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Извештај о раду Центра за развој фармацеутске и биохемијске праксе
за 2015. годину

ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА И ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
•
Реализација трећег циклуса пројекта „Развој вештина за фармацеутску праксу“
(Носилац пројекта Центар за развој фармацеутске и биохемијске праксе, Фармацеутски
факултет - Универзитет у Београду. Партнер Пројекта: Phoenix Pharma д.о.о. Београд.
Студентски пројектни задаци су одбрањени 09. јула 2015. године. У пројекту је активно
учествовало 46 студената. Организована је заједничка вечера за све учеснике-студенте,
сараднике из праксе и наставнике.
•
У оквиру трећег циклуса пројекта „Развој вештина за фармацеутску праксу“
седморо студената, учесника пројекта, је обавило летњу студентску стручну праксу (ССП)
у трајању од 4 недеље у БЕНУ апотекама, након чега је уследила евалуација праксе и
ментора из праксе. Креирана основна документа за спровођење ССП (дневник за
студента, дневник за ментора праксе). (јуни-сптембар).
•
Договори за четврти циклуса пројекта „Развој вештина за фармацеутску праксу“
са изменама и допунама (Носилац пројекта - Центар, Партнер Пројекта: Phoenix Pharma
д.о.о.Београд).
•
Планирање и припрема пилот пројекта Студентске стручне праксе за школску
2015/16. годину (Партнери: Здравствена установа Фарманеа, Апотека Београд, БЕНУ) .
Извештај достављен Декану и продекану за наставу. (септемабар-децембар)
•
Дизајнирање, планирање, уговарање и реализација догађаја „Каријера у
фармацији“ (март-мај).

•
Координација и организација курса континуиране медицинске едукације под
називом Стремљења и новине у медицини, фармацији и медицинској биохемији – 3 у
оквиру донаторског пројекта Хемофарм (мај).
•
Наставак сарадње са Центром за развој каријере и саветовање студената
Универзитета у Београду:
- учешће на две трибине, Нови Сад и Машински факултет у Београду (април-мај)
- планирање, промоција и припрема за реализације курса „Вештине управљања
каријером“ (новембар-децембар). Курс ће се реализовати у пролећном семестру
школске 2015/2016. године.
•
Учешће у унапређењу документа Студентска стручна пракса (фербуар-април).
•
Развој наставних база – рад на модалитетима сарадње у додипломској и
последипломској настави у наставним базама (разрада уговора о сарадањи у настави Батут) (септембар).
•
Разрада докумената/инструмената за праћење и евалуацију студентске стручне
праксе (јуни-јули); ad hoc истраживања о мотивацији фармацеута за улогу ментора за
студентску стручну праксу (апри –мај); разрада критеријума за одабир ментора из праксе
(организована радионица на Симпозијуму фармацеута Србије – јуни). Састанак тима ССП
и ReFEEHS тима и координација послова за спровођење пилот група ССП у наредном
семестру (новембар-децембар).
•
Подршка и координација активностима у пројекту „Саветовање пацијената“
(пројекат у организацији Студентске организације Фармацеутског факултета у Београду
и Националне асоцијације студената фармације).
ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ
У оквиру поверених послова од стране Института за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут“:
•
Прикупљање, анализа, контрола и преиспитивање изворних података о
показатељима квалитета - Фармацеутска здравствена делатност – апотека; оглашавање
извештаја о показатељима квалитета на интернет страници Центра, а линк ка страници
постављен на интернет страници Института за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут“ (мај-јул).
•
Усклађивање извештаја спољне провере квалитета стручног рада из 2014. године
(март-јули).
•
Интерна обука стручних надозрника у сарадњи са Батут-ом (април). Израда
критеријума за стручне надзорнике и израда предлога листе надзорника са
Фармацеутског факултета (јуни-септембар; извештај радне групе достављен 23.09.2015.
године).
•
Послови организације, координације, спровођења и извештавања о редовној
спољној провери квалитета фармацеутске здравствене делатности (установе примарног,
секундарног и терцијарног нивоа здравственог система).

•
Прикупљање, контрола, обрада резултата и писање извештаја о испитвању
задовољства корисника и запослених у апотекама Републике Србије за 2014. годину
(јануар-јун).
•
Допуна и ажурирање базе приватних апотека које су склопиле уговор са РФЗО за
издавање лекова са Листе лекова и одређених врста медицинско-техничких помагала,
на терет средстава обавезног здравственог осигурања, а у сврху испитивања
задовољства запослених и корисника у апотекама као и праћења показатеља квалитета
(октобар-новембар).
•
Послови организације, координације и спровођења испитивања задовољства
запослених и корисника у апотекама (новембар-децембар).
•
Састанак са директором Батут-а доц. др. Драганом Илићем, спец. епидемиологије
у вези проширења сарадње са Центром и Факултетом (септембар).
•
Редовни стручни састанци са представницима Батута-а у оквиру поверених
послова (фебруар-септембар)

ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНИ ПОСЛОВИ

•
Израда пројектне документације и остале активности у оквиру апликације за
програм Erazmus+ и пројекат: “Reinforcement of the Framework for Experiential Education
in Healthcare in Serbia (ReFEEHS)“, а након добијања пројекта активности припреме за
почетак пројекта, организација Kick-off састанка и активности према плану Пројекта (три
информације достављене Декану и ННВ-у - јануар, август, октобар).
•
Анализа података и писање извештаја из истраживања обављеног током 2014.
године у сарадњи са Апотеком Београд о интервенцијама фармацеута: код захтева од
стране пацијената за хитном контрацепцијом и код захтева за производом за лечење
грипа и прехладе (јануар-март).
•
Координација и промоција активности националне групе EU COST Action ISI 1402
„Ageism - a multi-national, interdisciplinary perspective” (три састанка национале мреже,
март и јули, новембар и учешће на ЕУ састанка ове COST Action (Берлин 9-10. септембар).
Записници са домаћих састанак и Извештај са састанка у Берилину достављени Декану.
•
Рад на следећим Пројектима Фармацеутске коморе Србије (ФКС), под називима:
- "Увођење нове услуге у апотеке у Србији - клинички и економски исходи",
формиран тим и одређен координатор (Доц. др Драгана Лакић). Спорадичне
активности.
- "Истраживање ставова фармацеута о својој улози у здравственом систему";
креирање истраживања у току (кородинатор Доц. др Душанка Крајновић).
Истраживање и даље у току.
- "Израда Водича за употребу лекова са безрецептним режимом издавања",
стручна експертиза драфт верзије Водича и учешће у радној групи за Израду

водича (координатор Дипл. фарм. Милан Ракић, консултант Проф. др Сандра
Везмар Ковачевић), упознати да је израда у току, драфт није стигао на рецензију.
- „Упознатост возача са утицајем лекова, алкохола и опојних дрога на способност
управљања моторним возилима“ – координатор Мр сци. Светланом Стојков,
дипл. фарм. спец. У овом периоду није тражене наша помоћ у овом послу. Комора
је обавила активности самостално.
•
Обављена два састанка са Директором ФКС Мр сци. Светланом Стојков, дипл.
фарм. спец. по овим питањима и модалитетима рада на пројектима уз потребу
минималног финансирања основних трошкова ових послова. Исход ових састанака је
изјава Директора Коморе да нема средстава да се финасијски подрже ови пројекти послови Центра, те су пројекти 1 и 2 неизвесни за реализацију до краја године. Постоји
обећање да ће се у наредној години планирати “извесна средства за ову немену”. Сличан
састанак обављен и у децембру, са сличним обећањима.
•
Учешће на 3.традиционални сусрет српских и словеначких апотекара на тему
„Стално унапређење процеса у апотекама у циљу безбедности корисника и развоја
апотекарске делатности“, у Зајечару 16-18. октобар 2015. године.
•
Пројекат „Drug use in pregnancy: attitudes, knowledges and interventions of
community pharmacists“ у сарадњи са Лоне Холст, ванредним професором из Centre for
Pharmacy, Department of Global Public Health and Primary Care, Research Group in Social
Pharmacy, University of Bergen, Norway.- дводневне посета (25-26. јун), предавање госта,
дискусија; резултати обрађени, припремљен рукопис за публиковање (фебруарсептембар).
ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
•
Одржана 2 састанка са Директором ФКС (јули, септембар) по питању развоја и
регулативе фармацеутске праксе. Договорено да заједнички наступимо (ФФ-ЦЗРФиБП и
ФКС) у разговорима са координаторима из Министарства здравља “Други пројекат за
развој здравства” (финансиран од стране Светске банке) да се тражи подршка у
активностима за унпређење регулативе фармацеутског сектора (израда документа
политика лекова, и подршка предлогу Закона о апотекарској делатности). Такође да се
укључимо у активности на доношењу Закона о јавном здрављу и пратећих докумената
(Стратегија и Акциони план), ради позиционирања фармацеутске делатности. Допуњене
документа достављене председнику радне групе Проф. др Весни Бјеговић 6. новембра
2015. године.
•
Састанак са Др Оливером Поповић, координатором из Министарства здравља за
компоненту „Ефективно управљање лековима и медицинским средствима“ по питању
укључивања стручних тимова у активности планиране за 2016. годину (акција –
Рационална употреба антибиотика), као и предлог активности које би било могуће
подржати, које би предложили заједно са ФКС (Израда документа политика лекова, и

подршка предлогу Закона о апотекарској делатности). Назначено је да би нослилац ових
послова била Републичка стучна комисија за фармацију и фармакотерапију.
•
Промоција Факултета учешћем на 13th International Educational Fair – EDUfair™ 11.
i 12. marta 2015. godine ;
•
Покренута процедура именовања свих чланова Програмског савета Центра
којима у јануару истиче мандат (из редова наставника са Факултета и представника из
Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“, Фармацеутске коморе Србије
и Коморе биохемичара Србије).
•
редовно ажурирање интернет странице Центра у оквиру сајта Факултета.

У Београду, 29.12.2015.
Извештај о раду Центра за развој фармацеутске и биохемијске праксе
Проф. др Љиљана Тасић
Руководилац Центра за развој фармацеутске и биохемијске праксе

