
  
  

 

 

 

 
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA FARMACIJE  

 

ZNANSTVENO-KRITIČEN POGLED NA KOMPLEMENTARNO IN ALTERNATIVNO MEDICINO 

 
Področje komplementarne in alternativne medicine zajema različne pristope zdravljenja, ki jim je skupno to, 

da predstavljajo alternativno obliko zdravljenja uradni, z dokazi podprti medicinski stroki. Po definiciji ameriškega 

Nacionalnega centra za dopolnilno in alternativno medicino obsega alternativne medicinske sisteme (npr. ajurvedo, 

homeopatijo, tradicionalno kitajsko medicino), psihosomatske pristope (hipnozo, meditacijo, jogo), manipulativne in 

telesne terapije (kiroprakso, masaže), energetske terapije (reiki, bioelektromagnetne terapije) in biološko osnovane 

terapije (zeliščarstvo, aromaterapijo, vitaminske terapije, uživanje bioloških substanc). V okviru letošnjega 

strokovnega izobraževanja na Fakulteti za farmacijo se bomo osredotočili predvsem na alternativne medicinske 

sisteme in t. i. biološko osnovane terapije, s katerimi se zaposleni v farmacevtski stroki najpogosteje srečujemo.  
 

Pomembna skupina ljudi, ki išče alternativne oblike zdravljenja, so bolniki, pri katerih zdravljenje z uradnimi 

medicinskimi pristopi ni bilo učinkovito. Slednjim alternativne metode tako pogosto predstavljajo zadnje upanje in 

zato so še toliko bolj ranljivi tudi za zlorabe. Ker to področje zakonsko ni ustrezno urejeno, je nujno, da imamo o 

posameznih alternativnih pristopih čim več znanja in znanstveno preverjenih informacij, saj lahko le tako tudi dobro 

svetujemo. V poplavi alternativnih izdelkov, med katerimi lahko najdemo tako učinkovite kot tudi takšne, ki 

zlorabljajo zaupanje ljudi le za dosego čim večjega zaslužka, je pogosto težko ločiti zrnje od plev, zato smo se na 

Fakulteti za farmacijo odločili, da strokovno izobraževanje v letih 2015 in 2016 posvetimo kritičnemu pregledu tega 

področja.  
 

Upamo, da smo s predavanji zajeli čim več aktualnih tem, s katerimi se pri vsakdanjem delu srečujejo 

magistri farmacije in farmacevtski tehniki v lekarnah, zdravniki in tudi drugi strokovni delavci v širši farmacevtsko-

medicinski stroki. Predvsem pa si želimo, da vam bodo pridobljena znanja v dobro pomoč pri svetovanju bolnikom. 

Vljudno vabljeni! 

 

Doc. dr. Alenka Zvonar Pobirk                                             Prof. dr. Borut Božič, dekan Fakultete za farmacijo 
Doc. dr. Nina Kočevar Glavač  

  
 
 

PRIJAVNICA  
 

 

Prijavnico pošljite najkasneje do 20. maja 2015 po navadni ali e-pošti na naslov: 
Alenka Zvonar Pobirk, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana ali alenka.zvonar-pobirk@ffa.uni-lj.si 

Ime in priimek ___________________________  Zavezanec za DDV: DA          NE 
     
Telefon ___________________________  Davčna št. plačnika ______________________________ 
     
E-pošta ___________________________  Označite termin a) torek, 9. junij 2015  
    b) sreda, 10. junij 2015 
Naziv plačnika ___________________________   c) torek, 16. junij 2015 
    

Datum   ______________ 
 
Podpis in žig   _________________ Naslov plačnika ___________________________  
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STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA FARMACIJE  
KOMPLEMENTARNA IN ALTERNATIVNA MEDICINA – ZNANSTVENI POGLED 

 

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA 
 

 

8.00−8.30 Registracija udeležencev 
 

8.30−8.40 Pozdrav udeležencem in uvodne besede 
Prof. dr. Borut Božič, mag. farm.; dekan Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani 
 

8.40−9.25 
 

Komplementarna in alternativna medicina – o čem se sploh pogovarjamo?  
Prof. dr. Samo Kreft, mag. farm.; Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani 
 

9.30−10.05 
 

Razdvojeni med uradno in komplementarnimi medicinami: predstavitev medicinsko-antropološke 
raziskave med kroničnimi bolniki 
Doc. dr. Uršula Čebron Lipovec, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani  
 

10.10−10.45 
 

Odmor 

10.50−11.25 Ajurveda 
Asist. Eva Tavčar Benković, mag. farm.; Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani 
 

11.30−12.05 
 

Apiterapija 
Doc. dr. Nina Kočevar Glavač, mag. farm.; Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani  
 

12.10−12.45 
 

Srebrovi pripravki in medicinski pripomočki s srebrom – (ne)varna alternativa protimikrobnim 
sredstvom? 
Izr. prof. Marko Anderluh, mag. farm., in doc. dr. Žiga Jakopin, mag. farm.; Fakulteta za farmacijo 
Univerze v Ljubljani 
 

12.50−13.00 
 

Odmor 
   

13.00−13.45 
 

Žive, mrtve in druge vode 
Prof. dr. Slavko Pečar, mag. farm.; Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani  

 

13.50−14.25 
 

Sezonski trendi ali »čudežna zdravila«, ki vzbujajo zanimanje pacientov in javnosti 
Izr. prof. dr. Mojca Lunder, mag. farm.; Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani 
 

14.30−15.05 
 

Komplementarna in alternativna medicina – izkušnje iz lekarniške prakse 
Mag. Nina Pisk, mag. farm.; JZ Gorenjske lekarne  
 

15.10 
 

Sklep izobraževanja 
Doc. dr. Alenka Zvonar Pobirk, mag. farm., in doc. dr. Nina Kočevar Glavač, mag. farm.;  Fakulteta za 
farmacijo Univerze v Ljubljani 
 

 

PRIJAVNICA  
 

Mesto izobraževanja 
Fakulteta za farmacijo, predavalnica P-1. 

 

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

okrepčilo med odmorom in potrdilo o udeležbi.  
 

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 1. junij 2015. Za odjavo po tem roku si pridržujemo pravico zaračunati 

administrativne stroške v višini 20 % zneska kotizacije. 
 

Informacije 
alenka.zvonar-pobirk@ffa.uni-lj.si / nina.kocevarglavac@ffa.uni-lj.si 
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