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OBAVIJEST MENTORIMA ZA STRUČNU PRAKSU 2 (SP2)
AKADEMSKA GODINA 2019./2020.
Stručna praksa 2 (SP2, 4. godina studija farmacije FBF-a), provodit će se u ljekarnama na
području Republike Hrvatske, pod stručnim nadzorom mentora-ljekarnika koje je odobrila
Hrvatska ljekarnička komora, i to u trajanju od 60 sati (10 radnih dana).
Studenti sami dogovaraju termine odvijanja Stručne prakse 2 s odabranim mentorom,
a praksu je potrebno odraditi zaključno do 18. rujna 2020.
Preduvjet za obavljanje SP2 jesu odrađene vježbe iz Magistralne recepture. Budući da
je naglasak programa SP2 na izradi pripravaka u ljekarni, tu činjenicu treba imati u vidu
prilikom odabira ljekarne u kojoj će se odvijati stručna praksa.
Student u ljekarnu treba donijeti PROGRAM STRUČNE PRAKSE 2 te ispunjen i ovjeren
obrazac: ZAHTJEV / UPUTNICA ZA STRUČNU PRAKSU (dostupni na mrežnoj stranici FBF-a).
Tijekom odvijanja stručne prakse, student je obvezan voditi dnevnik, na temelju kojega,
po obavljenoj praksi, sastavlja IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ STRUČNOJ PRAKSI. U njemu mora
detaljno obraditi magistralne pripravke u čijoj je izradi sudjelovao tijekom prakse pod
stručnim nadzorom mentora-ljekarnika: prepisati izvorni recept (ako je pisan kraticama) te
ga u potpunosti raspisati latinskim jezikom, kontrolirati dozu (ako je potrebno), opisati način
izrade, naznačiti redoslijed dodavanja djelatne i pomoćnih tvari, izdavanje (spremnik),
signiranje (odabir signature i tekst) te vođenje očevidnika. Ukoliko je za izradu magistralnog
pripravka bilo neophodno provesti razrjeđivanje djelatne tvari, otapala i sl., svi izračuni
moraju biti prikazani u izvješću.
Ukoliko ljekarna izrađuje galenske pripravke, student ih može obraditi u izvješću.
Preporuka je da u izvješćima bude obrađeno što više magistralnih/galenskih pripravaka, a
najmanje četiri.

Student također prilaže i ispunjeni obrazac IZVJEŠĆA (mrežna stranica FBF-a), u kojemu
mentor popunjava dio Osvrt na rad studenta. Studentsko izvješće i osvrt na rad studenta
potpisuje i ovjerava njegov mentor-ljekarnik.
Potpisana i ovjerena izvješća o provedenoj SP2 studenti predaju, zajedno s indeksom, u
Zavod za farmaceutsku tehnologiju (Domagojeva 2, mezanin). Na temelju uredno obavljene
prakse i predanih izvješća, student dobiva odgovarajući broj ECTS bodova koji se upisuje u
indeks i ISVU.
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