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Natjecanje studenata farmacije u
konzultacijskim vještinama

LIDIJA BACH-ROJECKY, ANA BABIĆ

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prvi projekt u programu obilježavanja 130. obljetnice Farmaceutsko-biokemij-
skog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu bio je studentski projekt »Natjecanje studenata u 
konzultacijskim vještinama«, održan u travnju 2012. godine. Taj je projekt, koji se već 
četvrtu godinu zaredom održava uz potporu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i 
Hrvatskog farmaceutskog društva, pripremila Udruga studenata farmacije i medicin-
ske biokemije Hrvatske – CPSA. I ove je godine zapažen među farmaceutskim tvrt-
kama te je održan pod pokroviteljstvom Jadran – Galenskog laboratorija iz Rijeke, a 
Pliva je bila glavni pokrovitelj svih zbivanja u okviru obilježavanja 130. obljetnice 
fakulteta. Glavni priređivači iz CPSA-e bili su studenti 5. godine studija farmacije: 
Vice Buljanović, Dino Ćoza Saršon i Ana Babić.

Izvorna zamisao projekta pod nazivom Patient counseling event (PCE) potječe od 
Svjetske udruge studenata farmacije (IPSF), a projekt je, zbog visoke organizacijske 
razine te kakvoće, zapažen među svjetskim stručnjacima s područja farmacije te dru-
gih područja biomedicine s kojima magistri farmacije u svojem svakidašnjem radu 
usko surađuju – kao dio skupine zdravstvenih stručnjaka koji se brinu o pacijentima.

Njegov je cilj potaknuti studente završnih godina studija farmacije na razvijanje 
stručnih, komunikacijskih i konzultacijskih vještina te primjenu stečenih teorijskih 
znanja rješavanjem farmakoterapijskih primjera iz prakse. Osim teorijskih znanja iz 
temeljnih, biomedicinskih i stručnih predmeta, studentima su, kao budućim magi-
strima farmacije, u svakidašnjem radu potrebne i različite vještine – poput prenošenja 
znanja, savjetovanja bolesnika, uočavanja medikacijskih pogrešaka i interakcija u tera-
piji, a važna je i vještina pravilnog postupanja u određenim situacijama. Upravo se u 
takvu projektu studentima omogućuje da prije završetka studija provjere stečena zna-
nja te svoje vještine primijene u savjetovanju pacijenata i donošenju pravilnih odluka 
u analizi pojedinih farmakoterpijskih primjera.

Zamišljeno je da se u nekoliko teorijskih i interaktivnih predavanja studenta 
pripremi za natjecanje. Prvo se tematsko predavanje odnosi na farmakoterapiju odre-
đene bolesti, u drugom se predavanju studente upoznaje s temeljnim načelima komu-
nikacijskih vještina, a u tematskim im se radionicama prikazuju farmakoterapijski 
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primjeri iz prakse s naglaskom na medikacijskom problemu, njegovu objašnjenju i 
nastajanju te pravilnom postupanju. Projekt završava natjecanjem na kojemu stu-
denti-natje ca telji, pred povjerenstvom, u simuliranim uvjetima rješavaju odabrani 
primjer iz prakse o kojemu su prethodno raspravljali u radionici.

Ovogodišnji je projekt bio tematski posvećen kardiovaskularnim bolestima. Uvod 
u farmakoterapiju kardiovaskularnih bolesti bilo je predavanje prof. dr. sc. Vesne  
Bačić  Vrca. Slaven Falamić, mag. pharm., održao je predavanje Slučajevi iz prakse – o 
pravilnoj ljekarničkoj skrbi temeljenoj na zanimljivim primjerima iz prakse. U nastav ku 
je magistar Falamić u radionici prikazao pet primjera iz ljekarničke prakse, vezanih uz 
temu natjecanja. Studentima su razjašnjeni mehanizmi djelovanja i nastajanja inter-
akcija među lijekovima te su zajednički tražena rješenja za neprimjereno postavljene 
terapije.

Predavanje o komunikacijskim vještinama održao je Alan Ramić, mag. pharm., 
koji je predstavio pravila ponašanja ljekarnika, očekivanja pacijenata te primjere situ-
acija u kojima su ključna pravilna protudjelovanja i dobre komunikacijske vještine 
ljekarnika.

Na ovogodišnjim predavanjima i radionici bilo je prisutno više od 30, a natje-
calo se 11 studenata četvrte i pete godine studija farmacije. Svi su natjecatelji stekli 
novo pozitivno iskustvo, zabavili se i uvjerili kolika su znanja i vještine uključeni u 
akademski stupanj magistra farmacije.

Natjecanje je održano 19. travnja u autentičnom ljekarničkom okružju, u pro-
storu stare izložbene ljekarne na Zavodu za analitiku i kontrolu lijekova Farmaceut-
sko-biokemijskog fakulteta. Ulogu pacijentica igrale su Marija Marušić, mag. pharm., 
i Marijana Znaor, mag. pharm., a s druge strane recepture izmjenjivali su se natjeca-
telji u ulozi ljekarnika. Zadatak svakoga od njih bio je ispravno savjetovati pacijenticu 
o njezinoj terapiji, a sve pod budnim okom ocjenjivačke komisije – prof. dr. sc. Vesne 
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Bačić Vrca, Slavena Falamića, mag. pharm., i dr. sc. Maje Jakševac Mikša, mag. pharm., 
tajnice Hrvatskoga farmaceutskog društva.

Između jedanaest natjecatelja stručno je povjerenstvo odabralo najbolje kojima 
su, uz potvrde o sudjelovanju i poklon-paket pokrovitelja JGL-a, uručene i novčane 
nagrade.

Nagrađeni su sljedeći studenti farmacije: Mario Vrebčević (1. mjesto), Goran 
Kadojić (2. mjesto), Mia Antunović (2. mjesto) i Iva Mihaljević (3. mjesto).

Vrijednost ovog projekta zapažena je među studentima, ali i među farmaceut-
skim tvrtkama i stručnjacima iz prakse koji su svojim sudjelovanjem bili važan part-
ner u njegovu ostvarenju.
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