OSOBNE INFORMACIJE

Vesna Pavlek

ZVANJE

magistar farmacije

TITULA

mag.pharm.

RADNO ISKUSTVO
09.2020 -

Glavni koordinator za nacionalni postupak
Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb,
www.halmed.hr
www.halmed.hr
- Koordinacija zahtjeva za davanje, obnovu i izmjene odobrenja za stavljanje lijeka
u promet - Član stalnog saziva Povjerenstva za lijekove - Izrada Javnog izvješća o
ocjeni dokumentacije o lijeku
- Zaduživanje predmeta (davanje, obnove i izmjene odobrenja) te praćenje
izvršenja.

09.2020 -

Glavni koordinator za nacionalni postupak
Agencija za lijekove i medicniske proizvode

11.2017 - 09.2020

Stručna savjetnica u Odsjeku za regulatorne poslove
Agencija za lijekove i medicniske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb ,
www.halmed.hr
www.halmed.hr
- Koordinacija zahtjeva za davanje, obnovu i izmjene odobrenja za stavljanje lijeka u
promet
- Zamjenica člana stalnog saziva Povjerenstva za lijekove
- Izrada Javnog izvješća o ocjeni dokumentacije o lijeku

10.2016 - 11.2017

Viša stručna suradnica-specijalistica u Odsjeku za regulatorne poslove
Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb ,
www.halmed.hr
www.halmed.hr
- Koordinacija zahtjeva za davanje, obnovu i izmjene odobrenja za stavljanje lijeka u
promet
- Zamjenica člana stalnog saziva Povjerenstva za lijekove
- Izrada Javnog izvješća o ocjeni dokumentacije o lijeku

07.2014 - 10.2016

Viša stručna suradnica u Odsjeku za regulatorne poslove
Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb ,
www.halmed.hr
www.halmed.hr
- Koordinacija zahtjeva za davanje, obnovu i izmjene odobrenja za stavljanje lijeka
u promet
- Izrada Javnog izvješća o ocjeni dokumentacije o lijeku
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07.2012 - 07.2014

Stručna suradnica u Odsjeku za regulatorne poslove
Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb,
www.halmed.hr
www.halmed.hr
- Koordinacija zahtjeva za davanje i obnovu odobrenja za stavljanje lijeka u promet
- Ocjena Izvješća o ispitivanju razumljivosti upute o lijeku

04.2012 - 07.2012

Odovorna osoba za poslove veleprodaje lijekova
Istrabenz plini d.o.o

09.2010 - 09.2011

pripravnik u ljekarni
Ljekarne Mandis-Pharm
- rad s pacijentima, savjetovanje o zdravlju i farmakoterapiji;
- izrada magistralnih i galenskih pripravaka u laboratoriju ljekarne;
- praćenje zaliha robe i izrada narudžbe;
- vođenje medicinske dokumentacije u ljekarni

OBRAZOVANJE I
OSPOSOBLJAVANJE
02.2015 - 04.2016

univ.mag.pharm.
Faramceutsko-biokemijski fakultet: Poslijediplomski specijalistički studij "Razvoj
lijekova"

10.2005 - 06.2010

magistar farmacije
Farmaceutsko-biokemijski fakultet

OSOBNE VJEŠTINE

Materinski jezik

Ostali jezici

Engleski jezik
Talijanski jezik

Računalne vještine

Hrvatski jezik

RAZUMIJEVANJE
Slušanje

Čitanje

C1/2: Iskusni
korisnik

C1/2: Iskusni
korisnik

GOVOR
Govorna
interakcija

PISANJE
Govorna
produkcija

B1/2: Samostalni B1/2: Samostalni
korisnik
korisnik

C1/2: Iskusni
korisnik

B1/2: Samostalni B1/2: Samostalni B1/2: Samostalni B1/2: Samostalni B1/2: Samostalni
korisnik
korisnik
korisnik
korisnik
korisnik

- vješto korištenje Microsoft Office alata (Word, Excel, PowerPoint)
- vješto služenje Internetom
- vješto pretraživanje biomedicinskih baza podataka
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Vozačka dozvola

B kategorija

DODATNE INFORMACIJE

Seminari

- sudjelovanje na radionici "Workshop on Optimising Variations Regulatory
Framework – Towards EU Accession", Drug Information Association (DIA),
odražana u virtualnom obliku, listopad 2020.
- sudjelovanje na regulatornoj i farmakovigilancijskoj konferenciji „15 godina
HALMED-a: (retro)perspektiva“, Hotel Westin, Zagreb, studeni 2018.
- sudjelovanje na "Pharmacovigilance worshop in Zagreb"; Atrium, Hotel Westin,
Zagreb, listopad 2018.
- sudjelovanje na seminaru "Global registration and Life Cycle Management for
APIs", European Compliance Academy (ECA), Barcelona, ožujak 2018.
- sudjelovanje na konferenciji „Cjeloviti regulatorni pristup – od odobrenja do
primjene lijeka”, Hotel Panorama, Zagreb, 11. prosinca 2017.
- sudjelovanje na seminaru "Regulatory Affairs Module 9: Product Life Cycle
Activities"; Atrium, Kopenhagen, studeni 2017.
- sudjelovanje na konferenciji “ HALMED izbliza – regulatorni postupci iz nove
perspektive”, Hotel Panorama, Zagreb, 06. prosinca 2016.
- sudjelovanje na konferenciji “Farmakovigilancija nove generacije”, DoubleTree by
Hilton, Zagreb, 18. svibnja 2016.
- sudjelovanje na seminaru „GMP meets Regulatory Affairs“, European Compliance
Academy, Barcelona, 12.-13.04.2016.
- sudjelovanje na radionici „European Pharmacopoeia 8th Edition Training“, EDQM,
Strasbourg, 9.-10.07.2015.
- aktivno sudjelovanje na „5. Hrvatskom kongresu farmacije s međunarodnim
sudjelovanjem“, tema održanog predavanja: Ispitivanje razumljivosti upute o lijeku,
Rovinj, 21.-24.05.2015.
- sudjelovanje na međunarodnoj regulatornoj i farmakovigilancijskoj konferenciji
„Hrvatski trag u EU“, Solaris, Šibenik, 11.-12.11.2014.
- sudjelovanje na seminaru "Advanced European Regulatory Affairs", PTI, London,
11.-13.06.14.
- sudjelovanje na Radionici o regulativi lijekova, HALMED, 08.11.2013.
- sudjelovanje na kongresu "s HALMEDom ukorak s EU", Westin, Zagreb, 06.07.12.12.
- sudjelovanje na seminaru "Mastering EU requirements for product labelling &
package leaflets", London, 05.-09.11.2012.

Članstva

- član Hrvatske ljekarničke komore
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