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Cepljenje je učinkovit zdravstveni ukrep za preprečevanje nalezljivih bolezni in s tem pomemben 

pristop pri ohranjanju javnega zdravja. Dobra dostopnost lekarniških farmacevtov ter zgrajeno 

zaupanje v lokalni skupnosti predstavljata veliko priložnost tako za samo izvajanje cepljenja kot za 

ozaveščanje in informiranje javnosti o cepljenju in cepivih. V mnogih državah po svetu lekarniški 

farmacevti že cepijo, nekje le v sklopu pilotnih projektov, drugje kot del redne lekarniške 

dejavnosti. Cepljenje v lekarniški dejavnosti se izvaja s ciljem izboljšati precepljenost za izbrane 

skupine oseb oz. za omejen nabor cepljenj. Pred začetkom izvajanja cepljenja morajo farmacevti 

pridobiti potrebne dodatne kompetence ter zadostiti vsem zakonskim zahtevam. 

 

Na uvodnih predavanjih letošnjega izobraževanja bomo predstavili različne vrste cepiv in odziv 

imunskega sistema nanje ter glavne dejavnike, ki vplivajo na klinično presojo pacienta pred 

cepljenjem, npr. kako je s cepljenjem nosečnic ali pacientov z oslabljenim imunskim sistemom. 

Vključujemo tudi predavanje o potencialni neželenih učinkih cepiv (takojšnjih in zakasnelih) ter 

sistem spremljanja neželenih učinkov po cepljenju v Sloveniji. Osrednji del izobraževanja 

namenjamo izkušnjam s cepljenjem v lekarniški dejavnosti iz tujine - priložnosti ter glavne izzive 

vezane na to dejavnost, najprej s pregledom nad trenutnimi aktivnostmi na tem področju, potem 

pa s predstavitvami konkretnih izkušenj kolegov iz lekarniške dejavnosti na Portugalskem in v 

Švici. Zaključili bomo s komunikološkimi pristopi, ki olajšajo naslavljanje cepljenja pacientom v 

lekarni ter z izkušnjami z vzpostavitvijo spletnega foruma na to tematiko.  

 

Na izobraževanja želimo podati izkušnje, izzive in priložnosti cepljenje v lekarniški dejavnosti ter 

vas ob tem spodbudili k nadaljnjim aktivnostim v tej smeri. Vljudno vabljeni!  

 

 

prof. dr. Irena Mlinarič Raščan,  

dekanja UL Fakultete za farmacijo 

 

izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos, mag. farm. in asist. dr. Urška Nabergoj Makovec, mag. farm., 

članici organizacijskega odbora srečanja
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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 UL 

8.40−9.10 
Odziv imunskega sistema na cepivo  

izr. prof. dr. Martina Gobec, mag. farm. in asist. dr. Jasna Omersel, mag. farm., UL 
Fakulteta za farmacijo 

9.10−9.40 
Vrste cepiv  
izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič, mag. farm., UL Fakulteta za farmacijo 

9.45−10.00 Odmor 

10.00−10.30 

Klinična presoja pacienta pred cepljenjem  

asist. dr. Eva Gorup Cedilnik, dr. med, spec., Zdravstveni dom Vrhnika, in UL 

Medicinska fakulteta  

10.30−11.00 
Varnostni izzivi pri cepljenju  

Mario Fafangel, dr. med., spec., Nacionalni inštitut za javno zdravje 

11.00−11.30 
Izkušnje s cepljenjem v lekarniški dejavnosti v tujini  

prof. dr. Mitja Kos, mag. farm., UL Fakulteta za farmacijo 

11.30-12.00 Odmor 

12.00-12.30 
Izkušnja s cepljenjem v lekarniški dejavnosti na Portugalskem 

Ema Paulino, MSc, PhD Ezfy, Lisbon, Portugal.  

12.30−13.00 

Izkušnja s cepljenjem v lekarniški dejavnosti v Švici 

Markus Messerli, MSc, PhD, Lindenapotheke AG in University of Basel, Basel, 

Švica  

13.00-13:30 
Komunikacija s pacientom o cepljenju: kaj deluje in kaj ne? 

asist. dr. Nanča Čebron Lipovec, mag. farm., UL Fakulteta za farmacijo 

13.30-13:50 

Izziv komunikacije znanosti in stroke z javnostjo v času infodemije 

covid 

asist. dr. Tijana Markovič, mag. farm. in Ana Lucija Vrščaj, mag. lab. biomed., UL 

Fakulteta za farmacijo 

13:50-14:00 
Sklep izobraževanja in preizkus znanja  
izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos, mag. farm. in asist. dr. Urška Nabergoj Makovec, 
mag. farm., UL Fakulteta za farmacijo 

 

 



 

Učni izidi:  

1. Poznati različne vrste cepiv, odziv imunskega sistema na cepiva ter takojšnje in zakasnele neželene 
učinke. 

2. Razumeti glavne dejavnike, ki vplivajo na klinično presojo pacienta pred cepljenjem (imunsko oslabljeni 
bolniki, nosečnice, interakcije cepiv z določenimi zdravili). 

3. Razumeti priložnosti in izzive cepljenja v lekarniški dejavnosti v tujini.  

4. Razumeti vlogo magistra farmacije pri ozaveščanju in informiranju javnosti o cepljenju in cepivih. 
 

Licenčne oziroma kreditne točke:   
Lekarniška zbornica Slovenije je programu strokovnega izpopolnjevanja dodelila 5 licenčnih točk. Ob 
prijavi navedite, da potrebujete dodelitev licenčnih točk.  

Datumi izpopolnjevanja: 8. 6. 2022, 15. 6. 2022 

Način izvedbe: UL Fakulteta za farmacijo, predavalnica PD 

Kotizacija (z DDV): 195 EUR 

Vsaka deseta kotizacija znotraj iste institucije je brezplačna.  Kotizacijo poravnate v osmih dneh od izdaje 

računa, ki ga boste prejeli po opravljenem izobraževanju.  

Prijava:  
Prijave sprejemamo do torka, 31.maja 2022.  
Na spletni strani UL FFA sta na voljo trije prijavni obrazci, izberite ustreznega glede na vaš način prijave: 

1) Posameznik – v primeru, da prijavljate samo sebe kot udeleženca (1 oseba) 
2) Institucija – v primeru skupinske prijave več udeležencev hkrati (npr. prijavo odda institucija 

(javni zavod), kjer ste zaposleni za vse zainteresirane zaposlene v tej instituciji) 
3) Posameznik FFA – prijava za zaposlene na UL FFA. 

 
Možnost odjave: Sprejemamo le pisne odjave, poslane po elektronski pošti na e-naslov do nedelje, 5. junija 
2022. Za odjave po navedenem roku si pridržujemo pravico do zaračunanja administrativnih stroškov v 
višini 20 % zneska kotizacije. 
 

Dodatne informacije: Dostopne na spletni strani UL FFA in po elektronski pošti 

strokovno.izpopolnjevanje@ffa.uni-lj.si   

 

https://www.ffa.uni-lj.si/studij/vsezivljenjska-strokovna-izobrazevanja/strokovna-izpopolnjevanja-s-podrocja-farmacije/spletni-obrazec
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