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Vsem članom Lekarniške zbornice Slovenije
Zadeva:

Napoved izobraževanja za pridobitev kompetence za izvajanje storitve
PREGLED UPORABE ZDRAVIL, potek in postopek prijave ter prijavnica

Spoštovani.
Obveščamo vas o izobraževanju za pridobitev kompetence za izvajanje storitve pregled
uporabe zdravil (PUZ) – program izobraževanja z regijskim mentorjem. V nadaljevanju
vam posredujemo opis poteka izobraževanja in postopek prijave s prijavnico.
Pregled uporabe zdravil je storitev optimizacije in racionalizacije uporabe zdravil
posameznega pacienta s ciljem izboljšati oziroma vzdrževati pacientovo z zdravjem
povezano kakovost življenja, ki jo na podlagi informacij o uporabljenih zdravilih in
informacij, ki jih navede pacient oziroma njegov skrbnik, opravi magister farmacije z
licenco, zaposlen v lekarniški dejavnosti.
Izobraževanje za pridobitev kompetence za izvajanje storitve pregled uporabe zdravil
vključuje vstopno preverjanje znanj, usposabljanje na delovnem mestu ter zaključno
oceno kompetence.
Izobraževanje za pridobitev kompetence PUZ poteka skladno s konceptom
izobraževalnega programa za pridobitev znanj in veščin, ki so potrebni za razvoj
kompetence, kot je to opredelila Komisija oziroma Delovna skupina skrbnik kompetenc.
Program izobraževanja z regijskim mentorjem omogoča izvajanje izobraževalnega
programa v praksi.
•

Časovnica

Zbiranje prijav na izobraževanje s priloženo prijavnico poteka do 6. aprila 2021. Prijavnica
je v prilogi 1.
Prijavljeni kandidati bodo o dodeljenem mentorju in dostopu do e-učilnice LZS obveščeni
do 9. aprila 2021 z e-sporočilom.
Vstopno preverjanje znanj poteka od 19. do 28. aprila 2021.
Kandidat se skladno s programom usposablja z delom v praksi pod nadzorom mentorja.
Kandidat opravi najmanj 5 storitev pregleda uporabe zdravil.

Zaključno preverjanje za oceno kompetence bo predvidoma v drugi polovici junija 2021.
•

Prijava in dodelitev mentorja

Kandidat se k izobraževanju prijavi z ustrezno izpolnjeno prijavnico. V prijavnici kandidat
navede predlog za imenovanje regijskega mentorja, ki ga izbere iz seznama regijskih
mentorjev (priloga 2). Kandidatu priporočamo, da predlaga sodelovanje z mentorjem,
ki deluje v isti ali bližnji instituciji. Če kandidat ne predlaga izbranega mentorja ali je
predlagani mentor zaseden (regijski mentor lahko istočasno vodi največ pet
mentorirancev), kandidatu mentorja določi zbornica.
Kandidati bodo do 9. aprila 2021 obveščeni o dodeljenem mentorju z e-sporočilom na
elektronski naslov, ki so ga navedli v prijavnici. Če kandidat še nima uporabniškega
imena in gesla za e-učilnico LZS (mu še nikoli ni bil dodeljen dostop do kateregakoli
predmeta v e-učilnici LZS) bo po elektronski pošti prejel tudi podatke za dostop do eučilnice LZS, kjer bo potekalo vse nadaljnje obveščanje o aktivnostih, vezanih na
izobraževanje.
Kandidate prosimo, da preverijo tudi neželeno pošto, saj je včasih sporočilo z geslom in
uporabniškim imenom (pošiljatelj: LZS Admin User) dostavljeno v mapo »Junk« oz.
»Neželena e-pošta«. Ob prvem vstopu v e-učilnico LZS bo zahtevana sprememba gesla.
V kolikor ste v e-učilnico LZS že vpisani pri katerem od drugih predmetov, obvestila z
geslom ne boste prejeli. Za dostop do predmeta Farmakoterapijski pregled uporabite
obstoječe uporabniško ime in geslo. Dostop do predmeta vam bo dodeljen do 9. aprila
2021.
Pred samim pričetkom vsem kandidatom priporočamo, da si v e-učilnici LZS ogledajo
video predstavitev izvajanja PUZ skladno s standardnim operativnim postopkom.
•

Vstopno preverjanje znanj (od 19. do 28. aprila 2021)

Preverjanje znanj poteka v obliki elektronskega 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. Pri vsakem vprašanju
je vnaprej ponujenih več odgovorov, od katerih je pravilen samo en odgovor. O
uspešnosti opravljenega vstopnega preverjanja znanj je kandidat obveščen neposredno
ob zaključku vprašalnika v spletni aplikaciji.
Kandidat lahko vstopno testiranje opravlja trikrat v razpisanem času. Pozitivno opravljeno
vstopno preverjanje je pogoj za pristop k nadaljnjemu izobraževanju.
Vsebina vstopnega preverjanja znanj je opisana v prilogi 3.
•

Usposabljanje na delovnem mestu pod mentorstvom

Usposabljanje kandidata poteka pod mentorstvom na delavnem mestu. Vsak kandidat
mora opraviti najmanj 5 storitev pregleda uporabe zdravil v praksi, katere mentor oceni.
Mentor lahko vodi kandidata tekom usposabljanja na daljavo, vendar mora kandidat
od skupno petih opravljenih primerov enega predstaviti mentorju v praksi ali z igro vlog.

V primeru, da znanje oz. usposobljenost kandidata ni zadostno (upoštevaje ocenjevalne
kriterije, ki jih je sprejela Komisija in so objavljeni v e-učilnici LZS), mentor določi dodatno
število praktičnih primerov, ki jih mora kandidat opraviti pred pristopom k zaključnem
izpitu.
Strokovne vsebine, pomembne za ustrezno izvajanje storitve pregled uporabe zdravil,
kandidatu predstavi mentor tekom usposabljanja.
Kandidat ima na voljo e-predstavitev Standardnega operativnega postopka za pregled
uporabe zdravil, obrazce in drugo gradivo v e-učilnici LZS.
Kandidat obvezno poroča o opravljenih primerih v e-učilnici LZS, kjer poteka
komunikacija z mentorjem z evalvacijsko oceno opravljenih praktičnih primerov in
podajanjem mnenj.
Prijavljenemu kandidatu na izobraževanje se v času usposabljanja do zaključnega izpita
omogoči pripravo najmanj 5 storitev pregled uporabe zdravil v praksi.
Delo mentorja ni obračunano v ceni kotizacije. Za obračun in plačilo mentorskega dela
so priporočeni naslednji kalkulativni elementi: Ocena obremenitve mentorja za
mentoriranje 1 mentoriranca je 8 ur. Zajema predstavitev SOP s praktičnim primerom in
izkušnjami, pregled 5 praktičnih primerov PUZ mentoriranca z evalvacijo in s podajanjem
povratne informacije, vključno z oceno praktičnega primera v praksi ali z igro vlog.
•

Zaključek izobraževanja z oceno kompetence

Kandidat, ki opravi vse obveznosti in pridobi pozitivno oceno mentorja glede
pripravljenosti za pristop k izpitu, lahko pristopi k zaključnemu preverjanju. To je
načrtovano po opravljenih obveznostih, predvidoma v mesecu juniju in poteka v
navzočnosti tričlanske komisije na Lekarniški zbornici Slovenije. Z zaključnim izpitom se
preverja praktično znanje kandidata in usposobljenost za izvajanje storitve pregled
uporabe zdravil.
Kandidat v času dveh šolskih ur samostojno pripravi pregled uporabe zdravil in predstavi
storitev z igro vlog.

Licenčne točke
Program izobraževanja za pridobitev kompetence PUZ je v postopku ocenjevanja za
dodelitev licenčnih točk za magistre farmacije. Število dodeljenih licenčnih točk vam
sporočimo takoj, ko bo postopek ocenjevanja zaključen. Seznam izobraževanj, ki so
ovrednotena z licenčnimi točkami za magistre farmacije, je objavljen na spletnih straneh
LZS.
Kotizacija
Kotizacija znaša 305,00 € (250,00 € brez DDV). V kotizacijo je vključeno vstopno
preverjanje znanj, vodenje usposabljanja v e-učilnici in zaključno preverjanje

kompetence (omogočeno je eno ponavljanje, ko kandidat prvič ni pridobil pozitivne
ocene kompetence).
V primeru neuspešno opravljenega vstopnega preverjanja znanja (v treh poskusih), se
obračunajo zgolj stroški vstopnega preverjanja znanja v višini 61,00 € (50 € brez DDV).

Vse dobro in lepo pozdravljeni.

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

Priloge:
- Priloga 1: Prijavnica
- Priloga 2: Seznam regijskih mentorjev
- Priloga 3: Vsebina vstopnega preverjanja znanj in primeri smernic

