POSTANITE ČLAN LEKARNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE
Spoštovani kolegi!

Verjamemo, da opravljate svoje delo farmacevta z mislijo za dobrobit svojih pacientov, da ste
seznanjeni s pomembnimi novostmi na svojem področju in da svoj poklic opravljate v skladu
s svojimi strokovnimi načeli in z veseljem. Radi bi vas povabili, da postanete naš ugledni član.
Članstvo prav vsakega izmed vas v Lekarniški zbornici Slovenije nas bo še bolj okrepilo in nam
dalo še večji ugled ter nam pomagalo pri uresničevanju našega poslanstva.
Članstvo vam hkrati prinaša prijaznejše pridobivanje, vzdrževanje in ohranjanje licenc, aktivnejše sodelovanje
na vseh področjih delovanja zbornice, dostop do pomembnih informacij, pridobitev kartice ugodnosti in
številne druge prednosti, ki vam bodo zagotovo pomagale pri še boljšem opravljanju vašega poklica.
Poslanstvo naše in vaše Lekarniške zbornice Slovenije je skrb za razvoj lekarniške dejavnosti in lekarniškega
stanu. Tudi v prihodnje želimo biti pomemben gradnik v zagotavljanju zdravstvenega varstva vseh ljudi.
Preko izobraževanj in usposabljanj bomo še naprej krepili svetovalno ter preventivno delovanje lekarniških
farmacevtov in s tem skrbeli za dolgotrajno odličnost farmacevtskega, našega dela.
Prostovoljno individualno članstvo za Lekarniško zbornico Slovenije pomeni, da bomo še učinkoviteje
opravljali naloge skladno z zakonom, statutom in sklepi organov zbornice, vam pa nudi ugodnosti
in storitve, ki jih boste lahko koristili pri svojem poklicu in v prostem času.

Kaj vam prinaša individualno članstvo?
Z včlanitvijo boste kot individualni člani s svojimi dragocenimi izkušnjami in pridobljenim znanjem pomembno
vplivali na nadaljnji razvoj zbornice in tako poskrbeli za njeno strokovno odličnost.

Za prostovoljne individualne člane v letu 2014 nista predvideni niti vpisnina niti članarina!
Individualni člani boste imeli naslednje pravice:
•
Aktivno sodelovanje pri spremembah, ki vplivajo na razvoj stroke in zagotavljajo učinkovito lekarniško
dejavnost ter so ključnega pomena za stroko.
•
Prijaznejše pridobivanje, vzdrževanje in obnavljanje licenc.
•
Pravica biti voljen v organe zbornice.
•
Brezplačno prejemanje zborničnega glasila v elektronski obliki in ostalih potrebnih informacij, ki so
povezane z delovanjem in aktivnostmi Lekarniške zbornice Slovenije.
•
Vpogled v nivojsko določene vsebine spletne strani LZS, ki so za nečlane zaprte (prosimo vas, da ob
prijavi navedete elektronski naslov, kamor vam bo poslano vaše geslo).
•
Uveljavljanje popusta za izobraževanja, ki jih organizira LZS.
•
Druge dogovorjene pravice.
Dolžnosti individualnih članov LZS so:
•
Spoštovanje in izvajanje aktov in sklepov organov zbornice.
•
Redno posredovanje vseh podatkov in njihovih sprememb, ki so potrebni za izvajanje nalog zbornice.
•
Posredovanje podatkov zbornici o vseh nepravilnostih, ki jih ugotovijo na svojem območju v zvezi z
opravljanjem dejavnosti ali kršenjem predpisov, ki zadevajo lekarniško dejavnost.
Vabimo vas, da se včlanite v Lekarniško zbornico in pravočasno prejmete vse zanimive in aktualne informacije
ter izkoristite še dodatne ugodnosti članstva.

Kaj prinaša pridobitev licence za delo lekarniškega farmacevta?
V skladu z zakonodajo EU (Direktiva 2005/36/ES) sodi poklic magistra farmacije med t.i. svobodne regulirane
poklice. Svobodni regulirani poklici so zavezani k stalnem vzdrževanju svoje strokovne usposobljenosti ter
upoštevanju pravil stroke, zakonodaje, etike in deontologije pri opravljanju svojega poklica. Magister farmacije
je dolžan imeti licenco in jo vzdrževati tudi v skladu z veljavno slovensko zakonodajo (Zakon o zdravstveni
dejavnosti, Odredba o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v register in imeti
veljavno licenco). Upoštevaje vse navedeno je potrebno, da sistem licenciranja zaživi tudi v Sloveniji. Licence
so nujne, poznajo jih tudi v drugih državah in večinoma so v pristojnosti zbornic. Lekarniška zbornica Slovenije
je strokovni organ, ki pomaga farmacevtom pri opravljanju lekarniške dejavnosti, njihovih stikih s pacienti,
poklicnimi kolegi in drugimi zdravstvenimi delavci. Ustanovljena je bila z namenom zastopanja lekarniške
dejavnosti in lekarniškega stanu, kar jo upravičeno postavlja na mesto podeljevalca licenc za magistre
farmacije. Licence bodo magistrom farmacije omogočile:
•
Potrditev strokovne usposobljenosti farmacevta za opravljanje lekarniškega poklica.
•
Zaščito farmacevta, da opravlja svoje delo v skladu s kvalifikacijo za samostojno opravljanje dela.
•
Zaščito pacienta, da prejema oskrbo strokovno kvalificirane osebe.
•
Manj birokratskih ovir pri opravljanju farmacevtskega poklica v tujini.
•
Čezmejno sodelovanje farmacevtov.

Poskrbeli bomo, da bodo individualnim članom na voljo še nekatere dodatne ugodnosti, za katere se
bomo potrudili, da jih čim prej uresničimo:
•
Pravica sodelovanja v organih zbornice, sodelovanje pri pripravi zakonodaje, ekonomske politike z vidika
individualnih članov.
•
Pridobitev kartice člana in ugodnosti, povezane z njo:
		- zavarovalniške storitve
		- bančne storitve
		- odvetniške storitve
		- organizacija strokovnih potovanj
		- organizacija dogodkov in prireditev.
•
Svetovanje in izobraževanje s področja stroke, dobrih praks ter pravic v zvezi z delovnim razmerjem.
•
Mednarodno povezovanje.
•
Sodelovanje in sooblikovanje politike in aktivnosti v organih upravljanja, sekcijah, komisijah in odborih
Lekarniške zbornice Slovenije.
•
Brezplačna spletna povezava do spletnega Martindalea in portala interakcij zdravil.
•
Dostop do imenika proizvajalcev.
•
Interna borza dela na portalu LZS.
•
Dostop do informacij in orodij za izvajanje lekarniške prakse (protokoli, smernice, informacije).
O vseh nadaljnjih ugodnostih vas bomo sproti obveščali preko naše spletne strani in po elektronski pošti.

Pridružite se nam!
Miran Golub
Predsednik Lekarniške zbornice Slovenije

