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Vsem lekarnam

Zadeva:

Napoved strokovnega izpopolnjevanja inženirjev farmacije in farmacevtskih
tehnikov v letu 2020

Spoštovani,
obveščamo vas o strokovnem izpopolnjevanju, ki ga Lekarniška zbornica Slovenije
(LZS) organizira za inženirje farmacije in farmacevtske tehnike. Krovni naslov letošnjega
izpopolnjevanja je »Svetovanje pri samozdravljenju urogenitalnih težav«.
Zaradi neugodnih epidemioloških razmer ter veljavnih ukrepov in priporočil v zvezi s
preprečevanjem okužbe z virusom SARS-CoV-2 bo letos izpopolnjevanje potekalo kot
e-izobraževanje; predavanja bodo udeležencem na voljo v spletni učilnici LZS
(http://e-ucilnica.lzs.si/) kot video posnetki predavanj z vključenimi PowerPoint
predstavitvami. Program e-izobraževanja vključuje tudi preizkus znanja (vprašanja
izbirnega tipa).
Prijava na strokovno izpopolnjevanje je mogoča s priloženo prijavnico ali s spletnim
obrazcem, ki je dostopen na https://licencnik.lzs.si/prijava/. Do spletnega obrazca oz.
e-prijavnice lahko dostopate tudi preko spletne strani LZS tako, da kliknete na gumb:

Prijavljeni bodo na e-poštni naslov, ki bo naveden na prijavnici, prejeli uporabniško ime
in geslo, s katerim bodo dostopali do izobraževanja v E-učilnici LZS.
Izobraževanje bo na voljo od 18. oktobra 2020 do 31. januarja 2021. V tem času bo
lahko posameznik s svojim uporabniškim imenom in geslom poljubno dostopal do eizobraževanja in imel dostop do vseh vsebin - predavanj ter vprašalnika za preizkus
znanja. Izpolnjen vprašalnik je pogoj za pridobitev potrdila o udeležbi na
izobraževanju.

Prijavljeni udeleženci bodo po pošti prejeli tudi zbornik prispevkov v tiskani obliki.
Kotizacija za udeležence, zaposlene pri članicah LZS, in individualne člane LZS znaša
185,44 €. Za udeležence, ki niso zaposleni pri članicah LZS, kotizacija znaša 278,16 €.
DDV je vključen v ceno.
Prijave na izobraževanje sprejemamo do 3. decembra 2020.
V prilogi vam posredujemo program strokovnega izpopolnjevanja in prijavnico.

Vljudno vabljeni.

Mag. Matjaž Tuš, mag. farm.
svetovalec za izobraževanje in vzgojo
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Program strokovnega izpopolnjevanja inženirjev farmacije in farmacevtskih
tehnikov v letu 2020 z naslovom Svetovanje pri samozdravljenju urogenitalnih
težav
Prijavnica

