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Ministrstvo za zdravje RS
Ministrstvo za javno upravo
Ljubljana, 16. februar 2022
Zadeva: Podpora prizadevanjem sindikatov za ustrezno vrednotenje dela v lekarniški dejavnosti
Slovensko farmacevtsko društvo (SFD) je nevladna, neprofitna organizacija, ki deluje v javnem interesu na
področju raziskovalne dejavnosti in zdravstvenega varstva. Smo edino nacionalno društvo in združujemo številne
strokovnjake, ki v Sloveniji delujejo na področju farmacije. Skoraj polovica (48 %) od 3550 naših članov (magistrov
farmacije in farmacevtskih tehnikov) deluje v javnih lekarnah (tj. lekarnah na primarnem nivoju), 7 % članov pa v
bolnišničnih lekarnah.
Osnovni namen lekarniške dejavnosti je zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in drugimi
izdelki za zdravljenje in ohranitev zdravja ter svetovanje glede njihove varne, pravilne in učinkovite uporabe.
Zaposleni magistri farmacije in farmacevtski tehniki v lekarniški dejavnosti sodijo med zdravstvene delavce in so
ves čas epidemije covid-19 dosegljivi pacientom, velikokrat pomenijo prvi ali celo edini stik pacienta z zdravstvenim
sistemom.
Sindikati v javnem sektorju, med katerimi sta tudi sindikat farmacevtov Slovenije Sifarm in Sindikat zdravstva
in socialnega varstva Slovenije (katerega člani so farmacevtski tehniki in tudi nekateri magistri farmacije), so za
16. februar 2022 napovedali stavko.
V SFD delimo skrb za ohranjanje kakovosti storitev farmacevtske stroke in kot strokovno združenje želimo
opozoriti Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije oziroma pogajalce na vladni
strani, da je delo magistrov farmacije odgovorno in pomembno za javno zdravje, zato mora biti tudi ustrezno
ovrednoteno.
V Sloveniji v lekarniški dejavnosti že primanjkuje magistrov farmacije. Kljub povečevanju vpisa v 1. letnik
študijskega programa Enoviti magistrski študijski program farmacija je lekarniška dejavnost zaradi odgovornosti
dela, izjemnih obremenitev ter finančno nestimulativnega okolja kadrovsko vsako leto bolj podhranjena. Za poklic
farmacevta v javnem zdravstvu še vedno ni sprejetih standardov in normativov, trenutna sistemizacija DM v
sistemu plač v javnem sektorju magistre farmacije uvršča od 31. (farmacevt začetnik) do največ 47. plačnega
razreda, ki ga lahko doseže farmacevt I po vseh možnih napredovanjih, pri čemer je magister farmacije najnižje
uvrščen delavec s področja zdravstva s stopnjo izobrazbe VII/2. Ob tem velja pripomniti, da večina magistrov
farmacije v javnih lekarniških zavodih, žal nikoli ne doseže delovnega mesta farmacevt I. Poudariti pa je treba tudi,
da je uvrstitev farmacevtskih tehnikov neustrezna, saj je začetni plačni razred nižji od zajamčene plače. Zaradi
naštetega številni magistri farmacije in farmacevtski tehniki iščejo priložnosti za zaposlitev izven sektorja javnega
zdravja in tudi povečevanje števila novih magistrov farmacije ne bo značilno prispevalo k rešitvi problema.
Ne želimo si situacije, ko se zaradi podkadrovanja, nizkih osebnih dohodkov in slabih delovnih razmer
zahtevne naloge v lekarnah ne bi izvajale v ustreznem obsegu in ustrezno kakovostno, saj bi to vplivalo na življenje
vseh prebivalcev Slovenije, ki potrebujejo zdravljenje z zdravili. Zato menimo, da je ustrezen dialog med vlado,
sindikati ter strokovnimi združenji, kot sta Lekarniška zbornica Slovenije (LZS) in Slovensko farmacevtsko društvo
(SFD), nujno potreben za primerno naslavljanje problematike lekarniških farmacevtov in farmacevtskih tehnikov
pri spreminjanju plačnega sistema v javnem sektorju.
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