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Államvizsgás gyakorlat 
2018-10-08 

Gyógyszer- 
gazdálkodás 

Gyógyszertári 
expediálás 

Gyógyszertári 
gyógyszerkészítés 

Gyógyszertári 
üzemeltetés, 

minőségbiztosítás 

Intézeti gyógyszertári és 
galenusi laboratóriumi 

blokk 

4. Milyennek ítélte meg az oktató gyógyszerész 
szakmai felkészültségét? 

4,85 4,8 4,93 4,8 5 

5. Mennyiben segítették az ön munkáját a 
gyógyszertárban dolgozó kollégák? 

5 5 4,85 4,77 5 

13. Mennyiben sikerült megismerni a gyógyszertár 
üzemeltetésének menetét? 

4,37 4,33 4,3 4,5 3,88 

14. Mennyiben sikerült megismerni a gyógyszertár 
minőségbiztosítási rendszerét? 

4,28 4,26 4,43 4,43 3,7 

15. Mennyiben sikerült megismerni a 
gyógyszergazdálkodás rendszerét? 

4,35 4,26 4,12 4,37 4,41 

16. Mennyiben sikerült megismerkedni a gyógyszertár 
működésére vonatkozó rendeletekkel és jogszabályok 

gyakorlati alkalmazásával? 
4,35 4,46 4,3 4,31 4,41 

17. Mennyiben volt elégedett a gyakorlat 
szervezettségével? 

4,71 4,93 4,8 4,68 4,47 

18. Mennyiben volt elégedett a számonkérés 
módjával? 

4,78 4,86 4,75 4,62 4,64 

19. Mennyiben tartja hasznosnak az eltöltött 
gyakorlatot? 

4,78 4,93 4,85 4,65 4,29 

20. Mennyiben fogja az ön munkáját segíteni a 
záróvizsga gyakorlat? 

4,78 4,93 4,81 4,75 3,94 
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Érékelés 

Az Államvizsgás gyakorlatot végző hallgatók közül 45 fő jelzett vissza a gyakorlaton végzett tevékenységekről, ez a kurzust teljesítők 91,8 %-a. 

9. Volt-e lehetősége felügyelet mellett kommunikálni a betegekkel? 
A hallgatók többsége az igen, minden expediáláskor választ jelölték meg, csak két hallgató választotta az igen, de nagyon ritkán választ. 

10. Folytatott-e a gyógyszertár gyógyszerészi gondozási tevékenységet? 
A hallgatók többsége az igen, de csak az alapszintűt választ jelölték meg, csak két hallgató jelezte, hogy nem végzett gondozási tevékenységet, 

nyolc hallgató (18%) pedig emelt szintű gyógyszerészi gondozási tevékenységet végzett. 

11. Ha igen, mennyiben sikerült megérteni a gondozási munka gyakorlati megvalósításának lényegét és fontosságát? 
Az előző kérdésre igennel válaszolt hallgatók mind az igen, tökéletesen választ jelölték meg. 

12. Milyen mértékben vett részt ön magisztrális gyógyszerkészítési tevékenységben? 
A hallgatók többsége a napi gyakorisággal több vény elkészítésében választ jelölték, mely mutatja, hogy a végzős hallgatókat szívesen vonják be 

gyógyszerkészítésbe, csak abban az esetben jelölték meg a napi gyakorisággal 1-2 vény elkészítésében választ, ahol egyébként is kevés 

magisztrális vény érkezik a gyógyszertárba. 

 

A leggyengébben ítélt tevékenységek pontszáma is meghaladta azt a határt (3), amely alatt kritikusnak tartjuk az eredményt. Az alacsonyabban 

értékelt tevékenységek elsősorban az intézeti gyógyszertár gazdasági működésének és minőségbiztosítási rendszerének megismerésére 

vonatkoztak, mely a közforgalmú gyógyszertárak esetén magasabb volt (4 fölötti). Azonban az intézeti gyógyszertárban az oktató gyógyszerész 

szakmai felkészültségét és az ott dolgozók segítőkészségét a maximális 5-re értékelték a hallgatók. 

 


