
Zaporedna 
številka

Obvezno 
spremljanje

Kazalnik Merilo Rezultat 2020 Rezultat 2019 Rezultat 2018 Komentar

1 Da
Delež vseh farmacevtskih intervencij glede na število 
receptov

število intervencij/število Rp

(%)
1,9 1,9 1,0

Farmacevtska intervencija je ukrepanje farmacevta 
v primeru nepopolnosti, nejasnosti ali napake na 

predpisanem receptu ali napake ob izdaji in uporabi 
zdravil.

2 Da
Delež strokovnih farmacevtskih intervencij glede na vse 
farmacevtske intervencije

število strokovnih intervencij/

število intervencij (%)
86,3 78,2 77,5

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

število strokovnih kritičnih intervencij/

število intervencij (%)
3,9 5,1 7,3

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

število strokovnih kritičnih intervencij/

število strokovnih intervencij (%)
4,6 6,6 9,4

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

število rešenih strokovnih kritičnih intervencij/

število strokovnih kritičnih intervencij (%)
92,6 92 ni podatka

6 Da Število napak pri izdaji zdravil na 10.000 receptov
(število Rp, pri katerih je prišlo do napake * 

10.000)/število vseh Rp pri izvajalcu 

lekarniške dejavnosti

4,17          

(594*10.000/1.424.922)

2,87       

(418*10.000/1.458.364)
ni podatka

7 Da
Ocena prihrankov iz farmacevtskih intervencij v časovnem 
obdobju

Kazalnik pričnemo spremljati, ko bo opredeljena 
metodologija vrednotenja.

8 Da
Število vseh receptov glede na število vseh zaposlenih 
magistrov farmacije

število Rp/ št. zaposlenih magistrov farmacije
16.568 17.571 17.483

9 Da
Število vseh receptov glede na število priznanih magistrov 
farmacije

število Rp/ št. priznanih magistrov farmacije
33.137                    

(1.424.992/43)

34.314                                      

(1.458.364/42,5)

33.339                           

(1.433.588/43)

10 Da
Število vseh receptov glede na število vseh zaposlenih 
magistrov farmacije primerjalno glede na sprejete 
standarde in normative* (13.000)

(število Rp/ št. zaposlenih magistrov 

farmacije)/ št. Rp po normativu 1,27 1,35 1,34

11 Da
Število magistrov farmacije s kompetenco za PUZ glede na 
število vseh zaposlenih magistrov farmacije

št. mag. farm. kompetentnih za izvajanje 

storitve PUZ/št. zaposlenih mag. farm. (%)
22,09 21,69 17,07 PUZ - pregled uporabe zdravil

12 Da
Število magistrov farmacije s kompetenco za FTP glede na 
število vseh magistrov farmacije

št. mag. farm. kompetentnih za izvajanje 

storitve FTP/št. zaposlenih mag. farm. (%)
3,48 3,61 2,43 FTP - farmakoterapijski pregled

13 Da
Število izdelanih OKZ glede na število zaposlenih magistrov 
farmacije

število OKZ/št. zaposlenih mag. farm. 1,43 0,94         ni podatka OKZ - osebna kartica zdravil

14 Da
Število opravljenih storitev PUZ na magistra farmacije s 
kompetenco

št. primerov PUZ/št. mag. farm. 

kompetentnih za izvajanje storitve PUZ
1,26 3,11 8,07

15 Da Zadovoljstvo uporabnikov
knjige pritožb po enotah in anketa 

zadovoljstva uporabnikov
Ni podatka Ni podatka 4,33

Navedena je povprečna ocena anketiranja 
zadovoljstva uporabnikov. Razpon je od 1 (zelo pod 

pričakovanji) do 5 (zelo nad pričakovanji).

17 Da
Število prijav domnevnih neželenih učinkih zdravil glede 
na število vseh farmacevtskih strokovnih delavcev

št. prijav domnevnih neželenih učinkih 

zdravil/ št. vseh farmacevtskih strokovnih 

delavcev

0,014                                 

(2/136,5)

0,015                                            

(2/134)

0,000                                       

(0/134)

18 Da
Izvedba protokola svetovanja ob prvi izdaji peroralnega 
antikoagulacijskega zdravila

št. izvedb protokola/št. vseh izdaj 

antikoagulantov (peros)
V pripravi je protokol.

21 Ne Delež obnovljivih receptov glede na število vseh receptov št. ORp/št. Rp
0,31                                          

(434.257/1.424.922)

0,28                                          

(404.946/1.458.364)

0,27                                 

(391.108/1.433.588)

23 Ne
Število študentov na praktičnem usposabljanju  glede na 

število mentorjev

št. študentov na praktičnem 

usposabljanju/št. mentorjev

0,083                                              

(1/12)

0,461                                             

(6/13)

0,500                                         

(5/10)

24 Ne
Število dijakov na praktičnem usposabljanju glede na 

število mentorjev

št. dijakov na praktičnem usposabljanju/št. 

mentorjev

1,167                                             

(14/12)

1,018                                             

(14/13)

1,300                                       

(13/10)

25 Ne
Število pripravnikov farmacevtskih tehnikov glede na 

število mentorjev
št. pripravnikov farm. tehn./št. mentorjev

0,250                                             

(3/12)

0,461                                             

(6/13)

0,600                                       

(6/10)

26 Ne
Število magistrov farmacije na strokovnem uvajanju glede 

na število zaposlenih magistrov farmacije

št. mag. farm. na strokovnem uvajanju./št. 

mag. farm.

0,000                                                

(0/12)

0,120                                             

(10/83)

0,073                                     

(6/82)

27 Ne
Število magistrov farmacije specialistov glede na število 

vseh zaposlenih magistrov farmacije

št. mag. farmacije specialistov/št. vseh 

zaposlenih mag. farm.

0,116                                             

(10/86)

0,120                                             

(10/83)

0,122                                      

(10/82)


