Na podlagi 98. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/2016) Skupščina
Lekarniške zbornice Slovenije sprejme
MERILA ZA VREDNOTENJE STROKOVNIH IZPOPOLNJEVANJ

SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo evalvatorji, merila in kriteriji za vrednotenje strokovnih
izpopolnjevanj, katerim se v skladu s Pravilnikom o licencah magistrov farmacije prizna
licenčne točke.
POGOJI IN POSTOPKI
2. člen
Za priznanje licenčnih točk za določeno strokovno izpopolnjevanje mora organizator oziroma
magister farmacije izpolnjevati pogoje, opredeljene v Pravilniku o licencah magistrov
farmacije, in jih uveljaviti v skladu s postopkom iz navedenega pravilnika.
3. člen
Izbor programov in postopek odobritve licenčnih točk izvedejo na podlagi predloga za oceno
strokovnega izpopolnjevanja evalvatorji Lekarniške zbornice Slovenije, ki jih za mandatno
dobo 4 let imenuje izvršni odbor Lekarniške zbornice Slovenije.
Evalvatorji strokovnega izpopolnjevanja so magistri farmacije s strokovnimi izkušnjami, ki
imajo najmanj 10 let delovnih izkušenj v lekarniški dejavnosti.
MERILA
4. člen
Vrednotenje programa strokovnega izpopolnjevanja poteka v skladu z naslednjimi kriteriji:
- formalna izobrazba predavatelja,
- časovni obseg programa,
- oblike pridobivanja znanja in
- ocena primernosti za zaposlene v lekarniški dejavnosti,
ki se jim dodeljuje naslednje število točk:
A) formalna izobrazba predavatelja (glede na strokovni naziv):
a) doktorat znanosti, magister znanosti, specialist, univerzitetna izobrazba - 1 točka
b) visoka strokovna izobrazba – 0.5 točke;
B) časovni obseg programa:
a) za predavanje:
- 45 minut – 1 točka

b) e-izobraževanje
- 45 – 90 minut – 1 točka
- 91 – 150 minut – 2 točki
- 151 – 210 minut – 3 točke;
C) oblike pridobivanja znanja (ne velja pri e-izobraževanjih):
a) Predavanje:
udeležba
100%
b) Učna delavnica:
udeležba
100%
udeležba z reševanjem praktičnih primerov
100 – 200%;
D) ocena primernosti za lekarniško področje (področje javne lekarniške službe, področje
bolnišnične farmacije, področje farmacevtske tehnologije, področje zagotavljanja kakovosti,
področje klinične farmacije, zakonodajno področje):
- določi se razpon od 100 do 200 %.
NAČIN IZRAČUNA LICENČNIH TOČK
5. člen
Program strokovnega izpopolnjevanja se vrednoti v treh korakih, in sicer tako, da se v prvi
fazi točkuje predavanja glede na formalno izobrazbo predavatelja in čas trajanja njegovega
predavanja. V drugi fazi se število ur pretvori v ustrezno število točk. V tretji fazi se sešteje
točke predavanj (1. faza) in točke ur (2. faza). Seštevek se zmnoži z 0,1.
Dobljeni znesek ponderiramo z odstotkom načina pridobivanja znanja, določenim v C. točki
4. člena tega pravilnika. Vrednosti določene v C. točki 4. člena se prišteje vrednosti programa
strokovnega izpopolnjevanja določeni v prvem odstavku tega pravilnika.
Tako dobljeni rezultat se pomnoži s procentom ocene primernosti izpopolnjevanja za
lekarniško področje iz D. točke 4. člena tega pravilnika.
Dobljena vrednost se zaokroži na eno decimalno mesto tako, da v primeru, ko je decimalno
število pod X,25 se vrednost določi na X,00, kjer je vrednost nad X,25 in do X,75 se vrednost
določi na X,5 in kjer je vrednost nad X,75 se vrednost določi na X+1,00. X je celo število
končne vrednosti.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem uveljavitve pravilnika, ki ureja podeljevanje in
podaljševanje licenc magistrom farmacije.
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