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PHAR-QA: Zagotavljanje kakovosti v izobraževanju in usposabljanju evropskih farmacevtov
PHAR-QA (Quality assurance in European pharmacy education and training = Zagotavljanje kakovosti v izobraževanju in usposabljanju
evropskih farmacevtov) je del programa vseživljenjskega izobraževanja ERASMUS. V okviru PHAR-QA projekta bomo osredotočeni na
kompetence in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju in usposabljanju evropskih farmacevtov kot nadaljevanje iniciative PHARMINE
(Pharmacy education in Europe, Izobraževanje farmacevtov v Evropi).
Sprejetje evropskega sistema zagotavljanja kakovosti v izobraževanju farmacevtov je nujno zaradi soočenja z izzivom oblikovanja
kompetentnih strokovnjakov, sposobnih učinkovitega dela na vseh področjih reguliranega poklica, ne glede na mesto izobraževanja.
Dodatno bomo na novo opredelili kompetence skladno s tekočimi trendi, kot so:
• Reorganizacija univerz v smislu evropskega visokošolskega prostora, s posebnim poudarkom na načelih bolonjske prenove in
možnostmi izobraževalnih programov prve in druge stopnje (3+2) oziroma direktnega magistrskega študija.
• Organizacija in ekonomika zdravstvenih sistemov s poudarkom na vse večji vlogi bolnišničnih in lekarniških farmacevtov znotraj
evropskega zdravstvenega sistema.
• Napredek na področju farmacevtike in biotehnologije, vpliv vpeljave večjega števila bioloških molekul v farmacevtsko industrijo in vloga
malih in srednje velikih podjetij v tem procesu.
Osnovno vodilo je varnost pacientov. To je tudi temeljno delovanje farmacevta tako v vsakodnevni praksi lekarniškega ali bolnišničnega
farmacevta, kot tudi farmacevta v industrijskem okolju, kjer zagotavlja kakovostne raziskave, razvoj in proizvodnjo učinkovitih in varnih zdravil.
Projekt PHAR-QA tako prepozna kot svojega končnega uporabnika evropsko populacijo.
Projekt PHAR-QA upravlja konzorcij evropskih univerz, vpetih v izobraževalne raziskave in razvoj farmacije. Nosilki projekta sta Farmacevtska
fakulteta Vrije Univerze v Bruslju in družba Consultants Pharmacolor iz Nancija. Sodelujoče inštitucije pa so:
 Univerza v Granadi, Španija
 Univerza v Atenah, Grčija
 Univerza v Tartuju, Estonija
 Univerza v Helsinkih, Finska
 Univerza v Ljubljani, Slovenija
 Jagiellonska univerza v Krakovu, Poljska
 Medicinska in farmacevtska Univerza Carol Davila v Bukarešti, Romunija.
Skupina na projektu PHAR-QA bo tesno sodelovala z Evropskim združenjem farmacevtskih fakultet (EAFP) in Evropskim združenjem za
izobraževanje v medicini (MEDINE). V svetovalnem odboru sodelujejo strokovnjaki za zagotavljanje kakovosti v izobraževanju farmacevtov iz
ZDA, Velike Britanije, Španije in drugod ter iz organizacije TUNING, ki skrbi za usklajevanje v izobraževanju.
Projektne rezultate bo uporabilo 200 visokošolskih ustanov v Evropi, sektorji za izobraževanje in zdravstvo nacionalnih vlad, Evropska komisija,
strokovna in regulatorna združenja farmacevtov. Rezultati projekta bodo dostopni tudi študentom in osebju fakultet, farmacevtom preko
strokovnih združenj, nacionalnim in evropskim organom zdravstvene regulative in zakonodaje, predstavnikom evropskih združenj za
farmacevtsko, biotehnološko, kemijsko in prehrambeno industrijo.
Prav tako bodo rezultati dostopni tudi neevropskim državam, ki bodo želele slediti delu konzorcija in vzoru PHARMINE in PHAR-QA.
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