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henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) 2.
opetusapteekkiharjoittelujaksolle

apteekki
Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekeminen ja henkilökunnan työnjako oppilaan ohjaamisessa
varmistavat harjoittelujakson onnistumista!
Voitte käyttää joko tätä lomaketta HOPS:n tekemiseen tai menetellä apteekin oman käytännön
mukaisesti.
Erityisen tärkeää on ottaa huomioon edellisen harjoittelujakson aikana ja sen jälkeen opintojen kautta
hankkimasi valmiudet sekä muu työ- ja elämänkokemuksesi. Käyttäkää keskustelun pohjana
etukäteen harjoitteluvastuuhenkilölle lähettämääsi: Oma arvioni vahvuuksistani, kehittämistarpeistani
ja tuen tarpeestani 2. opetusapteekkiharjoittelujaksolla -kirjettä. Täytä HOPS sähköisesti tai
skannaa käsinkirjoitettu HOPS ja palauta Moodleen! Laita HOPS:si myös työkirjan liitteeksi
harjoittelujakson päätyttyä.
Sopikaa
 ketkä tukevat Sinua suunnitelman toteuttamisessa
 suunnitelman toteutumisen seurannasta
 työajan käytöstä työkirjan tehtävien tekemisessä
HOPS kannattaa laittaa myös henkilökunnan nähtäville, näin he voivat paremmin auttaa Sinua
tavoitteidesi saavuttamisessa.
AIHE

Harjoittelun osuus farmaseutin opinnoissa
Oppilaan ohjaaminen opetusapteekissa -opas
Tutustuminen ja perehtyminen apteekin
toimintaan
Yleiset tavoitteet
Omat tavoitteeni
Omat valmiuteni
Tarvitsemani tuki
Apteekin tavoitteet
Apteekin pelisäännöt
Työkirjan tehtävien tekeminen

Ajankohta

Ohjaaja

Ohjaajan
ajankäyttö (t)
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Apteekin toimintaympäristö
Asiakasrakenne ja toiminta-ajatus
Asiakaspalvelun periaatteet
Apteekin palvelut
Apteekkitoiminnan eettiset ohjeet -tehtävä
ITSEHOITO
Oireiden arviointi, hoidon valinta ja neuvonta
itsehoidossa
Jalkasilsa
Ripuli ja oksentelu
Peräpukamat
Emättimen hiivatulehdus
Akne
Kuivat silmät
Emätinvaivat vaihdevuosien jälkeen
Eläinten sisä- ja ulkoloiset
Ongelmatilanteita itsehoitolääkkeiden käytössä
Itsehoitoasiakkaan lääkitysturvallisuus
1. PALAUTEKESKUSTELU
Reseptilääkkeiden toimittaminen
Reseptien uusimiskäytäntö
Hyvä lääkehoidon seuranta
Apteekin informaatiolähteet
Perehtyminen asiakasneuvonnan harjoitukseen
ohjaajan/ohjaajien kanssa
Asiakasneuvonnan harjoitteleminen: resepti
Asiakasneuvonnan harjoitteleminen: itsehoito
2. PALAUTEKESKUSTELU
Apteekin ammatilliset palvelut ja lääkehoidon
arviointi
Reseptin toimituksen yhteydessä tehtävä
tarkistus –tehtävä
Perehtyminen ”Lääkityksen tarkistus” -tehtävään
Lääkityksen tarkistus–tehtävän tekeminen
Perehtyminen ” Iäkkään asiakkaan lääkehoidon
tarkistus”-tehtävään
Iäkkään asiakkaan lääkityksen tarkistus-tehtävän
tekeminen
Annosjakelu
Apteekin kansanterveysohjelmat
Apteekin laatutyö, toimintaohjeen laatiminen
Apteekki yhteiskunnassa/ Lääkekasvatustunnin
pitäminen peruskoulussa
Toimipaikkakoulutuksen pitäminen
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Raaka-aineiden tunnistus
Lääkkeiden valmistus
Hinnoitus
Valmistustilojen puhtauden kontrollointi
Aseptisten työmenetelmien kontrollointi
Apteekin veden valmistus
Sopimusvalmistus
VALINNAISET TEHTÄVÄT
Apteekin talous
Kampanja apteekissa
Palautekeskustelu asiakasneuvonnassa
kehittymisestä harjoittelujakson aikana
Oma ammattipätevyyteni
Palautetta harjoittelujaksosta - kyselylomake
oppilaille ja harjoitteluvastuuhenkilöille
PALAUTEKESKUSTELU KOKO HARJOITTELUJAKSOSTA:
Pohjana voitte käyttää apteekkiharjoittelun hyväksyminen apteekissa -lomaketta
 Työkirjan palauttaminen tarkastettavaksi yliopistolle
 Osaamistavoitteiden saavuttaminen harjoittelujaksolla
 Opiskelijan palaute harjoittelujaksosta:
o Mitkä asiat onnistuivat hyvin?
o Kehittämiskohteet oppilaan ohjaamisessa ja tukemisessa.
o Oma toiminta työyhteisössä
Muut käsitellyt asiat
Koko harjoittelujaksoa koskevia asioita, joita haluat käsitellä viimeisessä
palautekeskustelussa. Kerro nämä asiat harjoitteluvastuuhenkilölle ennen
palautekeskustelua.
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