Apteka Szpitalna
Kierownik: mgr farm. Janusz Mioduszewski
Lokalizacja: pawilon 11, parter
Kontakt: tel. 22 38 94 787, 22 38 94 820
Apteka szpitalna:
• zapewnia ciągłość dostaw leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
do wszystkich jednostek działalności podstawowej szpitala, czyli oddziałów, poradni
i pracowni;
• sprawuje fachowy nadzór nad gospodarką lekową w szpitalu;
• współpracuje z personelem medycznym szpitala w zakresie podejmowania
skutecznych i bezpiecznych decyzji terapeutycznych.

Do zadań apteki należy w szczególności:
• zaopatrywanie oddziałów szpitalnych, poradni i pracowni w leki, wyroby medyczne
i produkty biobójcze,
• ustalanie procedur wydawania leków oraz ww. wyrobów i produktów jednostkom
działalności podstawowej,
• sporządzanie leków recepturowych i aptecznych,
• udział w badaniach klinicznych prowadzonych w szpitalu, m. in. prowadzenie
ewidencji próbek do badań klinicznych,
• pomoc w wyborze najlepszej farmakoterapii, zgodnej z zasadami farmakoekonomiki,
• udzielanie informacji o lekach, wyrobach medycznych i produktach biobójczych
dotyczących ich prawidłowego stosowania i działań niepożądanych,
• udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków,
• uczestniczenie w prowadzeniu szpitalnej gospodarki lekami, wyrobami medycznymi
i produktami biobójczymi,

• udział w tworzeniu i uaktualnianiu receptariusza szpitalnego,
• kontrola dokumentacji, przechowywania i gospodarowania lekami, wyrobami
medycznymi i produktami biobójczymi w poszczególnych jednostkach szpitala,
• kontrola przechowywania i dystrybucji środków odurzających,
• prowadzenie wewnętrznych szkoleń w zakresie nowych leków wprowadzanych
do lecznictwa,
• nadzorowanie praktyk studentów farmacji i praktyk techników farmaceutycznych,
• udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu przetargów na leki, wyroby medyczne
i produkty biobójcze.
Zespół pracowników apteki tworzą farmaceuci, technicy farmaceutyczni oraz personel
pomocniczy (fasowacze i sekretarka medyczna). Z zespołem współpracuje farmakolog
kliniczny, pełnomocnik dyrektora szpitala ds. analizy i gospodarki lekiem.
Apteka składa się z izby ekspedycyjnej, izby recepturowej, komory przyjęć, magazynów,
zmywalni, pomieszczeń administracyjnych i socjalnych. Jest klimatyzowana, posiada
system zabezpieczenia przeciwpożarowego i własny system alarmowy. Wyposażona jest
w specjalistyczne urządzenia, m. in. lożę z nawiewem laminarnym, autoklaw, sterylizator
suchym, gorącym powietrzem, dające możliwość sporządzania leków w warunkach
aseptycznych. W izbie ekspedycyjnej oraz w magazynach są specjalne meble apteczne
(szafy ekspedycyjne, regały, łatwo zmywalne podesty), co zapewnia prawidłowe
przechowywanie, właściwy nadzór i dystrybucję leków, a także wyrobów medycznych
oraz produktów biobójczych do oddziałów szpitalnych, poradni i pracowni.

