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Vsem članom Lekarniške zbornice Slovenije

Zadeva:

Program in prijavnica za Strokovno izpopolnjevanje iz homeopatije za
magistre farmacije – nadaljevalni program

Spoštovani.
V prilogi vam pošiljamo program in prijavnico za Strokovno izpopolnjevanje iz
homeopatije za magistre farmacije – nadaljevalni program.
Strokovno izpopolnjevanje je namenjeno magistrom farmacije, ki so uspešno zaključili
izobraževanje iz homeopatije po osnovnem programu.
Strokovno izpopolnjevanje bo potekalo v četrtek, 20. maja 2021, v obliki srečanja na
daljavo s pomočjo spletne platforme za avdio in video komunikacijo Zoom. Za
sodelovanje na dogodku potrebujete pametni telefon, tablico ali računalnik z
mikrofonom in zvočniki oziroma slušalke (kamera je zaželena, vendar ni nujno
potrebna) ter povezavo do spleta.
Prijava na dogodek 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.
Kotizacija za zaposlene pri članicah LZS in individualne člane LZS znaša 176,90 € (145,00
€ brez DDV). Za udeležence, ki niso zaposleni pri članicah LZS, kotizacija znaša 265,35
€ (217,50 € brez DDV).
Prijave sprejemamo do 17. maja 2021.
V nekaj dneh po prejemu prijave bodo prijavljeni na e-naslov, ki je naveden na
prijavnici, prejeli potrditev prejema prijave s povezavo do registracije na dogodek v
spletni platformi Zoom in podrobnejša navodila. Vsem prijavljenim bo v e-učilnici LZS
tudi omogočen dostop do predmeta »Homeopatija - nadaljevalni program«, kjer bo
na voljo gradivo, objavljena pa bo tudi povezava do registracije na dogodek v spletni

platformi Zoom. Po uspešno izvedeni registraciji na dogodek v spletni platformi Zoom
bo prijavljeni prejel potrditveno sporočilo s personalizirano povezavo na dogodek.
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.
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