranách 43-45.
Nezabudnite na podpisy – váš a vášho externého školiteľa!
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