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1. Komisija podpira uvajanje novih in širitev obstoječih kognitivnih storitev magistrov farmacije v
slovenski zdravstveni sistem z namenom optimizirati in racionalizirati zdravljenje z zdravili,
vključujoč uporabo zdravil.
2. Komisija podpira razvoj storitev, ki se trenutno razvijajo v okviru Lekarniške zbornice Slovenije in
sicer storitev Pregled uporabe zdravil in storitev Farmakoterapijski pregled.
3. Komisija prepoznava, da sta kognitivni storitvi Pregled uporabe zdravil ter Farmakoterapijski
pregled sestavni del področja klinične farmacije za individualnega bolnika oz. farmacevtske skrbi,
ki imata namen optimizirati in racionalizirati zdravljenje z zdravili oz. uporabo zdravil. Cilj teh
aktivnosti je izboljšanje zdravstvenih izidov zdravljenja z zdravili: kliničnih, humanističnih
(kakovost življenja) in ekonomskih izidov.
4. Komisija meni, da je smiselno predvideti in omogočiti variacijo načinov izvajanja storitev magistra
farmacije v zdravstveni praksi. Poleg primarnega načina, ki trenutno poteka preko oz. iz lekarn je
potrebno omogočiti tudi druge načine dejavnosti magistra farmacije, ki lahko potekajo npr. v
okviru specialistične ambulante, Domov starejših občanov, Zdravstvenih domov ipd.
5. Komisija meni, da je kognitivne storitve magistra farmacije smiselno primarno razvijati v okviru
lekarniške dejavnosti. Komisija meni, da je potrebno v ta namen definicijo lekarniške dejavnosti
ustrezno nadgraditi in sprejeti posodobljen Zakon o lekarniški dejavnosti.
6. Komisija se strinja, da je za storitev Pregled uporabe zdravil zahtevan magister farmacije, ki ima
strokovni izpit oz. licenco (ob njeni uveljavitvi) in ima v ta namen pridobljene specifične
kompetence.
7. Komisija se strinja, da je za storitev Farmakoterapijski pregled zahtevan magister farmacije, ki
ima strokovni izpit oz. licenco (ob njeni uveljavitvi), specializacijo iz klinične farmacije ali
specializacijo iz lekarniške farmacija in v ta namen pridobljene specifične kompetence.
8. Komisija podpira sistem akreditacije izvajalcev za izvajanje kognitivnih storitev oz. druge
alternativne sisteme, ki zagotavljajo kompetentnost izvajalcev storitev. Komisija podpira
vzpostavitev sistema pridobivanja, nadgrajevanja in preverjanja kompetenc izvajalcev storitev v
praksi ter ustrezen sistem zagotavljanja kakovosti izvajanja storitev v praksi.

