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„Farmaciştii nu sunt
automate de eliberat
medicamente. Ei
sunt profesionişti
în sănătate, prim
filtru şi ultim filtru în
sistemul medical. De
deciziile lor rapide
atârnă de multe ori
viaţa pacienţilor“
Interviu cu
Farm. Costel GRIGORE,
preşedintele Colegiului Farmaciştilor
din Călăraşi

La finalul anului 2019, a primit premiul „Farmacistul anului 2019“. Cu ocazia Conferinţei
Naţionale de Farmacie 2019, am avut ocazia să îi cunoaştem mai îndeaproape activitatea şi
să descoperim pasiunea cu care luptă pentru materializarea proiectelor sale. Aşadar, am
putea afirma că acest premiu reprezintă doar un mic imbold pe „calea“ pe care a îmbrăţişat-o
ca vocaţie, cea de farmacist, şi o escală binemeritată în zborul neîntrerupt către alte reuşite
profesionale şi personale.

– Ce aţi visat în copilărie că veţi
alege ca meserie?
În copilărie, am visat că voi face şah
de performanţă şi am visat că voi
zbura. În adolescenţă, m-am
imaginat lucrând într-un laborator
şi făcând invenţii. Nu am făcut o

meserie din şah, dar am jucat în
concursuri, la nivel de performanţă,
şi l-am integrat în personalitatea şi
modul meu de gândire. Am licenţă
de pilot pentru motodeltaplan şi
avion ultrauşor şi zborul face parte
din viaţa mea. Cât despre invenţii,
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totdeauna m-au preocupat soluţiile
creative, simple şi aplicate.
– De ce aţi ales meseria de
farmacist?
Într-o zi, am simţit că aceasta este
calea mea.
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– Care consideraţi că sunt calităţile
necesare pentru a fi un bun
farmacist?
Întâi de toate, farmacistul trebuie
să fie aplecat către om, să iubească
oamenii şi să dorească să îi ajute.
Acesta este fundalul care îl plasează
pe farmacist între profesioniştii din
sănătate. Fiind un prim şi ultim
filtru în sistemul medical,
farmacistul are nevoie de prezenţă
de spirit, inteligenţă, empatie,
cunoştinţe, rezistenţă fizică şi la
stres.
– Cum vedeţi dvs. rolul
farmacistului în echipa medicală?
Dar în România zilelor noastre?
Farmaciştii nu sunt automate de
eliberat medicamente. Ei sunt
profesionişti în sănătate, prim filtru
şi ultim filtru în sistemul medical.
De deciziile lor rapide atârnă de
multe ori viaţa pacienţilor. Rezolvă
o multitudine de afecţiuni minore şi
fac diferenţa între cele grave şi cele
simple. Altfel, acestea ar pune o
mare presiune pe sistem: medicii
de familie, camerele de gardă şi
serviciul de ambulanţă.
Pe de altă parte, farmacistul de
spital şi farmacistul clinician au rol
în consilierea medicilor în cadrul
echipei multidisciplinare.
– Ce etape profesionale aţi parcurs
pentru a fi ales preşedintele
Colegiului Farmaciştilor din
Călăraşi?
Am o farmacie independentă, lucru
foarte apreciat în rândul membrilor
Colegiului Farmaciştilor din Călăraşi.
Acum, farmacia are două puncte de
lucru, semn că performează
profesional. Înainte de a fi
preşedinte, am fost secretar al
Colegiului Călăraşi, iar farmaciştii
care m-au ales apoi preşedinte au
avut ocazia de a cunoaşte o parte
dintre ideile şi modului meu de
lucru.

– Care sunt posibilităţile dvs. de
acţiune în calitate de preşedinte al
acestei instituţii?
Colegiul Farmaciştilor din Călăraşi
este mic, cu număr redus de
membri, prin comparaţie cu altele.
Dar, împreună cu colegii mei, am
transformat Colegiul Farmaciştilor
din Călăraşi într-o instituţie vie,
activă, care a desfăşurat acţiuni cu
impact naţional. Am încheiat un
protocol de colaborare cu Colegiul
Medicilor din Călăraşi şi Direcţia de
Sănătate Publică şi acum acesta
este un exemplu la nivel naţional.
Orice iniţiativă implementată de noi
cu succes poate fi replicată la nivel
naţional.

https://FARMA.com.ro

– Care sunt problemele actuale cu
care vă confruntaţi în activitatea
dvs. zilnică la Colegiu?
Inerţia, rezistenţa la schimbare,
lipsa unor resurse sunt principalele
probleme cu care mă confrunt – şi
nu doar la nivel judeţean.
– Cum s-a născut proiectul
„Imaginea/Recomandarea
farmacistului“? Cui i se adresează
acest proiect?
Proiectul „Imaginea farmacistului“
s-a născut din practica curentă, din
cunoaşterea nevoilor profesiei şi
din înţelegerea legii în litera şi în
spiritul ei. „Recomandarea
farmacistului“ este parte integrantă
din proiectul „Imaginea
farmacistului“, iar mai apoi au
apărut aplicaţia pentru calculator,
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destinată farmaciştilor, şi
documentul scris pe care aplicaţia îl
generează pentru pacienţi. Ulterior,
am dezvoltat aplicaţia de Android
pentru telefoanele mobile,
destinată tot pacienţilor. În prezent,
proiectul „Imaginea farmacistului“
are un impact mai mare decât
iniţial, este util farmaciştilor,
pacienţilor şi medicilor, sistemului
medical în ansamblul lui.
– Ce doriţi să obţineţi prin
implementarea acestui proiect la
nivel local şi naţional?
Scopul final al acestui proiect este
salvarea cât mai multor vieţi şi
aşezarea profesiei de farmacist la
locul care i se cuvine în societate.
– Aţi câştigat de curând premiul
„Farmacistul anului 2019“. Ce
reprezintă acest premiu pentru
dvs.?
Premiul „Farmacistul anului 2019“
reprezintă pentru mine
recunoaşterea, aprecierea
proiectului „Imaginea
farmacistului“, demarat în 2016 şi
susţinut cu perseverenţă de atunci.
Acest premiu este o dovadă că

farmaciştii au fost scoşi din inerţie
şi că tot mai mulţi au îmbrăţişat
acest proiect cu entuziasm şi
implicare. Totodată, premiul acesta
mă responsabilizează pentru
implementarea proiectelor mele.
– Cum vedeţi dvs. colaborarea
famacistului cu medicul în
România anului 2020?
Cred că în anii ce vin va creşte
colaborarea medicului cu
farmacistul în cadrul echipei
multidisciplinare, concept întărit şi
de proiectul meu „Atelierele
sănătăţii“. „Recomandarea
farmacistului“ reprezintă un
instrument foarte bun pentru
aceasta. Documentul
„Recomandarea farmacistului“
poate ajunge în timp real, cu
acordul pacientului, bineînţeles,
atât la pacient, cât şi la medicul
curant.
– Mai există proiectul „Atelierele
sănătăţii“? În ce constă acesta şi ce
îşi propune?
Proiectul „Atelierele sănătăţii“
constă în sesiuni de comunicări şi
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dezbateri ştiinţifice între
profesioniştii din sănătate, un
demers pentru sănătate, un team
building cu scopul formării şi
întăririi echipei medicale în
beneficiul pacientului, pregătire
medicală şi farmaceutică continuă
accesibilă, pe teme propuse de
participanţi, cât mai apropiate de
cazurile întâlnite în practică, dar şi o
premisă pentru promovarea în
rândul populaţiei a prevenţiei
pentru asigurarea stării de sănătate.
În cursul anului 2019, am desfăşurat
mai multe sesiuni ale „Atelierelor
sănătăţii“. Proiectul îşi propune
creşterea nivelului profesional al
actului medical şi farmaceutic,
îmbunătăţirea comunicării între
profesioniştii din sănătate,
creşterea calităţii actului medical
prin reunirea şi convergenţa
punctelor de vedere ale
specialiştilor.
– Există diferenţe de statut între
famaciştii români şi farmaciştii din
alte ţări europene?
Este dificil de făcut comparaţii. Ne
dorim să preluăm bune practici din
alte ţări şi să fim, la rândul nostru, o
inspiraţie pentru alţii.
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– Cum se desfăşoară în alte ţări
colaborarea dintre medic şi
farmacist, necesară în vederea
interesului comun, reprezentat de
binele pacienţilor?
Acest lucru depinde de modul în
care a fost structurat sistemul
medical în fiecare ţară.
– În calitate de preşedinte al
Colegiului Farmaciştilor din
Călăraşi, coordonaţi echipa
Colegiului. Care credeţi că sunt
calităţile necesare unui lider la
acest nivel?
Între calităţile necesare unui lider la
acest nivel amintesc: viziune,
implicare, capacitate de muncă,
disponibilitate de timp şi energie
dedicate comunităţii profesionale.

– Ce proiecte viitoare mai aveţi în
derulare?
Este încă mult de lucru la
implementarea în sistem a
proiectului „Imaginea
farmacistului“. Un capitol distinct al
acestuia este serviciul farmaceutic,
ce presupune mai multe etape şi
suntem abia la început.
Lucrez ca „Recomandarea
farmacistului“ să devină în viitor un
standard.
Pe de altă parte, asistăm la evoluţia
profesiei de la farmacistul care
prepară medicamente către
farmacistul care consiliază şi face
recomandări. Sub umbrela
„Atelierelor sănătăţii“, vom susţine
adaptarea farmaciştilor şi
asistenţilor de farmacie la această
realitate.

https://FARMA.com.ro

Sunt multe alte proiecte, dar fiecare
la timpul lui.
– Sunteţi adeptul cuvintelor lui
Gandhi „Fii schimbarea pe care
vrei să o vezi în lume!“. Ce alte
schimbări consideraţi că sunt
necesare în sistemul medical
românesc şi pot fi demarate sau
susţinute de instituţia dvs., al cărei
reprezentant sunteţi?
Software-ul „Recomandarea
farmacistului“ şi documentul
generat de el, la fel ca şi aplicaţia de
mobil, au apărut tocmai ca o
implementare în practică a acestor
cuvinte. Mi-am dorit aceste lucruri
şi le-am făcut disponibile în mod
gratuit la nivel naţional.
În continuare, prin proiectul
„Imaginea farmacistului“ (şi nu
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numai) urmăresc: creşterea
competenţelor profesionale ale
farmacistului prin cursuri de
competenţă similare cu ale
medicilor, implementarea
serviciului farmaceutic decontabil la
nivel naţional, reducerea
administrării greşite a produselor
care afectează sănătatea,
îmbunătăţirea aderenţei la
tratament a pacienţilor.

– Sunteţi un om dedicat şi plin de
energie în domeniul profesional.
Cum se împacă o carieră atât de
asumată cu viaţa de familie?
Creativitatea şi forţa de a acţiona în
exterior apar şi ca urmare a
echilibrului de acasă. Iar aceste
aspecte ale vieţii sunt împăcate de
un bun management al timpului.
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