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Pro absolventy středních škol
Vhodné pro dívky i chlapce
Denní tříleté studium zakončené absolutoriem, které se skládá ze zkoušky z cizího jazyka,
z odborných předmětů a absolventské práce včetně obhajoby.
Přijímáni jsou absolventi středních
škol, kteří ukončili studium maturitní
zkouškou a splnili podmínky
přijímacího řízení.
Kritéria pro přijetí – výsledky
motivačního pohovoru, zdravotní
kritéria a výsledky maturitní
zkoušky.
Absolvent je připraven aktivně se
podílet na ochraně veřejného zdraví a
vést jednotlivce, rodiny i skupiny
k péči o zdraví a ke zdravému
životnímu stylu. Má předpoklady podílet se na výzkumu, spolupracovat s ostatními pracovníky ve
zdravotnictví a dále se vzdělávat. Absolvent je veden k dodržování etiky a respektování osobnosti a
práv pacienta. Je připravován tak, aby kvalitou své práce a svými postoji přispíval ke zvyšování
prestiže povolání farmaceutického asistenta.
V oblasti výkonu profese je absolvent připraven vydávat léčivé přípravky, podávat informace o jejich
správném užívání, objednávat léčiva, připravovat léčivé přípravky, zajišťovat aseptickou přípravu
léčivých přípravků, podílet se na přípravě technologických předpisů pro přípravu jednotlivých
přípravků…
Absolvent zná moderní teorie, trendy a postupy v poskytování zdravotní péče.
Absolvent oboru najde uplatnění zejména ve všech typech lékáren, v laboratořích pro kontrolu léčiv,
výdejnách zdravotnických prostředků a dále na pracovištích zabývajících se výrobou a distribucí léčiv
a prodejnách léčivých rostlin a při dalších činnostech při zacházení s léčivem, a to v rozsahu a na
úrovni stanovené pro výkon povolání farmaceutického asistenta.
Absolvent studijního oboru se může dále vzdělávat v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických
pracovníků nebo studiem na vysoké škole.
Studium zahrnuje teoretickou, teoreticko-praktickou výuku ve škole nebo ve školicím zařízení,
vybraném školou, a praktickou výuku, která probíhá zejména v lékárnách, výdejnách zdravotnických
prostředků, kontrolních laboratoří výrobců léčiv a distributorů léčiv
za spolupráce a součinnosti odborných farmaceutických pracovníků a učitelů.

