
ΠA-2 ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

 

Γνωζηικοί ζηόσοι: Η θαηαλόεζε θαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηώλ ηεο θαξκαθεπηηθήο 

κε ηνλ ρώξν ηνπ θαξκαθείνπ αλνηθηνύ ζην θνηλό, ηνπ λνζνθνκεηαθνύ θαξκαθείνπ θαη 

ηεο θαξκαθεπηηθήο βηνκεραλίαο ώζηε  λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο θαη απνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ηνπ θαξκάθνπ ζηνπο αζζελείο θαη ζην θνηλσληθό ζύλνιν επξύηεξα.   

 

Δεξιόηηηερ: Εμνηθείσζε: α) κε ηε βαζηθή ιεηηνπξγία θαξκαθείνπ αλνηθηνύ ζην θνηλό, 

ηνπ λνζνθνκεηαθνύ θαξκαθείνπ θαη ηεο θαξκαθεπηηθήο βηνκεραλίαο θαη β) κε ηελ 

επηθνηλσλία κε ηνλ αζζελή. 

 

Διδακηικέρ μέθοδοι: Δηαιέμεηο θαζ΄έδξαο, δηαιέμεηο από πξνζθεθιεκέλνπο 

δηαθεθξηκέλνπο νκηιεηέο (από ηνλ ρώξν θαξκαθείνπ αλνηθηνύ ζην θνηλό, 

λνζνθνκεηαθνύ θαξκαθείνπ θαη ηεο θαξκαθεπηηθήο βηνκεραλίαο), παηρλίδη ξόινπ, case 

studies. 

 

Πεπιεσόμενο ηος μαθήμαηορ: Τν κάζεκα παξνπζηάδεη: 

ηελ θαξκαθεπηηθή πξάμε ζην ρώξν θαξκαθείνπ αλνηθηνύ ζην θνηλό (εθηέιεζε 

ζπληαγώλ, αληηκεηώπηζε εηδηθώλ πεξηπηώζεσλ ζηε ζπληαγνγξάθεζε, παξνρή πξώησλ 

βνεζεηώλ, γαιεληθά ζθεπάζκαηα, θαξκαθεπηηθή εκπνξεπκαηνινγία, επαγγεικαηηθή 

δενληνινγία, ηήξεζε θαλόλσλ αζθαιείαο), 

ηελ  ιεηηνπξγία-νξγάλσζε ηνπ λνζνθνκεηαθνύ θαξκαθείνπ, 

ηνπο θαλόλεο θαιήο παξαζθεπήο θαξκάθσλ (GMP) θαη ηηο κεζόδνπο επαιήζεπζεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (validation process).  

 

Πποηεινόμενη βιβλιογπαθία:  

1. Εζληθό Σπληαγνιόγην 

2. Επξσπατθή Φαξκαθνπνηία 

3. Ειιεληθή Φαξκαθνπνηία 

 

Μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ: Παξαθνινύζεζε δηαιέμεσλ, ζπδήηεζε κε ηνπο 

θνηηεηέο ζε θάζε δηάιεμε, παηρλίδη ξόινπ, case studies. 

 

Μέθοδοι και διαδικαζία αξιολόγηζηρ:  

Η εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη κε πξνθνξηθή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, κε 

παηρλίδηα ξόινπ ή case studies. 

Η δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο βαζίδεηαη ζε εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο νη θνηηεηέο θαινύληαη λα 

απαληήζνπλ κε βάζε ηόζν ηηο γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ από ηε δηδαζθαιία, ηελ άζθεζε 

θαη ηελ παξνπζία ηνπο ζε θαξκαθείν αλνηθηό ζην θνηλό ή από ην θαξκαθείν 

λνζνθνκείνπ θαη ηε κειέηε θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηθαλόηεηα ζπλδπαζκνύ γλώζεσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ. 

  

Οη εμεηάζεηο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ γίλνληαη ζηηο εκεξνκελίεο, ώξα θαη ρώξνπο πνπ 

αλαθνηλώλεη ην Τκήκα. 

 

Χπήζη ΣΠΕ / Ηλεκηπονική διάθεζη μαθήμαηορ: 

 

Διδαζκαλία: Η δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη κε δηαιέμεηο.  

 

A) Διαλέξειρ. Οη δηαιέμεηο δηάξθεηαο 2 σξώλ ιακβάλνπλ ρώξα κία θνξά ηελ 

εβδνκάδα ζηελ Αίζνπζα Δ12  

 



Διάλεξη Σίηλορ Διδάζκονηερ 

1-5 Φαξκαθεπηηθή πξάμε ζε 

θαξκαθείν αλνηθηό ζην θνηλό 
Χαηδεπαύινπ-Λίηηλα Δ., 

Κνθθάινπ Ε., Νηώπαο Ι., 

Καηζηώηεο Σ. 

6-9 Λεηηνπξγία-νξγάλσζε ηνπ 

λνζνθνκεηαθνύ θαξκαθείνπ 
Χαηδεπαύινπ-Λίηηλα Δ., 

Κνθθάινπ Ε., Νηώπαο Ι., 

Καηζηώηεο Σ. 
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Χαηδεπαύινπ-Λίηηλα Δ., 
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Καηζηώηεο Σ. 

12-13 Μέζνδνη επαιήζεπζεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

Χαηδεπαύινπ-Λίηηλα Δ., 

Κνθθάινπ Ε., Νηώπαο Ι., 

Καηζηώηεο Σ. 

 

 

 


