
Z ákladným cieľom projektu
je rozšíriť a skvalitniť vzdelá-
vanie študentov farmácie
v oblasti správnej dispenzá-

cie a poradenstva pri samoliečbe pacientov,
kde je úloha verejného lekárnika nezastu-
piteľná. Súčasne má projekt ambíciu pri-
spieť k hodnoteniu a zlepšeniu dispen-
začnej a poradenskej činnosti vo verejných
lekárňach na Slovensku a rozvinúť dlho-
dobú a úspešnú spoluprácu akademické-
ho a podnikateľského subjektu pri vzde-
lávaní a výchove študentov – budúcich
verejných lekárnikov. 

Prvý ročník ATIPu bol určený študen-
tom 4. roku štúdia magisterského študij-
ného programu v akademickom roku

2015/2016. V závere letného semestra
títo študenti začínajú povinnú prax vo vý-
učbových lekárňach. Pod vedením lekár-
nikov začínajú pracovať v reálnych pod-
mienkach, s reálnymi pacientmi a reálnymi
zdravotnými problémami. ATIP má byť
teda „mostom“ medzi štúdiom a začínajú-
cou praxou a má doplniť a rozšíriť vedo-
mosti študentov, ktoré nie je možné do-
cieliť v rámci štandardnej výučby. 

Do projektu sa po jeho predstavení pri-
hlásilo celkom 66 záujemcov (čo je asi po-
lovica z počtu študentov v danom roku
štúdia). Záujem bol vysoký napriek tomu,
že projekt hneď od začiatku sľuboval štu-
dentom nielen „dať“ ale aj od nich „žiadať“
splnenie zadaných úloh. 

Prvá fáza projektu mala za cieľ vzdelávať
a vyškoliť prihlásených študentov. V ter-
míne 21. – 22. 4. 2016 sa v priestoroch
FaF UK konali dva náročné dni. Snažili
sme sa, aby prednášané témy boli kon-
krétne a venované určitej problematike
s dôrazom na teoretickú, ale aj praktickú
náplň správnej dispenzácie a poradenstva
vo verejnej lekárni. Študentom prednášali
PharmDr. Minczingerová (Fakultná leká-
reň FaF UK) o správnej dispenzácii z po-
hľadu lekárnika v praxi, PharmDr. Miná-
riková, PhD. (FaF UK) o úlohe zinku pre
ľudský organizmus, MUDr. Škutilová,
MPH (NZZ Bratislava) o využití zinku
v dermatológii, doc. MUDr. Jeseňák, PhD.
(MFN Martin) o úlohe zinku v rámci imu-
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novinka vo vzdelávaní
študentov FaF Uk
V novembri 2015 bol študentom Farmaceutickej fakulty Uk predstavený
edukačný projekt Advanced training in Pharmacy care (AtiP), ktorý
organizujú Farmaceutická fakulta Uk v bratislave, spoločnosť Wörwag
Pharma gmbh & co. kg a slovenský spolok študentov farmácie. Projekt
vznikol z nenápadnej myšlienky a vďaka podpore, ochote a aktivite
všetkých organizačných partnerov sa môže zaradiť medzi inovatívne
formy vzdelávania, ktoré spájajú vysokoškolské štúdium s praxou
a snažia sa reflektovať na jej aktuálne požiadavky. 



nitného systému a o liečbe infekcií horných
dýchacích ciest, PharmDr. Stanko a Mgr.
Černáková (ADC Číselník) o prípravkoch
s obsahom zinku, ktoré má lekárnik k dis-
pozícii v lekárni. 

Kožné problémy a prechladnutie boli
zvolené zámerne, nakoľko ide o najčastej-
šie problémy, ktoré pacienti riešia s lekár-
nikom v rámci samoliečby. Liečebný po-
stup je vždy komplexný a zahŕňa rôzne
spôsoby, v našom prípade sme sa ho sna-
žili podrobne prejsť s dôrazom na tera-
peutické využitie zinku. Po prednáškach
nasledovala praktická moderovaná disku-
sia lekárnika a lekára. Obidvaja tvoria
profesionálny tím a ich spolupráca je pre
správne poradenstvo pacientovi nevyh-

nutná. Prednášajúci nielenže nastavili mi-
moriadne vysoký odborný obsah predná-
šok, ale ich vystúpenia boli pre študentov
veľmi atraktívne aj svojou formou. Študenti
aktívne využili prítomnosť odborníkov
a kládli zaujímavé otázky.

V rámci 2. dňa boli študenti rozdelení
do 3 skupín a každá z nich absolvovala tri
odborné workshopy. Správnu dispenzáciu
a poradenstvo pri prechladnutí, ale aj
iných problémoch si mali možnosť účast-
níci projektu precvičiť v rámci workshopu
„Dispenzačný trenažér“, ktorý viedol
PharmDr. Peter Stanko z ADC Číselníka.
Workshop „Prezentačné minimum“, za-
strešený agentúrou Artcomm, ukázal štu-

dentom ako si správne pripraviť prezentá-
ciu a ako ju správne predniesť. Vhodné
techniky a rady profesionálov zdôraznili,
že dôležitý je nielen obsah, ale aj forma
prezentácie a že lekárnik potrebuje mať
dobré komunikačné zručnosti. 

V rámci workshopu „Ako a prečo ho -
dnotiť dispenzáciu a poradenstvo pri po-
skytovaní lekárenskej starostlivosti“ boli
študentom predstavené rôzne prístupy,
ktoré sa používajú ako kontrolné nástroje
s cieľom odstraňovať nedostatky a neustále
skvalitňovať prácu verejného lekárnika.
Workshop viedla PharmDr. Mináriková,
PhD. z FaF UK.

Prezentované témy a množstvo ďalších
odborných materiálov a pomôcok majú
účastníci ATIPu dostupné v elektronickom
systéme Univerzity Komenského Moodle.
Po splnení jesenných úloh účastníci ATIPu
získajú CERTIFIKÁT o jeho úspešnom
absolvovaní. Celkom neskromne môžeme
povedať, že ATIP je jediný projekt svojho
druhu v rámci Slovenska. Účasť v ňom
znamená nielen osobnú skúsenosť pre
študenta, ale predstavuje aj dôležitú vizit-
ku o jeho aktivite a práci počas štúdia, čo
môže byť významným momentom v jeho
profesionálnej kariére.

ATIP ponúka nielen jedinečnú možnosť
inovatívnej formy vzdelávania, ale myslí
aj na to, že študentský život sa odohráva
aj mimo priestor fakulty a nie je len o štú-
diu. Jeho účastníkov spojil aj na študent-
skej PharmaParty organizovanej Sloven-
ským spolkom študentov farmácie. Spätné
reakcie študentov po skončení dvojdňo-
vého školenia, ich dochvíľnosť, spolupráca
a záujem boli tým najlepším poďakovaním
organizačnému tímu ATIPu a potvrdili
nám, že robiť takéto aktivity má cenu. 

Touto formou sa chceme poďakovať
všetkým, ktorí akýmkoľvek podielom pri-
speli k úspešnému priebehu projektu
a pevne veríme, že aj jeho zvyšná časť
bude rovnako dobrá.

PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.
koordinátorka ATIP

Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK

v Bratislave
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„Projekt má ambíciu prispieť k hodnoteniu
a zlepšeniu dispenzačnej a poraden skej

činnosti vo verejných lekárňach na
Slovensku a rozvinúť dlhodobú

a úspešnú spoluprácu akademického
a podnikateľského subjektu pri

vzdelávaní a výchove študentov –
budúcich verejných lekárnikov.“


