
 

 
Orodje za vrednotenje izobraževanj v lekarništvu (VITL) 

 
Orodje je oblikovano prav za uporabo v lekarniškem okolju, izpolnjuje pa ga strokovno osebje, torej 
lekarniški farmacevti in tehniki.  
 
Z uporabo strokovni delavci lekarne ozaveščajo: 

 kako so obogatili svoje kompetence s posameznim izobraževanjem in 

 kako lahko izboljšajo svoj prispevek k dodani vrednosti lekarne. 
 
Obenem ovrednotijo posamezno izobraževanje. 
 
 
Lekarna z orodjem pridobi: 
 

 strukturiran vpogled v posamezno izobraževanje in obenem poročila o izobraževanju za 
lasten sistem kakovosti ter zbrane predloge za PDCA cikel, 

 strukturiran vpogled v izobraževanje posameznikov, 

 strukturiran vpogled v izobraževanje zaposlenih v posameznih enotah, 

 nekatere kazalce uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti na področju razvoja kadrov, 

 letno poročilo o izobraževanjih, ki ga lahko vključi tako v letno poročilo o poslovanju za 
vodstvo, kot tudi v poročilo o izvedenih aktivnostih v sistemu kakovosti. S tem pa ima 
vodstvo tudi racionalna izhodišča za planiranje za naslednje leto. 

 
Orodje VITL vključuje merila vrednotenja različnih vidikov izobraževanj v lekarništvu, prilagojena 
specifičnim potrebam v lekarništvu. Omogoča sistematično beleženje vnosov in zbiranje statistike 
ovrednotenih izobraževanj v posamezni lekarni oziroma javnem zavodu. 
 
Naročnik prejme: 
 

 individualno spletno povezavo do orodja, prilagojenega za posamezno lekarno/lekarniško 
enoto/javni zavod (anonimizirani vnosi  zaposlenih), 

 možnost izpisa vsakega ovrednotenja izobraževanja uporabniku v .pdf obliki, ki ga lahko 
vključi v protokol oziroma poslovni proces poročanja o izvedenem izobraževanju v lastnem 
sistemu kakovosti, 

 1x letno poročilo o statistiki izobraževanj v lekarni/enoti/javnem zavodu, ki vključuje zbrano 
število licenčnih točk pri LZS za vsakega zaposlenega, št. opravljenih ur 
izobraževanja/zaposlenega, način, obliko, format izobraževanja na lekarno/enoto, ter 
vsebinsko statistiko o izobraževanjih zaposlenih v preteklem letu, in sicer v .pdf obliki, na 
email naročnika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Ponudnik orodja je Inštitut za raziskave in razvoj kakovosti (IRRK), Parmova 14, 1000 Ljubljana. 
Naročnik prejme individualno spletno povezavo po plačilu računa. Letno poročilo pošiljamo v januarju prihodnjega leta na 
kontaktni email naslov naročnika. 

 
NAROČI ORODJE VITL 

https://www.irrk.si/a/87973258

