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Vsem članom Lekarniške zbornice Slovenije

Zadeva:

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

Spoštovani.
Obveščamo vas, da bo Lekarniška zbornica Slovenije organizirala izobraževanje za
pridobitev kompetence za izvajanje storitve FARMAKOTERAPIJSKI PREGLED. V
nadaljevanju vam posredujemo opis poteka izobraževanja in preverjanja
kompetence, postopek prijave ter 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 informacij, ki jih poda pacient oziroma skrbnik,
opravi farmacevt svetovalec.
FTP 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.
Farmacevt svetovalec oziroma farmacevtska svetovalka (v nadaljnjem besedilu:
farmacevt svetovalec) je magister farmacije z licenco in opravljeno specializacijo iz
klinične ali lekarniške farmacije, usposobljen za izvajanje farmakoterapijskega
pregleda in je zaposlen v lekarniški dejavnosti ter zagotavlja potrebne informacije o
zdravilih in farmacevtski obravnavi pacienta.
Kompetenco za storitev FARMAKOTERAPIJSKI PREGLED lahko pridobijo specialisti
klinične farmacije in specialisti lekarniške farmacije z licenco. K izobraževanju se lahko
prijavijo tudi specializanti klinične ali lekarniške farmacije. Specializantom se
kompetenca prizna ob zaključku specializacije.

Potek in postopek prijave

•

1. Prijava
▪ prijavnici ① in ② ali
▪ prijavnica ②

do 6. aprila 2021

2. Neobvezno vstopno preverjanje znanj
prijavnica ①

od 15. do 26. aprila 2021

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

do 10. junija 2021

4. Zaključno preverjanje kompetence
prijavnica ②

predvidoma v drugi
polovici junija 2021

Prijava in dostop do e-učilnice LZS

Prijave sprejemamo do torka, 6. aprila 2021. Za pristop k vstopnemu preverjanju znanj
kandidat izpolni prijavnico ① in jo skupaj s prijavnico ② odda do 6. aprila 2021. Če
kandidat ne želi opravljati vstopnega preverjanja znanja, do 6. aprila 2021 odda samo
prijavnico ②.
Po prejemu prijave bo kandidatu v roku 5 delovnih dni dodeljen dostop do predmeta
Farmakoterapijski pregled v e-učilnici LZS.
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), ju bo prejel po e-pošti
na naslov, ki je naveden na prijavnici (pošiljatelj: LZS Admin User). Prosimo, preverite
tudi neželeno pošto, saj je včasih to sporočilo 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 uporabite obstoječe uporabniško ime
in geslo.
•

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 15. do 26. aprila 2021.
Kotizacija za vstopno preverjanje znanj znaša 61,00 € z vključenim DDV (50,00 € brez
DDV).
•

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 oz.
predmeta Farmakoterapijski pregled kandidat prejme v 5 delovnih dneh po prijavi na
izobraževanje.
Praktične primere lahko kandidat nalaga v e-učilnico LZS sproti ali naenkrat,
pomembno je le, da najkasneje do 10. junija 2021 odda vseh 5 praktičnih primerov
storitve FTP.
Praktične primere pregledata 2 člana izpitne komisije.
•

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 predvidoma potekalo v drugi polovici junija
2021.
Kotizacija za zaključno preverjanje kompetence za storitev farmakoterapijski pregled
znaša 439,20 € z vključenim DDV (360,00 € brez DDV). Kotizacija vključuje eno
ponovitev zaključnega preverjanja, če kandidat izpita v prvem poizkusu ne opravi.
Vsi magistri farmacije specialisti, ki uspešno zaključijo preverjanje in s tem 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.

Program izobraževanja za pridobitev kompetence FTP 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.

Vse dobro in lepo pozdravljeni.

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

Prilogi:
▪
▪

Prijavnica za vstopno preverjanje znanja – prijavnica ①
Prijavnica za zaključno preverjanje kompetence za storitev FTP - prijavnica ②

