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Oznámení

Povolání: Farmaceut

Údaje o oznámení

Oznamující země Belgie

Doklad o dosažené kvalifikaci (nl) text
(fr) text
(de) text

Neoficiální anglický překlad dokladu
Subjekt udělující doklad o dosažené

kvalifikaci
(nl) text
(fr) text
(de) text

Neoficiální anglický překlad názvu
subjektu

Referenční datum 10/11/2014
Osvědčení doplňující doklad

kvalifikace
Druh oznámení A. Nový titul / doklad / osvědčení / školicí program

Přesný druh oznámení A1. Nový doklad dosažené kvalifikace (zahrnuje odb. přípravu)

Odkaz na právní normu
Jsou oznamovaná vnitrostátní

ustanovení zveřejněna na internetu? Ano

Internetový odkaz http://ec.europa.eu/imi-net
Další informace týkající se

vnitrostátních opatření (včetně
internetových odkazů, jsou-li

k dispozici)

Požadavky na odbornou přípravu

Akademický rok 2001/2002
Celkové trvání odb. přípravy (počet

roků) 5.0

Celkový počet kreditů ECTS

Celkový počet hodin výuky
Trvání teoretického výcviku (počet

hodin)
Trvání klinického výcviku (počet

hodin)
Dodržování požadavky na přístup

k odborné přípravě (en) text

Délka teoretické a praktické části
vzdělávacího programu (v letech) (en) 3

Trvání praktického výcviku v lékárně (en) 2
Je povolena rozvolněná odborná

příprava? Ne
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Podrobnosti o vzdělávacím programu
Odkaz na příslušná vnitrostátní

ustanovení týkající se vzdělávacího
programu a vyučovaných předmětů

Uveďte další informace ohledně předmětů uvedených v bodě 5.6.1 přílohy V směrnice 2005/36/ES.
Zahrnuje odborná příprava každý z

předmětů uvedených v příloze? Ano

Znalosti a dovednosti
Vysvětlete, jak je zajištěno, aby odborník získal znalosti a dovednosti uvedené v čl. 44 odst. 3
směrnice 2005/36/ES.

Přiměřené znalosti o lécích a látkách
použitých při výrobě léků (en) text

Přiměřené znalosti o farmaceutické
technologii a fyzikálním, chemickém,

biologickém a mikrobiologickém
testování léčiv

(en) text

Přiměřené znalosti o metabolismu
a účincích léčiv, jakož i o účincích

toxických látek a o způsobu užívání
léčiv

(en) text

Přiměřené znalosti k vyhodnocení
vědeckých údajů týkajících se léčiv

umožňující poskytovat náležité
informace na základě těchto znalostí

(en) text

Přiměřené znalosti o právních
a jiných požadavcích souvisejících

s lékárenskou praxí

(en) text

Profesní činnosti
Vysvětlete, jak je zajištěno, aby odborník získal právo na přístup k činnostem uvedeným v čl. 45
odst. 2 směrnice 2005/36/ES a k jejich provádění.

Příprava farmaceutické formy
léčivých přípravků (en) text

Výroba a testování léčivých
přípravků (en) text

Testování léčivých přípravků v
laboratoři během jejich zkoušek (en) text

Velkoobchodní skladování,
uchovávání a distribuce léčiv (en) text

Zásobování, příprava, testování,
skladování, distribuce a výdej
bezpečných a účinných léčiv

požadované kvality v lékárnách pro
veřejnost

(en) text

Příprava, testování, skladování,
distribuce a výdej bezpečných a

účinných léčiv požadované kvality v
nemocnicích

(en) text

Poskytování informací a poradenství
ohledně léčivých prostředků a jejich

vhodného užívání

(en) text

Ohlašování nežádoucích účinků
farmaceutických výrobků příslušným

orgánům

(en) text

Individuální podpora pacientů, kteří
si sami podávají léky (en) text

Účast na místních nebo celostátních
kampaních v oblasti veřejného

zdraví

(en) text

Administrativní údaje

Forma PQ Notification - Pharmacists

Způsob zpracování Notification Driven

Číslo 2184

Status Koncept

Verze 1

Poslední aktualizace 11/11/2014 11:32
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Iniciující orgán

Název orgánu TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE

Neformální název orgánu TEST AUTHORITY - BE

Země Belgie

Adresa Rue Joseph 11
1000  Bruxelles

Telefonní číslo +32 00 00 00 00

Fax

E-mailová adresa mail@BEtest1.eu
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