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Vsem članom Lekarniške zbornice Slovenije

Zadeva: Napoved strokovnega izpopolnjevanja LZS za magistre farmacije v
letu 2021 – VIRUSNE OKUŽBE IN CEPLJENJE

Spoštovani,
obveščamo vas o letošnjem strokovnem izpopolnjevanju Lekarniške zbornice
Slovenije za magistre farmacije z naslovom Virusne okužbe in cepljenje, ki bo
potekalo kot e-izobraževanje v spletni učilnici LZS (https://e-ucilnica.lzs.si/) od 1.
aprila 2021 do 30. junija 2021.
Program dvodnevnega e-izobraževanja – Virusne okužbe in cepljenje (v prilogi)
obsega 4 module. Vsak modul poleg video posnetkov predavanj z vključenimi
PowerPoint predstavitvami vključuje preizkus znanja (vprašanja izbirnega tipa),
na voljo pa je tudi seznam literature in virov za poglobljen študij predstavljenih
vsebin. Prijavljeni udeleženci bodo prejeli tudi zbornik pisnih prispevkov v tiskani
obliki.
E-izobraževanje bo v spletni učilnici LZS dostopno od 1. aprila 2021 do 30. junija
2021. V tem času lahko posameznik s svojim uporabniškim imenom in geslom
poljubno dostopa do e-izobraževanja. Uporabniku so ves čas dostopne
vsebine vseh 4 modulov. Število vstopov v e-učilnico LZS oziroma število
ogledov posameznega predavanja ali modula ni omejeno. Predavanja si je
mogoče ogledati v poljubnem vrstnem redu. Ogled posameznega
predavanja je mogoče tudi ustaviti in si določen del ponovno ogledati (isti ali
katerikoli drugi dan do 30. junija 2021). Podobno velja tudi za izpolnjevanje evprašalnika (preizkus znanja), ki je sestavni del programa izobraževanja.
Program strokovnega izpopolnjevanja z naslovom Virusne okužbe in cepljenje
je razvrščen v kategorijo samoizpopolnjevanje s pomočjo multimedijskih

programov za učenje na daljavo (po 7. členu Pravilnika o licencah magistrov
farmacije, Uradni list RS, št. 39/2018) in je ocenjen z 12,0 licenčnimi točkami za
magistre farmacije.
Seznam izobraževanj, ki so ovrednotena z licenčnimi točkami za magistre
farmacije, je objavljen na spletnih straneh LZS.
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:

V nekaj dneh po prejemu prijave bodo udeleženci, ki že imajo uporabniško ime
in geslo za e-učilnico LZS, na e-naslov, ki je naveden na prijavnici, prejeli
potrditev prejema prijave in obvestilo o omogočenem dostopu do eizobraževanja (od 1. aprila 2021 dalje). Če prijavljeni še nima uporabniškega
imena in gesla za e-učilnico LZS (mu še nikoli ni bil dodeljen dostop do
kateregakoli predmeta v e-učilnici LZS), bo po obvestilu o prejemu prijave po
elektronski pošti prejel tudi podatke za dostop do e-učilnice LZS.
Kotizacija za udeležence, zaposlene pri članicah LZS, in individualne člane LZS
znaša 259,86 € (213,00 € brez DDV). Za udeležence, ki niso zaposleni pri
članicah LZS, kotizacija znaša 389,79 € (319,50 € brez DDV).
Prijave na izobraževanje sprejemamo do 31. maja 2021.
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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