
 

 

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE S PODROČJA FARMACIJE  

ALERGIJE 

 
Alergija je preobčutljivost osebe na določeno snov, alergen, ki ga imunski sistem napačno prepoznava kot 

telesu škodljivo snov. Zaradi nastanka specifičnih protiteles IgE na alergen, ki je lahko rastlinskega, živalskega ali 

kemičnega izvora, pride ob ponovnem stiku z njim do bolezenskega odziva. Nekateri alergeni so stalno prisotni, drugi 

pa bolj sezonski, zato je poleg zdravljenja zelo pomembna tudi preventiva - izogibanje alergenu. Pogostnost alergij je 

v neprestanem porastu, kar je predvsem posledica zahodnega življenjskega sloga, in pomembno vpliva na kakovost 

življenja. Zato menimo, da je tema letošnjega strokovnega izpopolnjevanja zelo pomembna, saj zaradi alergij pomoč 

išče vedno več pacientov, tako pri zdravniku kot tudi v lekarni. 

V uvodu letošnjega strokovnega izpopolnjevanja bomo izpostavili vlogo imunskega sistema pri nastanku 

alergij, podali vzroke, zaradi katerih se alergije pojavijo in razložili mehanizem alergijskega odziva, kar bo osnova za 

razumevanje alergijskih bolezni dihal in kože, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju. Sledil bo pregled možnih 

alergenov v hrani, pri čemer bomo pojasnili razlike med alergijami, psevdoalergijami in intoleranco na hrano. V 

nadaljevanju bomo obravnavali zdravila kot možne alergene, pri čemer se bomo osredotočili tako na zdravilne 

učinkovine kot pomožne snovi. Sledil bo pregled zdravilnih učinkovin za zdravljenje in lajšanje simptomov alergij, v 

katerem bomo poudarili tudi neželene učinke, ki jih lahko povzročajo. Poudarek bo tudi na rizičnih populacijah, kot 

so otroci, starostniki in nosečnice, ki jim bomo posvetili eno od predavanj. Izobraževanje bomo zaključili s pogledom 

lekarniškega farmacevta na možnosti, ki jih imamo na voljo za obvladovanje znakov in simptomov alergij, kar bo kot 

celota predstavljalo dobro osnovo za boljše svetovanje pacientom.  
 

Upamo, da bomo v predavanjih uspeli odgovoriti na ključna vprašanja o vzrokih za alergijske reakcije in 

možnostih za obvladovanje simptomov alergij, s katerimi se pri vsakdanjem delu srečujete magistri farmacije in 

farmacevtski tehniki v lekarnah, zdravniki in tudi drugi strokovni delavci v širši farmacevtsko-medicinski stroki. 

Predvsem pa si želimo, da bodo pridobljena znanja pripomogla k boljšemu svetovanju bolnikom. Vljudno vabljeni! 

 

Doc. dr. Tanja Gmeiner                                                  Prof. dr. Irena Mlinarič Raščan, dekanja Fakultete za farmacijo 
Izr. prof. dr. Tihomir Tomašič  

 
 

PRIJAVNICA  
 

 

Prijavnico pošljite najkasneje do 31. maja 2018 po navadni ali e-pošti na naslov: 
Tihomir Tomašič, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana ali strokovno.izpopolnjevanje@ffa.uni-lj.si  

  

Ime in priimek ___________________________  Označite termin a) sreda, 13. junij 2018  
    b) četrtek, 14. junij 2018 
Telefon ___________________________   c) četrtek, 21. junij 2018 
     
E-pošta ___________________________    
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STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE S PODROČJA FARMACIJE  
ALERGIJE 

 

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA 
 

8.00−8.30 Registracija udeležencev 
 

8.30−8.40 Pozdrav udeležencev in uvodne besede 
Prof. dr. Irena Mlinarič Raščan, mag. farm.; dekanja Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani 

8.40−9.25 
 

Alergije in imunski sistem 
Izr. prof. dr. Matjaž Jeras, mag. farm.; Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani 

9.25−10.10 
 

Alergijske bolezni dihal 
Izr. prof. dr. Peter Korošec, univ. dipl. biol., spec.; Klinika Golnik 

10.10−10.40 
 

Odmor 

10.40−11.25 Kožne alergijske bolezni 
Prim. mag. Pij Bogomir Marko, dr. med.; Univerzitetni klinični center Maribor 

11.25−11.55 
 

Alergije in intoleranca na hrano 
Asist. dr. Jasna Omersel, mag. farm.; Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani 

11.55-12.25 
 

Zdravilne učinkovine in pomožne snovi kot možni alergeni 
Izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos, mag. farm.; Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani  

12.25−12.40 
 

Odmor 

12.40−13.10 
 

Zdravilne učinkovine za obvladovanje alergij 
Doc. dr. Stane Pajk, mag. farm.; Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani 

13.10−13.40 
 

Obvladovanje alergij v nosečnosti 
Prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med.; Univerzitetni klinični center Ljubljana 

13.40-14.10 Različni pristopi za obvladovanje znakov in simptomov alergij – svetovanje v lekarni 
Vesna Farič Tuš, mag. farm., spec.; Lekarne Maribor 

14.10 
 

Sklep izobraževanja  
Doc. dr. Tanja Gmeiner, mag. farm., in izr. prof. dr. Tihomir Tomašič, mag. farm.; Fakulteta za 
farmacijo Univerze v Ljubljani 

 

Učni izidi 
I. Znati presoditi, ali je bolnika potrebno napotiti k zdravniku. 
II. Bolniku pojasniti možne vzroke za pojav alergijskih reakcij v povezavi z uporabo zdravil/prehranskih dopolnil. 
III. Priporočiti ustrezne ukrepe in zdravila za samozdravljenje. 
IV. Svetovati zdravstvenim delavcem glede uporabe zdravil za različne starostne skupine. 
V. Svetovati bolnikom in zdravstvenim delavcem glede obravnave alergij v času nosečnosti. 

 
 
 

PRIJAVNICA  
 

Mesto izobraževanja 
Fakulteta za farmacijo, predavalnica P1. 

 

Kotizacija 
Kotizacija znaša 160,00 EUR (z vključenim DDV). Znesek vključuje organizacijo in izvedbo izobraževanja, strokovno gradivo, 

okrepčilo med odmorom in potrdilo o udeležbi. Vsaka deseta kotizacija je brezplačna. 
 

Plačilo 
Kotizacijo poravnajte v osmih dneh na podlagi računa, ki ga bomo izdali po opravljenem izobraževanju.  

 
Odjava 

Sprejemamo le pisne odjave. Skrajni rok za odjavo je 5. junij 2018. Za odjavo po tem roku si pridržujemo pravico zaračunati 
administrativne stroške v višini 20 % zneska kotizacije. 

 
Informacije 

strokovno.izpopolnjevanje@ffa.uni-lj.si  
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