
 
 
 

31. simpozij Sekcije farmacevtskih tehnologov pri SFD 
 

Kombinirana zdravila  
 

24. september 2020, 13.00–16.00 
Virtualno srečanje preko aplikacije MS Teams 

 
13.00 Uvodni pozdrav  

Prvi sklop 

13.15–13.35 Doc. dr. Ilija German Ilić 

Kombinirana zdravila – kaj so in kako jih izdelamo? 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo 

13.40–14.00 Dr. Žiga Hodnik 

Kemijska (ne)kompatibilnost v kombiniranih zdravilih 

Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto 

14.05–14.25 Dr. Katja Berginc 

Vrednotenje sproščanja in interakcij med učinkovinami in pomožnimi snovmi v 

kombiniranih zdravilih – alternativni pristopi 

Lek farmacevtska družba d. d., Ljubljana 

Odmor & virtualno druženje  

Drugi sklop 

14.45–15.05 Asist. Ana Kodrič 

Kombinirana zdravila z vidika pacienta – sodelovanje pri zdravljenju 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo  

15.10–15.30 Dr. Miha Homar 

Trd oreh: poltrdna kombinirana zdravila 

Lek farmacevtska družba d. d., Ljubljana 

15.35–15.55 Matej Barič 

Procesni izzivi dvoplastnega tabletiranja 

Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto  

16.00 Sklep simpozija  

 
  



 
Prijave sprejema Slovensko farmacevtsko društvo preko  

1. spletne strani www.sfd.si  
2. elektronske pošte: info@sfd.si  

3. faksa: 01 569 26 02.  
 

Ob prijavi navedite:  
1. poimenski seznam prijavljenih oseb z e-mail naslovi 

2. ime plačnika kotizacije  
3. davčno številko plačnika kotizacije  

4. točen naslov, kamor naslovimo račun  
 

Plačilo stroškov kotizacije  
Stroške kotizacije boste poravnali na podlagi računa, ki ga bo izstavilo društvo po prejemu prijave.  

Kotizacija vključuje DDV. 
kategorija kotizacije kotizacija (€) 

člani SFD 50 
ne-člani SFD 60 

 
Povezava do srečanja 

Povezava do virtualnega srečanja bo posredovana prijavljenim po e-pošti pred srečanjem. Srečanje bo 
potekalo z uporabo aplikacije MS Teams. Aplikacijo morajo imeti posamezniki na voljo na računalniku ali 

mobilnem telefonu, preko katerega bodo dostopali do srečanja. 
 

Izročki in potrdilo o udeležbi na simpozij 
Izročki predavanj bodo dosegljivi na spletni strani SFD za vse udeležence simpozija. Potrdilo o udeležbi 
boste prejeli po elektronski pošti na naslov, posredovan ob prijavi. Program simpozija smo posredovali 

Lekarniški zbornici Slovenije v oceno za dodelitev licenčnih točk. 
 

Člani strokovno-organizacijskega odbora: 
Klemen Korasa 

Doc. dr. Alenka Zvonar Pobirk 
 

Predsednica strokovno-organizacijskega odbora: 
Dr. Zrinka Abramović 

e-naslov: zrinka.abramovic@novartis.com 
 

Generalna sekretarka 
Dr. Andrijana Tivadar, mag. farm. 
Slovensko farmacevtsko društvo 

telefon: +386 1 569 26 01 
faks: +386 1 569 26 02 

e-naslov: andrijana.tivadar@sfd.si 


