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WSTĘP

Niniejsza książka kierowana jest do słuchaczy
i absolwentów studium farmaceutycznego,
którzy chcą przypomnieć sobie i uporządkować najważniejsze wiadomości przed egzaminem zawodowym. Z całą pewnością będzie
również przydatna stażystom i osobom rozpoczynającym pracę w aptece lub przemyśle
farmaceutycznym. Jest to pierwsza tego typu
publikacja na polskim rynku, wypełniająca poważną lukę księgarską. Już od dawna uczestnicy i wykładowcy studiów zawodowych skarżą się na brak kompendium, które w sposób
klarowny i logiczny prezentowałoby niełatwe
zagadnienia farmacji. Dostępne podręczniki
farmakologii, farmakognozji, technologii lub
receptury bardzo często są napisane językiem
trudnym, rozwlekłym, zbyt naukowym, aby
absolwent miał czas, chęć i szansę na opanowanie treści koniecznych do zapamiętania
i zdania egzaminu końcowego.
Kompendium ujmuje materiał w formie notatek w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić
samodzielne uczenie się i dokształcanie. Treści
uporządkowano według logiki przedmiotu.
Jest to pomoc dydaktyczna bogata w zestawienia tabelaryczne, podsumowania, schematyczne rysunki oraz przykłady rozwiązywania
zadań. Trudne pojęcia i nazwy łacińskie wyróżniono pogrubioną czcionką. Publikacja
powstała na bazie nowej podstawy programo-

wej (MED. 09.), a opanowanie jej treści przez
ucznia daje solidne fundamenty wiedzy, którą
można poszerzać, np. dzięki zapoznaniu się
z literaturą uzupełniającą podaną w bibliografii.
W książce zostały dodatkowo opisane zagadnienia z chemii oraz fizjologii i anatomii
człowieka, co jest niezbędne w kształceniu
medycznym. Duża liczba pytań egzaminacyjnych z ostatnich lat umożliwia sprawdzenie
swojej wiedzy. Uczniowie, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z farmacją, powinni przyjąć metodę uczenia się taką samą jak w wypadku języka obcego: na początek podstawowe
informacje, a następnie problematyka coraz
trudniejsza. W tym miejscu warto chyba przytoczyć słowa profesora Feliksa Konecznego
z jego wspaniałej książki Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży:
„A więc… uczmy się. Oto ostatnie słowo
na przyszłość. Im więcej będzie w Polsce ludzi naprawdę coś umiejących, znających się
na czymś dokładnie, a posiadających przy tym
szerokie ogólne wykształcenie, im więcej będzie szkół i to szkół najrozmaitszych, a im lepiej będą się uczyć uczniowie tych szkół, tym
świetniejsza czeka Polskę przyszłość (…)”.
Marcin Rabka
Gdynia, 23 czerwca 2019
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