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Urnik: Uvod v farmacijo (EMŠF) 

Nosilca predmeta: doc. dr. Aleš Obreza ter doc. dr. Mitja Kos

Teden Datum Vsebina predavanj Predavatelj
1 18.2. Predstavitev farmacije ter področja dela farmacevta doc. dr. Aleš Obreza
1 19.2. Razdelitev seminarjev, Zdravilo kot snovna, etična in ekonomska kategorija doc. dr. Aleš Obreza
2 26.2. ni predavanja, zamenjava s Farmacevtsko kemijo I
3 5.3. Zgodovina farmacije I doc. dr. Aleš Obreza
4 12.3. Zgodovina farmacije II doc. dr. Aleš Obreza
5 19.3. Uvod v javno zdravje s pregledom kazalcev zdravstvenega stanja za Slovenijo doc. dr. Mitja Kos
6 26.3. Življenjski cikel zdravil in njihova vloga v zdravstvenem sistemu doc. dr. Mitja Kos
7 2.4. Vloga farmacevta v zdravstvu in v skrbi za pacienta skozi čas doc. dr. Mitja Kos
8 9.4. Uvod v farmacevtsko etiko in deontologijo doc. dr. Mitja Kos
9 16.4. Seminar: tema, ki jo pripravijo študenti doc. dr. Aleš Obreza ter doc. dr. Mitja Kos

10 23.4. Seminar: tema, ki jo pripravijo študenti doc. dr. Aleš Obreza ter doc. dr. Mitja Kos
11 30.4. ni predavanja
12 7.5. ni predavanja, SFD simpozij doc. dr. Aleš Obreza ter doc. dr. Mitja Kos
13 14.5. Seminar: tema, ki jo pripravijo študenti doc. dr. Aleš Obreza ter doc. dr. Mitja Kos
14 21.5. Seminar: tema, ki jo pripravijo študenti doc. dr. Aleš Obreza ter doc. dr. Mitja Kos
15 28.5. Seminar: tema, ki jo pripravijo študenti doc. dr. Aleš Obreza ter doc. dr. Mitja Kos
16 4.6. Seminar: tema, ki jo pripravijo študenti doc. dr. Aleš Obreza ter doc. dr. Mitja Kos

Opomba: Predavanja se pričnejo v sredo 18.2. v okviru ur Farmacevtske kemije I. Prvi teden bosta tako potekali predavanji v okviru predmeta Uvod v farmacijo 
dvakrat in sicer v sredo 18.2. in četrtek 19.2. V naslednjem tednu v četrtek 26.2. pa ni predavanj v okviru predmeta Uvod v farmacijo, temveč predavanja iz 
Farmacevtske kemije I.
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Obveznosti študentov

• obvezna udeležba na predavanjih
• seminar (pogoj za frekvenco)
• ni “specifičnih” kolokvijev in izpitov



Kaj je farmacija?

SSKJ: “to je veda o zdravilih, zlasti njihovem izdelovanju in 
pripravljanju”



Izvor besede farmacija?



Pharmaki (Thot) 



Fakulteta za farmacijo

• http://www.ffa.uni-lj.si/



Katedre

• Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
• Katedra za farmacevtsko biologijo 
• Katedra za farmacevtsko kemijo
• Katedra za farmacevtsko tehnologijo
• Katedra za klinično biokemijo
• Katedra za socialno farmacijo



Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko

• Proučevanje mehanizmov in kinetike procesov v 
organizmu po aplikaciji zdravila (LADME) 

• Proučevanje vpliva različnih dejavnikov (hrana, 
sočasna uporaba drugih zdravil, različna fiziološka in 
patološka stanja organizma, genetski dejavniki) na 
farmakokinetiko in farmakodinamiko zdravilnih 
učinkovin

• Klinična farmacija 



Katedra za farmacevtsko biologijo

• farmacevtska biologija, farmakognozija
• Iskanje novih zdravilnih učinkovin iz naravnih virov
• Farmacevtska biotehnologija
• genetika



Katedra za farmacevtsko kemijo

• “materia medica”
• načrtovanje, sinteza in 

vrednotenje novih zdravilnih 
učinkovin

• Mehanizmi delovanja 
zdravilnih učinkovin

• Toksikologija
• Analiza zdravil



Katedra za farmacevtsko tehnologijo

• oblikovanje zdravilnih učinkovin v terapevtsko 
učinkovita, varna in kakovostna zdravila 

• Vgrajevanje ZU in pomožnih snovi v farmacevtske 
oblike in vrednotenje njihovih lastnosti

• Preučevanje fizikalno-kemičnih procesov v 
kompleksnih sistemih

• Nanotehnološke tehnike v farmaciji



Katedra za klinično biokemijo

• Klinično-biokemična diagnostika
• Proučevanje biokemičnih procesov na molekularnem 

nivoju
• Razvoj novih tehnik in metod za uporabo v 

laboratorijski diagnostiki
• Laboratorijska biomedicina



Katedra za socialno farmacijo

• Vpliv zdravil na posameznika in družbo
• Varnost in učinkovitost uporabe zdravil v populaciji 

– farmakoepidemiologija
• Stroškovni vidiki uporabe zdravil -

farmakoekonomika
• Lekarniška farmacija



Možnost za zaposlitev farmacevtov

• Lekarne: javne, 
zasebne 

bolnišnične
• Farmacevtska 

industrija
• Predstavništva 

farmacevtskih podjetij

• Veledrogerije
• Klinično 

biokemični 
laboratoriji

• Raziskovalni 
inštituti

• Šolstvo
• Vladne službe

Možnost zaposlitve v EU 
brez administrativnih ovir glede priznavanja kvalifikacij



ZAKON O ZDRAVILIH (ZZdr-1)

• http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200631&stevilka=1266

• (1) Ta zakon ureja zdravila za uporabo v humani in veterinarski medicini, 
določa pogoje in ukrepe za zagotavljanje njihove ustrezne kakovosti, 
varnosti in učinkovitosti, pogoje in postopke za njihovo preskušanje, 
izdelavo, cene zdravil, promet, uradno kontrolo in nadzorstvo z namenom 
varovanja javnega zdravja ter določa ustanovitev in naloge Javne agencije 
za zdravila in medicinske pripomočke. 

• (2) Ta zakon določa pogoje in postopke za zdravila, ki so industrijsko 
izdelana ali izdelana na način, ki vključuje industrijski postopek, vključno s 
predmešanicami za pripravo zdravilnih krmnih mešanic, zdravilnimi 
učinkovinami, ki se uporabljajo kot vhodni materiali in za določene snovi, ki 
se lahko uporabljajo kot zdravila za uporabo v veterinarski medicini in imajo 
anabolne, protiinfekcijske, protiparazitne, protivnetne, hormonske ali 
psihotropne lastnosti. 



• I. SPLOŠNE DOLOČBE 

– (področje urejanja in pristojnosti)
– (komisije in izvedenci)
– (definicija zdravila)
– (definicije drugih izrazov)
– (razmerje med zdravili in drugimi izdelki)
– (prepoved neustrezne predstavitve izdelkov)
– (izjeme glede uporabe tega zakona)
– (razvrščanje zdravil glede na predpisovanje)
– (tradicionalna zdravila rastlinskega izvora)
– (homeopatska zdravila)
– (seznam nujno potrebnih zdravil)
– (medsebojno zamenljiva zdravila)
– (zdravilo v prometu)
– (odgovornost)
– (farmakopeja)



• II. DOVOLJENJE ZA PROMET Z ZDRAVILOM 
• III. PRESKUŠANJE ZDRAVIL

– (analizno preskušanje)
– (neklinično farmakološko-toksikološko preskušanje)
– (klinično preskušanje zdravil)
– (predpogoji za klinično preskušanje) 
– (pogoji za klinično preskušanje)
– (nadzor nad kliničnim preskušanjem)
– (spremembe v kliničnem preskušanju)
– (prekinitev kliničnega preskušanja)
– (plačilo stroškov preskušanja)



• IV. DOVOLJENJE ZA IZDELAVO ZDRAVIL
– (izdelava zdravil)
– (pogoji za izdelavo)
– (postopek za pridobitev dovoljenja)
– (potrdilo o izvajanju dobre proizvodne prakse)
– (odvzem dovoljenja za izdelavo)

• V. OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO 
• VI. PROMET Z ZDRAVILI 

– (promet na debelo)
– (pogoji za veletrgovce)
– (izdaja dovoljenja)
– (uvoz)
– (paralelni uvoz zdravil)
– (promet na drobno)
– (lekarne)
– (specializirane prodajalne)



• VII. FARMAKOVIGILANCA
– (sistem farmakovigilance)
– (ukrepi pri neustrezni kakovosti zdravil)

• VIII. OGLAŠEVANJE ZDRAVIL
– (oglaševanje zdravil)
– (pogoji oglaševanja)
– (oglaševanje v širši javnosti)
– (oglaševanje strokovni javnosti)
– (uradne evidence organa, pristojnega za zdravila)

• IX. URADNA KONTROLA KAKOVOSTI ZDRAVIL
– (uradni kontrolni laboratorij)
– (vrste uradnih kontrol) 
– (izvid)

• X. PRISTOJBINE



• XI. CENE ZDRAVIL
– (oblikovanje cen)
– (spremljanje cen)
– (določanje cen)
– (vloga za oblikovanje oziroma določitev cene zdravila)

• XII. NADZORSTVO 
– (pristojnosti pri nadzoru)
– (farmacevtski nadzorniki)
– (carinski nadzor)
– (pristojnosti farmacevtskih nadzornikov)
– (pristojnosti tržnih inšpektorjev)
– (pristojnosti uradnih veterinarjev)
– (obveznost preskrbe trga po odločbi tržnega inšpektorja)

• XIII. JAVNA AGENCIJA ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE 
PRIPOMOČKE (JAZMP)

• XIV. KAZENSKE DOLOČBE 



Zdravilo

• (1) Zdravilo je vsaka snov ali kombinacija snovi, ki so 
predstavljene z lastnostmi za zdravljenje ali preprečevanje bolezni 
pri ljudeh ali živalih. 
(2) Za zdravilo velja tudi vsaka snov ali kombinacija snovi, ki se 
lahko uporablja pri ljudeh ali živalih ali se daje ljudem ali živalim z 
namenom, da bi se ponovno vzpostavile, izboljšale ali spremenile 
fiziološke funkcije prek farmakološkega, imunološkega ali 
presnovnega delovanja ali da bi se določila diagnoza. 

remedium, medicamentum, pharmakon, drug, Medikament



zdravilo
• (3) Snov iz prvega odstavka tega člena je lahko: 

1. človeškega izvora, na primer človeška kri, krvni 
pripravki, krvni izdelki; 
2. živalskega izvora, na primer živali, deli organov, 
živalski izločki, strupi, izvlečki, krvni izdelki; 
3. rastlinskega izvora, na primer rastline, deli rastlin, 
rastlinski izločki, izvlečki; 
4. mikrobnega izvora, na primer celi mikroorganizmi, 
njihove sestavine; 
5. kemičnega izvora, na primer elementi, kemične snovi, 
ki se nahajajo v določeni obliki v naravi, kemični izdelki, 
pridobljeni s kemično spremembo ali sintezo; 
6. pridobljena z biotehnološkimi postopki.



• Hrana, broma, cibum, food,  
– Sestavine, kontaminacija, pomanjkanje, 

esencialne sestavine (vitamini, minerali, AK). 

• ksenobiotik



Učinkovina: Vsaka snov, ki že v relativno majhni količini vpliva na biokemične 
oziroma biofizikalne procese v organizmu, povzroči določen 
farmakološki odziv (agens, agent,  Wirkstoff)

Zdravilna učinkovina: (aktívna farmacévtska sestavína, aktívna snôv, delujóča snôv, 
zdravílna snôv, zdravílna substánca)
1. snov, ki je nosilec delovanja zdravila 
2. učinkovina, ki se uporablja v diagnostiki, preventivi ali 
za zdravljenje bolezni, oziroma popravi, ponovno 
vzpostavi ali spremeni fiziološko funkcijo organizma
3. vsaka farmakološko aktivna sestavina zdravila, 
namenjena za diagnostiko, zdravljenje ali preprečevanje 
bolezni (active substance, active ingredient), drug, 
Arzneistoff, remedium cardinale 

Strup: snov, ki povzroči motnje v delovanju organizma, običajno 
zaradi kemičnih reakcij ali drugih interakcij na molekularnem nivoju, kadar je prisotna 
v dovolj veliki količini na estu delovanja (toxon, venenum, poison, Gift)  



Zdravilo
• Zdravilna učinkovina

Viri zdravilnih učinkovin:
– naravnega izvora
– umetnega izvora 

(sintezne - sintetične)
– anorganske 10%
– organske

cca. 90%

• Pomožne snovi
nosilec fizikalno-
kemijskih lastnosti, ki 
lahko podpira 
delovanje zdravila in 
prispeva k njegovemu 
boljšemu prenašanju
(excipiens, remedium 
adjuvans, remedium 
corrigens, vehiculum, 
excipient, Hilfsstoff) 



• Droga
• Toksikomanogena snov
• Generično zdravilo
• Medsebojno zamenljiva zdravila
• Medicinski pripomočki
• Prehranska dopolnila
• Analiza kakovosti zdravila
• Biološko zdravilo 
• Galenski izdelek 
• Magistralni izdelek
• Ovojnina
• vsebnik



UPORABA IN ZLORABA DROG 
V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA



Terminologija
• Učinkovina

• Zdravilna učinkovina

• Zdravilo

• Droga

• Toksikomanogena snov



Razlogi za uporabo

• obredi magično-religioznega značaja 
• uporaba v zdravilstvu 
• rekreativna uporaba zaradi sproščujočega 

učinka, stimulacije ali povzročanja evforije 
in halucinacij 



Antropološki dokazi

• Plemena s podobnim načinom življenja kot 
v preteklosti

• Animizem, šamanizem
• Sibirija, stepska centralna Azija



Yanomami

• Ebene (Anadenanthera peregrina)
– β-karbolinski alkaloidi (inhibitorji MAO, 

halucinogeni)
– bufotenin in ostali derivati triptamina



Arheološki viri
• areka (Areca catechu) in betel (Piper betel) v Aziji 
• arekolin derivati evgenola
• Dodatek kalcijevega hidroksida



Tassili n'Ajjer
• Uporaba halucinogenih gob pri obredih?



Predkolumbovska Amerika
• pejote / peyotl (Lophophora williamsii); meskalin
• Psilocybe sp.; psilocibin



• Erythroxylon coca; kokain

Predkolumbovska Amerika



• Niemann 1860 izolira kokain
• Naravni lokalni anestetik – spojina vodnica
• Vin Mariani (domnevno šibek stimulant – kot kofein)
• Listi koke v recepturi za Coca-Colo do 1903
• Sigmund Freud



• Indija: soma v Rigvedi, Avesti
– Pijača, rastlina, sinonim za božanstvo
– Halucinogene lastnosti?, centralni stimulans?

Pisni viri

Amanita muscaria Psilocybe sp. Cannabis sativa Ephedra sp.



Huang Di in Shen Nung

• Huang Di Nei Ching • Začetnik poljedeljstva
• Preskušanje 

posameznih rastlin

Legendarni osebnosti



NH
OHCH3

CH3



Herodot (cca 485-425 pr.n.š.) in Skiti

• Uporaba semen indijske konoplje



Mak v starih civilizacijah



Papaver somniferum
• Hypnos (Morpheus), Medeja v Argonavtiki, odlomki iz 

Iliade in Odiseje



Hipokrat, Teofrast, Dioskorid in 
Plinij st.



Paracelsus - laudanum



F. W. Sertürner (1783-
1841)

heroin

Univerza 
Heidelberg ~ 1900



Cannabis sativa

• Kitajska, Skiti, asasini



Les Club des Haschischines ~ 1840

• Honore de Balzac
• Alexandre Dumas
• Charles Baudelaire

Hotel Pimodan



Etanol

• Vino in pivo od prazgodovine dalje



Etanol

• Vino in pivo od prazgodovine dalje



Nicotiana tabacum



NOMENKLATURA ZDRAVILNIH UČINKOVIN

• MEDNARODNO NELASTNIŠKO IME (INN)
• FARMAKOPEJSKO IME
• RACIONALNO KEMIJSKO IME (IUPAC)
• LASTNIŠKA IMENA

• pefloxacine
• pefloksacin
• Pefloxacinum
• 1-ethyl-6-fluoro-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-1,4-dihydro-3-

quinolinecarboxylic acid
• ABAKTAL®



farmakopeja

• zbirka predpisov za izdelavo zdravil, 
potrjevanje istovetnosti, ugotavljanje 
čistote in preskušanje drugih parametrov 
kakovosti zdravil in snovi, iz katerih so 
zdravila izdelana. 

• Trenutno oficinalna je Ph.Eur.6



Ph.Eur.6.0



Evropska farmakopeja (Ph.Eur.6)

• 1. Splošna obvestila
• 2. Analizne metode
• 3. Surovine za izdelavo vsebnikov, vsebniki
• 4. Reagenti
• 5. Splošna besedila
• Monografije



Formularium Slovenicum



Formularium Slovenicum
• 1. Uvod
• 2. Splošni del FS
• 3. Izbrana splošna poglavja Ph. Eur.
• 4. Splošne monografije Ph. Eur.
• 5. Farmacevtske oblike Ph. Eur.
• 6. Nacionalne monografije
• 7. Seznami monografij (Ph. Eur. in nac.)
• 8. Indeks monografij Ph. Eur.
• 9. Reagenti
• 10. Homeopatski izdelki Ph. Eur.
• 11. Standardni izrazi
• 12. Posebni del

























Register zdravil RS
• Abecedni seznam lastniških imen zdravil
• Seznam zdravil,ki se izdajajo brez recepta vlekarnah in 

specializiranih prodajalnah
• Zdravila razvrščena po ATC klasifikaciji
• Abecedni seznam zdravilnih učinkovin
• Predpisovanje zdravil v nosečnosti
• Lista prepovedanih snovi in postopkov



povzetek temeljnih značilnosti zdravila (SmPC),

navodilo za uporabo


