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Vsem lekarnam

Zadeva:

Program in prijavnica za strokovno izpopolnjevanje »KAJ MORA
MAGISTER FARMACIJE IN FARMACEVTSKI TEHNIK VEDETI O DAJANJU PRVE
POMOČI V LEKARNI?«

Spoštovani,
v prilogi vam pošiljamo program in prijavnico za strokovno izpopolnjevanje »KAJ MORA
MAGISTER FARMACIJE IN FARMACEVTSKI TEHNIK VEDETI O DAJANJU PRVE POMOČI V
LEKARNI?«, ki ga Lekarniška zbornica Slovenije (LZS) organizira v sodelovanju z
Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani.
Strokovno izpopolnjevanje je namenjeno vsem farmacevtskim strokovnim delavcem
(magistrom farmacije in farmacevtskim tehnikom), ki želijo osvežiti in dopolniti svoje
znanje skladno s sodobno doktrino ter pridobiti ali nadgraditi potrebne veščine za
dajanje prve pomoči.
Strokovno usposabljanje obsega teoretični del v trajanju 3 šolskih ur ter praktični del v
trajanju 6 šolskih ur. Praktičen del obsega 3 vsebinsko različne delavnice, kjer se bodo
udeleženci v manjših skupinah (8 – 12 udeležencev) usposabljali za ukrepanje po
različnih scenarijih (npr. srčni zastoj bolnika v lekarni – temeljni postopki oživljanja
odraslega z uporabo AED, masaža srca na interaktivni lutki…).
Strokovno izpopolnjevanje bo potekalo v soboto, 15. junija 2019, v prostorih
Zdravstvene fakultete, Zdravstvena pot 5, Ljubljana. Udeleženci imajo možnost
brezplačnega parkiranja neposredno pred Zdravstveno fakulteto. Število parkirnih
mest je omejeno.
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju za udeležence, zaposlene pri
članicah LZS, in individualne člane LZS znaša 157,39 € (129,01 € brez DDV).
Zaradi zagotavljanja ustrezne kakovosti izvedbe strokovnega izpopolnjevanja je število
udeležencev na dogodku omejeno. Prijave sprejemamo do zasedenosti mest oziroma
najkasneje do 3. junija 2019.

Program strokovnega izpopolnjevanja 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.

Vljudno vabljeni.

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