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Vsem lekarnam
Zadeva:

Napoved izobraževanja za pridobitev kompetence za storitev
FARMAKOTERAPIJSKI PREGLED (potek in postopek prijave,
prijavnica)

Spoštovani,
obveščamo vas o šesti izvedbi izobraževanja za pridobitev kompetence za storitev
FARMAKOTERAPIJSKI PREGLED in vam posredujemo opis poteka izobraževanja in
preverjanja kompetence, postopek prijave in prijavnico.
Farmakoterapijski pregled (FTP) je storitev optimizacije in racionalizacije zdravljenja z
zdravili posameznega pacienta s ciljem izboljšati oziroma vzdrževati pacientovo z
zdravjem povezano kakovost življenja, ki jo na podlagi informacij o predpisanih
oziroma uporabljenih zdravilih ter vseh relevantnih kliničnih informacijah o
pacientovem zdravstvenem stanju in informacijah, ki jih poda zdravnik in/ali pacient
(oziroma skrbnik pacienta), opravi magister farmacije specialist klinične ali lekarniške
farmacije s pridobljenimi ustreznimi kompetencami.
Farmakoterapijski pregled temelji na prepoznavanju težav, povezanih z zdravili ter
ukrepih in priporočilih zdravniku z namenom njihovega preprečevanja in razreševanja.
Pri tem gre za obravnavo dejanskih in potencialnih težav pacienta z zdravili s stališča
učinkovitosti in varnosti oziroma težav, ki so posledica bremena, ki ga uporaba zdravil
predstavlja za paciente. Poleg tega so pomembni tudi ekonomski izidi neustreznega
zdravljenja z zdravili za slovenski zdravstveni sistem.
Kompetenco za storitev FARMAKOTERAPIJSKI PREGLED lahko pridobijo specialisti
klinične farmacije in specialisti lekarniške farmacije. K izobraževanju se lahko prijavijo
tudi specializanti klinične ali lekarniške farmacije. V kolikor bo prijavljenih kandidatov
več kot je prostih mest na delavnici, bodo prednost imeli specialisti. Specializantom se
kompetenca prizna ob zaključku specializacije.
Izobraževanje za pridobitev kompetence za storitev FTP je mogoče po programu A, ki
ne vključuje tridnevne učne delavnice, ali po programu z učno delavnico (program
B). Med programom A in B kandidat samostojno izbere glede na predhodno
pridobljeno znanje in kompetence.

Neobvezno vstopno preverjanje znanj
(v času od 18. do 26. aprila 2019)
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prijavnica ②

prijavnica ③





–







Rok:
do 30. 5. 2019

Rok: po
dogovoru z
udeleženci
delavnice





predvidoma
v času od 18.
do 24. 6. 2019

po dogovoru z
udeleženci
delavnice

prijavnica ①

Tridnevna učna delavnica
(9., 10. in 23. maj 2019)
Predložitev 5 praktičnih primerov v e-učilnico LZS v
preverjanje izpitni komisiji

Zaključno preverjanje kompetence

Za pristop k izobraževanju po programu A (brez učne delavnice) kandidat izpolni
prijavnico ②. Za pristop k izobraževanju po programu B, ki vključuje tridnevno učno
delavnico, kandidat izpolni prijavnico ③.
•

Vstopno preverjanje znanj

Vstopno preverjanje znanj je neobvezno, vendar priporočljivo, saj kandidat ob
izpolnjevanju zastavljenih teoretičnih primerov v vprašalniku utrjuje že pridobljeno
znanje in pridobi dodaten vpogled v strokovno področje. Kandidat lahko vstopno
preverjanje v razpisanem času opravlja trikrat.
Vstopno preverjanje znanj poteka v obliki e-vprašalnika. Na začetku preverjanja
kandidat vnese dodeljeno uporabniško ime in geslo. Tako je zagotovljeno individualno
spremljanje posameznega kandidata.
Preverjanje obsega 30 vprašanj in je časovno omejeno na 60 minut. Vprašanja imajo
vnaprej ponujenih več možnih odgovorov, od katerih je pravilen samo en odgovor.
Neposredno po zadnjem vprašanju spletna aplikacija kandidata obvesti o uspešnosti
opravljenega vstopnega preverjanja znanj. Kandidati imajo možnost vpogleda v
rezultate po predhodni najavi na Lekarniški zbornici Slovenije. Omogočen je le osebni
fizični vpogled v rezultate.
Vstopno preverjanje znanja bo potekalo v času od 18. do 26. aprila 2019.
Za pristop k vstopnemu preverjanju znanj kandidat izpolni prijavnico ①.

•

Tridnevna učna delavnica

Po dveh zaporednih dneh učne delavnice sledi dvotedenski premor za pripravo
praktičnih primerov storitve farmakoterapijski pregled skladno z navodili in napotki, ki
jih kandidat prejme na delavnici.
Po dvotedenskem premoru sledi tretji dan učne delavnice, ki vključuje obravnavo
izbranih praktičnih primerov. Program učne delavnice je v prilogi.
Učna delavnica bo potekala 9., 10. in 23. maja 2019 v hotelu Ambient, Aškerčeva
ulica 6a, 1230 Domžale.

•

Predložitev 5 praktičnih primerov v e-učilnico LZS v preverjanje izpitni komisiji

Kandidat mora pred zaključnim preverjanjem kompetence v e-učilnico LZS predložiti
5 praktičnih primerov storitve farmakoterapijski pregled. Dostop do e-učilnice LZS
kandidat prejme ob prijavi na izobraževanje. Praktične primere pregledata 2 člana
izpitne komisije.
Rok za oddajo 5 praktičnih primerov v e-učilnico LZS je za udeležence programa A
(brez učne delavnice) 30. maj 2019.
Za udeležence programa B bo rok za oddajo 5 praktičnih primerov v e-učilnico LZS
določen po dogovoru z udeleženci učne delavnice.

•

Zaključno preverjanje kompetence

Zaključno preverjanje kompetence traja 60 minut. V tem času kandidat pred tričlansko
izpitno komisijo predstavi 2 primera FTP. Kandidat ima za pripravo na predstavitev
obeh primerov na voljo 120 minut.
Zaključno preverjanje kompetence bo za udeležence programa A (brez učne
delavnice) predvidoma potekalo v času od 18. do 24. junija 2019.
Za udeležence programa B bo termin zaključnega preverjanja kompetence določen
po dogovoru z udeleženci delavnice.

Vsi specialisti, ki uspešno zaključijo preverjanje in tako pridobijo kompetenco za
izvajanje storitve farmakoterapijski pregled, se uvrstijo na seznam oseb, ki lahko
opravljajo delo farmacevta svetovalca, opredeljenega v Splošnem dogovoru.
Seznam je objavljen na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
se redno posodablja.

Mag. Matjaž Tuš, mag. farm.
svetovalec za izobraževanje in vzgojo

Priloga:
-

Časovnica
Program učne delavnice

ČASOVNICA
Šesta izvedba izobraževanja za pridobitev kompetence za storitev
FARMAKOTERAPIJSKI PREGLED

✓ Zbiranje prijav na izobraževanje poteka do 15. aprila 2019. Prijavnice ①,
② in ③ so v prilogi.
✓ Vstopno preverjanje znanj bo potekalo v času od 18. do 26. aprila 2019.
✓ Učna delavnica bo potekala 9., 10. in 23. maja 2019 v hotelu Ambient,
Aškerčeva ulica 6a, 1230 Domžale.
✓ Zadnji rok za oddajo 5 praktičnih primerov v e-učilnico LZS je za
udeležence programa A (program brez učne delavnice) 30. maj 2019.
✓ Za udeležence programa B bo rok za oddajo 5 praktičnih primerov v eučilnico LZS določen po dogovoru z udeleženci učne delavnice.
✓ Zaključno preverjanje kompetence bo za udeležence programa A
(program brez učne delavnice) predvidoma potekalo v času od 18. do
24. junija 2019.
✓ Za udeležence programa B bo termin zaključnega preverjanja
kompetence določen po dogovoru z udeleženci delavnice.

Šesta izvedba izobraževanja za pridobitev kompetence za storitev
FARMAKOTERAPIJSKI PREGLED

UČNA DELAVNICA
9., 10. in 23. maj 2019
Hotel Ambient, Aškerčeva ulica 6a, 1230 Domžale.

PROGRAM

1. dan (9. maj 2019)
8.30–10.00

Predstavitev SOP za storitev farmakoterapijski pregled

10.30–14.30

Delavnice s praktičnimi primeri (3 ure)

2. dan (10. maj 2019)
9.00–15.30

Delavnice s praktičnimi primeri (5 ur)

3. dan (23. maj 2019)
9.00–15.30

Delavnice s praktičnimi primeri (5 ur)

