
  
    

 

 

 

 

 

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA FARMACIJE 
 

ZNANSTVENO-KRITIČEN POGLED NA 

KOMPLEMENTARNO IN ALTERNATIVNO MEDICINO II 
 

Komplementarni in alternativni medicini tudi pri nas vedno več govora namenjata tako splošna javnost kot 

tudi stroka, kar je v skladu s trendi zahodnega sveta. V lanskem letu smo naredili pomemben korak tudi 

farmacevti in to področje odprli s široko zasnovano, objektivno in kritično diskusijo, ki jo želimo zaokrožiti s 

temami letošnjega izobraževanja. 
 

Če na kratko preletimo vsebino … S pogledom na zgodovinski razvoj medicinske znanosti in medicinske 

prakse se bomo v uvodnem delu dotaknili pomena uspešnega odnosa med bolnikom in zdravnikom. Z 

nekoliko drugačnega vidika bomo razširili znanja o homeopatiji, predstavili filozofijo tradicionalne kitajske 

medicine ter razložili osnove v svetu že dlje časa uveljavljene aromaterapije, ki je pri nas še v povojih. Z vidika 

varnosti in učinkovitosti bomo na tehtnico postavili sodobna znanstvena in tradicionalna znanja o nekaj 

trenutno zelo aktualnih izdelkih. Posebno vrednost bodo izobraževanju dali sklopi praktično naravnanih 

predstavitev, v okviru katerih bomo prikazali konkretne primere zdravljenja oziroma obravnave bolnikov s 

področij integrativne medicine, Bachovega zdravljenja, tradicionalne kitajske medicine in aromaterapije. 
 

Naj poudarimo, glavno vodilo pri podajanju opisanih tematik bo seveda znanstveno-kritičen pristop. Znanje 

in objektivnost sta naša edina, a pomembna vzvoda, da bomo v prisotnosti številnih izdelkov in metod 

komplementarne in alternativne medicine prepoznali tiste, ki jih bo v našem okolju smiselno vključiti v 

sodobno obravnavo bolnikov. 
 

Na Fakulteti za farmacijo vas pričakujemo v čim večjem številu, saj želimo v širokem krogu soočati mnenja o 

temah, pomembnih za zdravje vseh nas. 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 2016 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, 7. junij 2016 
    b) sreda, 8. junij 2016 
Naziv plačnika ___________________________   c) torek, 14. junij 2016 
    

Datum   ______________ 
 
Podpis in žig   _________________ Naslov plačnika ___________________________  
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STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA FARMACIJE 
 

ZNANSTVENO-KRITIČEN POGLED NA 
KOMPLEMENTARNO IN ALTERNATIVNO MEDICINO II 

 

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 

8.40−9.40 
Uradna, komplementarna, integrativna medicina – ozadja in perspektive 
Dr. Barbara Hrovatin, dr. med.; MediSvet 

9.45−10.25 
Tradicionalna kitajska medicina 
Prof. dr. Aleš Obreza, mag. farm.; Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani 

10.30−11.15 Odmor 

10.15−11.35 Praktična predstavitev: tradicionalna kitajska medicina 

11.40−12.20 
Homeopatija z drugega vidika: primerjava homeopatskih šol 
Alenka Andjelić Dolžan, mag. farm.; Farmanova 

12.25−12.45 
Praktična predstavitev: Bachovo cvetno zdravljenje 
Mag. Mojca Slodej Kušlan, mag. farm.; AdriaPharm 

12.50−13.30 
Aromaterapija 
Izr. prof. Damjan Janeš, mag. farm.; Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani 

13.35−13.55 
Praktična predstavitev: aromaterapija 
Melani Kovač, klinična aromaterapevtka, in Darja Noč, dipl. med. sestra; Aromainstitut 

14.00−14.10 Odmor 

14.10−14.30 
»Čudežna zdravila« ali kako razstrupiti telo 
Izr. prof. dr. Janez Ilaš, mag. farm., Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani 

14.35−14.55 
»Čudežna zdravila« ali kako pozdraviti marsikatero bolezen 
Doc. dr. Tihomir Tomašič, mag. farm.; Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani 

15.00 
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 2016. 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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