
Zaporedna 
številka

Obvezno 
spremljanje Kazalnik Merilo Cilj Rezultat Primerjava s preteklimi 

leti Opombe

1 Da Delež vseh farmacevtskih intervencij glede na število 
receptov

število intervencij/število Rp
(%) vsi mag. farm beležijo intervencije 1,40% 0,95% SOP FINT

2 Da Delež strokovnih farmacevtskih intervencij glede na vse 
farmacevtske intervencije

število strokovnih intervencij/
število intervencij (%) vsi mag. farm beležijo intervencije 36,30% 32,41% SOP FINT

3 Da Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede 
na vse farmacevtske intervencije

število strokovnih kritičnih intervencij/
število intervencij (%) vsi mag. farm beležijo intervencije 10,10% 9,35% SOP FINT

4 Da Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede 
na vse strokovne farmacevtske intervencije

število strokovnih kritičnih intervencij/
število strokovnih intervencij (%) vsi mag. farm beležijo intervencije 28% 29% SOP FINT

5 Da Delež rešenih strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij 
glede na kritične farmacevtske intervencije

število rešenih strokovnih kritičnih 
intervencij/

število strokovnih kritičnih intervencij (%)
vsi mag. farm beležijo intervencije in razrešijo težavo ni podatka ni podatka SOP FINT

7 Da Delež napak pri izdaji zdravil glede na število receptov na 
lekarno 0,00046 0,081 SOP FINT

9 Da Ocena prihrankov iz farmacevtskih intervencij v časovnem 
obdobju

SOP FINT
Kazalnik pričnemo spremljati, ko bo opredeljena 
metodologijo vrednotenja.

10 Da Število vseh receptov glede na število vseh zaposlenih
magistrov farmacije gistra framacije na leto- primerjava s preteklim zniževanje št. receptov na farmacevta do ciljnega normativa 20.321 19710 Vir- letno poročilo

11 Da Število vseh receptov glede na število priznanih magistrov 
farmacije nega magistra farmacije na leto- primerjava zniževanje št. receptov na farmacevta do ciljnega normativa 23.528 22854 Vir- let noporočilo

12 Da
Število vseh receptov glede na število vseh zaposlenih 
magistrov farmacije primerjalno glede na sprejete 
standarde in normative*

Kazalnik pričnemo spremljati, ko bodo standardi in 
normativi sprejeti.

13 Da Število točk na zaposlenega- primerjava s preteklimi leti aposleni) na leto- primerjava spreteklmimi leti (indeks); opcija- primerjava z normativom ZZZS 10.456 10.166 Upoštevajo se vsi zaposleni

14 Da Število magistrov farmacije s kompetenco za PUZ glede na 
število vseh magistrov farmacije nominalno; primerjava kot indeks polovica magistrov farmacije pridobi to kompetenco do 2025 maj.22 jun.22

15 Da Število magistrov farmacije s kompetenco za FTP glede na 
število vseh magistrov farmacije nominalno; primerjava kot indeks četrtina magistrov farmacije oprav ispecializacijo iz klinične farmacije do 2030 pogoj je ureditev financiranja specializacij

16 Da Število izdelanih OKZ glede na število zaposlenih magistrov 
farmacije eto (nominalni podatek; lahko vključim pisno vsako leto za 10% povečati število OKZ 90/22 69/22

17 Da Število opravljenih storitev PUZ na magistra farmacije s 
kompetenco alni podatek) + primerjava s preteklim letom ( vsako leto za 10% povečati število OKZ 17/22 6/22 

18 Da Zadovoljstvo uporabnikov ocena od 1-5 ocena nad 4 4,69- 4,84 4,19-4,72 ocene vseh 8 lekarn so v tem frazponu

20 Da Število prijav domnevnih neželenih učinkih zdravil glede 
na število vseh strokovnih delavcev nalni podatek in primerjava s preteklimi leti (in povečati poročanje 1 0

24 Ne Delež obnovljivih receptov glede na število vseh receptov odstotek glede na vse recepte 30% 35%

25 Ne Delež predčasno zaključenih receptov glede na število 
vseh receptov urediti nadgradnjo programa

26 Ne Število mentorirancev na praktičnem usposabljanju 
študentov glede na število mentorjev število glede na mentorje vem zainetresiranim omogočiti PU 5/7 2/7

27 Ne Število mentorirancev na praktičnem usposabljanju 
dijakov glede na število mentorjev število glede na mentorje omogočiti PU dijakov 

28 Ne Število pripravnikov glede na število mentorjev število na leto ohraniti pripravništvo v enakem obsegu 4/7 4/7 farmacevtskih tehnikov in magistrov farmacije

29 Ne Število magistrov farmacije specialistov glede na število 
vseh zaposlenih magistrov farmacije število glede na vse zaposlene

30 Ne Število ukrepov na podlagi pritožb pacientov nominalno največ 4 pritožbe v zavodu

31 Ne Število receptov za deficitarna zdravila in zdravila brez 
dovoljenja za promet glede na število vseh receptov mo za to odločili, predlagam pilotni projekt v posameznih lekarnah, težko bo, da bi to beležile vse lekarne, mogoče 2-3 lekarne v zavodu, idelati možnost beleženja v program

Spremljanje v okviru pilotnega projekta skupaj z 
številom nasvetov po telefonu, informacijami o 
naloženih Rp…


