
AKTIVNOSTI FBF-a, Farmaceutski glasnik 68, 6/2012

428

Natjecanje studenata FBF-a u
konzultacijskim vještinama
ANA BABIĆ

Apsolventica FBF-a

Udruga studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske (CPSA) orga ni-
zirala je četvrto, već tradicionalno, Natjecanje studenta u konzultacijskim vještinama, 
koje je održano od 16. do 19. travnja 2012. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. 
Provođenje tog hvale vrijednog projekta uvršteno je i u program obilježavanja 130 
godina studija farmacije pri Sveučilištu u Zagrebu. Izvorna zamisao natjecanja potječe 
od Svjetske udruge studenata farmacije (IPSF) pod nazivom Patient counseling event 
(PCE). Natjecanje je u mnogim zemljama članicama IPSF-a poprimilo zavidnu razinu 
te je CPSA, vođena njihovim primjerom, uspjela osigurati pažnju stručnjaka iz pod-
ručja farmacije.

Cilj natjecanja je razvijanje komunikacijskih i stručnih vještina studenata far ma-
cije radi svladavanja budućih ljekarničkih izazova. Naši budući ljekarnici prvi se put 
suočavaju sa savjetovanjem pacijenta pri čemu imaju prigodu pokazati stečena znanja 
i vještine.

Projekt, Natjecanje u komunikacijskim vještinama otvorila je dekanica Farma-
ceutsko-biokemijskog fakulteta prof. dr. sc. Karmela Barišić. Nakon kratkih uvodnih 
izlaganja dekanice i predsjednika CPSA-e, studenta Vice Buljanovića, studenti su 
odslušali predavanje prof. dr. sc. Vesne Bačić Vrca na temu »Kardiovaskularni sustav«.

Drugi je dan počeo predavanjem Slavena Falamića, mag. pharm. »Slučajevi iz 
prakse«. Nakon predavanja o pravilnoj ljekarničkoj skrbi, prožetog zanimljivim pri-
mjerima iz prakse, uslijedila su brojna pitanja studenata. Najviše ih je zanimalo kakav 
stav zauzeti u situacijama za koje nisu pripremljeni tijekom studija. Nakon kratkog 
predaha, održana je dobro pripremljena radionica na kojoj je prikazano 5 slučajeva iz 
ljekarničke prakse vezanih za temu natjecanja. Studentima su razjašnjeni mehanizmi 
djelovanja i nastajanja interakcija među lijekovima te su zajednički tražena rješenja za 
neadekvatno propisane terapije. Pozornost studenata tijekom radionice bila je velika, 
jer su znali da će upravo jedan od tih slučajeva/primjera biti »natjecateljski« 19. 
travnja.

Treći su dan studenti odslušali predavanje i radionicu »Komunikacijske vještine« 
koje je vodio Alan Ramić, mag. pharm. Studentima su prikazana pravila ponašanja 
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ljekarnika u ljekarni, očekivanja pacijenata te primjeri situacija u kojima su ključne 
pravilne reakcije i dobre komunikacijske vještine ljekarnika.

Natjecanje je održano 19. travnja 2012. u autentičnom ljekarničkom okruženju, 
u prostoru stare ljekarne na Zavodu za analitiku i kontrolu lijekova Farmaceutsko-
biokemijskog fakulteta. Ulogu pacijentice preuzela je Marija Marušić, mag. pharm., 
a pred njom su se s druge strane recepture izmjenjivali natjecatelji u ulozi ljekarnika. 
Zadatak svakog od njih bio je ispravno savjetovati pacijenticu o njezinoj terapiji, pod 
budnim okom ocjenjivačke komisije – prof. dr. sc. Vesne Bačić Vrca, Slavena Falamića, 
mag. pharm. i dr. sc. Maje Jakševac Mikša, tajnice Hrvatskog farmaceutskog društva, 
koje je i ove godine podržalo naš projekt.

Budući da je Natjecanje uvršteno u program obilježavanja 130. godišnjice fakul-
teta, bilo je organizirano i snimanje, pa će se snimku iskoristiti za popularizaciju takvih 
natjecanja te predstavljanje fakulteta.

Svečana dodjela nagrada održana je isti dan, a važno je napomenuti da smo, osim 
potpore Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i Hrvatskog farmaceutskog dru štva, 
imali i potporu sponzora; Jadran, Galenskog laboratorija (JGL). Svim natjecateljima 

Slika 1. Studenti tijekom predavanja Slika 2. Student Goran Kadojić u ulozi ljekarnika

Slika 3. Natjecatelji za recepturom stare ljekarne FBF-a. Nagrađeni: M. Vrebčević (četvrti sdesna),
G. Kadoić (prvi slijeva), M. Antunović (druga sdesna) i I. Mihaljević (prva sdesna)
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uručene su potvrde o sudjelovanju te poklon-paketi JGL-a. Novčane nagrade za prva 
tri mjesta, kolegama su uručili organizatori tog hvale vrijednog projekta – studenti 
farmacije Dino Ćoza Saršon, Vice Buljanović i Ana Babić. Nastupi natjecatelja bili su 
na zavidnoj razini te je prvi put dvoje natjecatelja imalo jednak broj bodova i zasluženo 
su oboje osvojili 2. mjesto.

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

Slika 4. Natjecatelji sa studentima organizatorima natjecanja

Slika 5. Natjecatelji i organizatori s članovima ocjenjivačkog suda M. Jakševac Mikša, V. Bačić Vrca i S. Falamić

Na predavanjima i radionicama bilo je prisutno više od 30 studenata, a natjecalo 
se 11 studenata četvrte i pete godine te apsolvenata. Svi natjecatelji stekli su novo 
pozitivno iskustvo, zabavili se i uvjerili kolika su znanja i vještine uključena u 
akademski stupanj magistra farmacije. Zajednički zaključak bio je da su svi naši 
natjecatelji spremni zakoračiti u ljekarničku praksu, koju s takvim kolegama čeka 
bolja budućnost.

Svim nagrađenim studentima i sudionicima natjecanja čestitamo!
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