Pharmine

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani sodeluje kot pridružena članica v projektu Pharmine
(http://www.pharmine.org), ki ga je v okviru 7. evropskega okvirnega programa oblikovalo Združenje
evropskih farmacevtskih fakultet (EAFP: http://www.vub.ac.be/MICH/eafp/index.html). Projekt naj bi
omogočil pridobitev osnovnih podatkov, pomembnih za načrtovanje primerljivega izobraževanja
farmacevtov v Evropi.
V 21. stoletju bo imel farmacevt vse pomembnejšo vlogo kot partner v učinkoviti rabi zdravstvenih
virov EU (lekarniški in bolnišnični farmacevti). Bodo tudi glavni igralci v krepitvi evropske
farmacevtske industrije (industrijski farmacevti). Ob upoštevanju priporočil o dolžini trajanja in
vsebin evropskega farmacevtskega izobraževanja in usposabljanja iz Direktive 2005/36/EC v zvezi s
priznavanjem poklicnih kvalifikacij, bo Pharmine preveril možnosti uvedbe principov Bolonjske
deklaracije v izobraževanje in usposabljanje farmacevtov z namenom njihovega podrobnejšega
uglaševanja glede na prihodnje potrebe treh vej farmacevtske ekspertize: lekarništvo, bolnišnična
farmacija in industrijska farmacija.
Konzorcij Pharmine sestavljajo štiri Univerze (Bruselj, Nancy, London, Lizbona), članice Evropskega
združenja farmacevtskih fakultet, in EU partnerji, predstavniki lekarništva (Pharmaceutical Group of
the European Union), bolnišnične farmacije (European Association of Hospital Pharmacists) in
industrijske farmacije (European Industrial Pharmacists Group), skupaj z Evropskim združenjem
študentov farmacije (European Pharmacy Students' Association) in ostalimi zainteresiranimi subjekti.
Razvil bo tristopenjski sistem farmacevtskega izobraževanja in usposabljanja z upoštevanjem potreb
po temeljnih farmacevtskih kompetencah (in vzajemnega priznavanja farmacevtskih kvalifikacij) in
specializacijah
potrebnih
v
treh
glavnih
področjih
farmacevtske
ekspertize.
Za dosego tega bo konzorcij pregledal obstoječe farmacevtske kurikulume z namenom njihove
prilagoditve bolonjskemu procesu
(za Slovenijo: http://www.pharmine.org/losse_paginas/Country_Profiles/Slovenia/). Nato bo izdelal
kurikulume skupnih pristojnosti kakor tudi kurikulum specializirane farmacevtske prakse. To bo
predstavljeno EU komisiji, nacionalnim vladam in nacionalnim strokovnim združenjem. Namen je
oblikovati EU standarde farmacevtskega izobraževanja in usposabljanja, ki bodo sprejeti tako s strani
starejših in mlajših članic EU, kakor tudi kandidatk za članstvo v EU, pa tudi držav izven EU – Afrika,
Kitajska, indija, Južna Amerika. Evropsko združenje farmacevtskih fakultet bo nudilo svetovanje,
zagotavljanje kakovosti, in odobritve državam in inštitucijam visokega šolstva, da sprejmejo te nove
standarde EU farmacevtskega izobraževanja in usposabljanja.
http://enzu.pharmine.org/media/filebook/files/PHARMINE_Paradigm.pdf
Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani sodeluje v projektu kot sodelujoča članica s svojimi
izkušnjami pri uvajanju bolonjskih smernic v program farmacije vključno s praktičnim usposabljanjem
in to ob sorazmerno velikih letnikih (>150 študentov na letnik) ter zaradi posebnosti velikega deleža
zaposlovanja diplomantov na področju industrijske farmacije.

