Izobraževanje za pridobitev kompetence Pregled uporabe zdravil,
Obveščamo vas o izobraževanju za pridobitev kompetence Pregled uporabe
zdravil. Izobraževanje za pridobitev kompetence Pregled uporabe zdravil
vključuje vstopno preverjanje znanj, enodnevno učno delavnico,
usposabljanje na delovnem mestu ter zaključno oceno kompetence. V
nadaljevanju vam podajamo časovnico in podroben opis posamezne faze
izobraževanja.
Časovnica:
Zbiranje prijav na izobraževanje s priloženimi dokazili poteka do 4.5.2015.
Prijavnica je v prilogi.
Kandidati, ki bodo izbrani za vključitev v prvo delavnico in vstopno
preverjanje znanj, bodo o tem obveščeni z e-sporočilom dne, 6.5.2015.
Vstopno preverjanje znanj poteka od 11.5.2015 do 15.5.2015.
Izvedba enodnevne delavnice je 21.5.2015 v prostorih Lekarniške zbornice
Slovenije.
Kandidat se skladno s programom usposablja z delom v praksi pod nadzorom
mentorja. Kandidat opravi najmanj 5 storitev Pregleda uporabe zdravil.
Zaključno preverjanje za oceno kompetence je predvideno v drugi polovici
meseca junija.
Prijavnica in dokazila:
Poleg izpolnjene prijavnice, vsak kandidat predloži opis in dokazila o
opravljenih izobraževanjih podobnih strokovnih vsebin in opis njegovih izkušenj
in delovanja na strokovnem področju npr. izdelava osebne kartice zdravil,
vodenje projektov Farmacevtske skrbi, izdelava načrta zdravljenja z zdravili ter
opis podpre z dokazili - evidenca opravljenih aktivnosti ter predloži primere.
Komisija Skrbnik kompetenc bo prejete prijave z dokazili pregledala in k
vstopnemu preverjanju znanj povabila izbrane kandidate. Pri izbiri imajo
prednost kandidati z izkušnjami, pri čemer se upošteva tudi regijska pokritost
Slovenije. Vpis je omejen na 20 kandidatov. O vključitvi v izobraževanje bodo
kandidati obveščeni dne, 6. maja 2015 z e- sporočilom na naslov, ki so ga
navedli v prijavnici.

Kandidati, ki ne bodo izbrani in vključeni v prve delavnice v mesecu maju,
bodo imeli možnost ponovne prijave in vključitev v naslednjih terminih.
Izobraževanje za pridobitev Pregled uporabe zdravil se načrtuje še v dveh
terminih v letošnjem letu.
Potek vstopnega preverjanja znanj v času od 11.5.2015 do 15.5.2015:
Preverjanje znanj poteka v obliki elektronskega vprašalnika. Ob začetku
preverjanja kandidat vnese dodeljeno uporabniško ime in geslo. Tako je
zagotovljeno individualno spremljanje posameznega kandidata.
Preverjanje obsega 30 vprašanj in je časovno omejeno na 60 minut.
Vprašanja imajo vnaprej ponujenih več možnih odgovorov, od katerih je
pravilen samo en odgovor. O uspešnosti opravljenega vstopnega preverjanja
znanj je kandidat obveščen neposredno ob zaključku vprašalnika na spletni
aplikaciji. Kandidat lahko vstopno testiranje opravlja trikrat v razpisanem času.
Pozitivno opravljeno vstopno preverjanje je pogoj za pristop k nadaljnjemu
izobraževanju.
Izobraževanje za pridobitev kompetence:
Izobraževanje za pridobitev kompetence Pregled uporabe zdravil (PUZ)
poteka v obliki enodnevne delavnice, 21. maja 2015 v prostorih Lekarniške
zbornice Slovenije ter v nadaljevanju v obliki izpopolnjevanja na delovnem
mestu pod mentorstvom. Vsakemu kandidatu se določi mentor, ki ga tekom
usposabljanja na delovnem mestu vodi na daljavo. Vsak kandidat mora
opraviti najmanj 5 storitev Pregleda uporabe zdravil v praksi, katere mentor
oceni.
Program enodnevne delavnice, 21. maj 2015 z začetkom ob 9.00 uri:
Predstavitve:
-

Predstavitev SOP za storitev Pregled uporabe zdravil;
Predstavitev osnov komunikacije z bolnikom;

Delavnice s praktičnimi primeri:
–

Delavnice z igranjem vlog.

Zaključek izobraževanja z oceno kompetence:
Kandidat, ki opravi vse obveznosti, pristopi k zaključnemu preverjanju. To je
načrtovano po opravljenih obveznostih, predvidoma v drugi polovici meseca
junija in poteka v navzočnosti tričlanske komisije na Lekarniški zbornici
Slovenije. Z zaključnim izpitom se preverja praktično znanje kandidata in
usposobljenost izvajanja storitve Pregled uporabe zdravil.
Opis storitve Pregled uporabe zdravil:

Pregled uporabe zdravil je storitev optimizacije in racionalizacije uporabe
zdravil posameznega pacienta s ciljem izboljšati oziroma vzdrževati
pacientovo z zdravjem povezano kakovost življenja, ki jo na podlagi
informacij o uporabljenih zdravilih, in informacij, ki jih poda pacient oziroma
skrbnik pacienta, opravi magister farmacije s pridobljenimi ustreznimi
kompetencami.
Glavni poudarek pri storitvi Pregled uporabe zdravil je pregled zdravljenja z
zdravili s stališča pacientovega razumevanja zdravljenja z zdravili in uporabe
zdravil.
CILJI:
 izboljšanje pacientove seznanjenosti z zdravili
 izboljšanje načina uporabe zdravil
 izboljšati sodelovanje pri zdravljenju z zdravili
 odpraviti morebitne težave pri zdravljenju z zdravili
Posredno se preko uresničevanja navedenih ciljev prispeva k izboljšanju
kliničnih in ekonomskih izidov zdravljenja, zmanjšanju obremenitve
zdravstvenega sistema ter zmanjšanju količine odpadnih zdravil.

