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Apteegipraktika

 Proviisoriõppekava 9. ja 10. semester

 24 nädalat, 37 EAP

 Eesmärk: teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste
kinnistamine nii üld- kui ka haiglaapteegis

 Praktikabaasideks üldapteegid ja haiglaapteegid

 Varem kasutusel praktikapäevik

• üldkirjeldus praktika nõuete kohta,

• praktika teostamise kirjeldus igapäevaselt,

• esitasid praktika lõpus.
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Ümberkorraldused 2017/18

E-tugi (Moodle)

 kiire ja lihtne kolmepoolne kontakt (praktikabaas-ülikool-üliõpilane) 

 õppematerjalid

 struktureeritud e-õpimapp
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Praktika moodulid

 Üldosa

 Eriosad

– retseptiravimid

– käsimüügiravimid

– ravimite valmistamine

– teised apteegikaubad

– ravimite koos- ja kõrvaltoimed

– haiglaapteegi tegevus
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Konkreetne moodul

 Eesmärgid ja sisu kirjeldus

 Meetodid

 Väljundid

 Vastutaja ja sisu hindamine
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Praktika ülesanded ja enesehindamine

 Ülesanded

– apteegi tegevuse hindamine lähtuvalt õigusaktide nõuetest 

– nõustamisjuhtude kirjeldus

 Enesehindamine praktika alguses ja lõpus

 Vahekokkuvõtted iga mooduli lõppedes 
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Üliõpilaste tagasiside 

Õpimapi kasutamise plussid:

– hea uuendus, võimaldas mugavalt infot lisada

– õpimapp on koostatud küllalt lihtsalt

– mugav on vaadata, millele antud momendil peaks rohkem
tähelepanu pöörama

– õpimapi ülesannete täitmine sunnib õigusakte läbitöötama

– ei ole tarvis iga päev täita

– moodulite põhine ülesehitus võimaldas saada kiiremat ja 
konkreetsemat tagasisidet õppejõult
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Üliõpilaste tagasiside 

Õpimapi kasutamise miinused:

– üldise kirjeldusega ülesanded

– tähtajad

– liiga palju kirjatööd

– liiga palju juhte kirjeldada

– tagasiside postitatud ülesannetele viibis või oli kohati puudulik
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Praktikajuhendajate tagasiside

 Ülesehituselt kooskõlas praktika jooksul õpitavaga (87%)

 Annab juhendajale piisavalt infot üliõpilase praktika kohta (60%)

 Toetab sisu ja ülesehituse poolest praktikandi õppimist (67%)

 Nõuab juhendajalt optimaalset panustamist (73%)
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Ülikooli õppejõu(dude) tagasiside

 Õpimapp lihtsa ja selge ülesehitusega

 Eeltöö apteegipraktika moodulite kirjeldamisel mahukas

 Võimaldab hoida regulaarset kontakti üliõpilase ja vajadusel 
praktikabaasi poolse juhendajaga

 Sisulise tagasiside andmine oluline, annab hea ülevaate üliõpilase 
teadmistest, küllaltki ajamahukas
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Kuidas edasi?

 Jätkame e-õpimapiga

 Praktikajuhendajate koolitus Moodle’i ja e-õpimapi kasutamiseks, 
pedagoogilised teadmised juhendamiseks

 Kasutame enam Moodle’i võimalusi

– enesetestid õigusaktide omandamiseks

– foorumid info vahetamiseks
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Tänan tähelepanu eest!
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