
40. SKUPŠČINA SFD
Jelka Dolinar

40. skupščina SFD je potekala 16. maja 2015 v GH Ber-
nardin v Portorožu. Delegati so potrdili poročilo o delu in
poslovanju SFD ter poročilo nadzornega odbora.

Matjaž Tuš je delegatom predstavil predlog izdajateljskega
sveta in izvršnega odbora SFD o ukinitvi Farmakona, ki ne
izhaja redno in zato ne izpolnjuje vloge in namena, zaradi
katerega je bil ustanovljen. Poleg tega se je dostopnost do
novih informacij o zdravilih v zadnjih letih izjemno izboljšala,
kar dodatno zmanjšuje pomen tovrstnega biltena. Delegati
so predlog podprli.

Delegati so potrdili predlog sprememb in dopolnitev aktov
SFD, ki so v sprejeti obliki objavljeni na www.sfd.si v zavihku
društveni akti. Povzetek ključnih sprememb navajamo:

Temeljni akt PRAVILA SFD (sprejet 9. maja 2009):
• za ustanovitev nove podružnic in sekcij ne zadostuje

zgolj število članov, pač pa dokazilo, da bo ustanovitev
nove podružnice oz. sekcije pomembno prispevala k
uresničevanju nalog in ciljev Društva

• če podružnica ali sekcija dve leti ne izvaja aktivnosti,
se ukine

• SFD uvaja novo obliko priznanja – pohvale, ki jih po-
deljujejo podružnice in sekcije

• v društvenih aktih črtamo vsa določila v povezavi s Far-
makonom

Skladno s spremembo Pravil SFD uskladimo tudi Pravilnik
o delovanju podružnic in sekcij SFD (sprejet 9. maja
2009).

Pravilnik o podeljevanju društvenih priznanj (sprejet 15.
maja 2010):

• v Pravilnik vključimo pohvale, kot četrto obliko društve-
nih priznanj, prav tako pa tudi način evidentiranja kan-
didatov, odločanja o podelitvi, podeljevanje pohval in
obliko pohval.

• spremeni se 3. člen Pravilnika:
Minařikovo odličje se podeli članu SFD za uspešno, pravi-
loma 20-letno delovanje v SFD ...
Minařikovo priznanje se lahko podeli članom SFD za uspe-
šno praviloma 10-letno delovanje ...

Matjaž Tuš, kandidat za predsednika SFD, je predstavil
svojo vizijo delovanja SFD v naslednjem dveletnem ob-
dobju. Izpostavil je pomen, ki ga ima SFD pri povezovanju
članov. Prizadeval si bo, da bo razvoj društva usmerjen na
tista področja, ki po rezultatih ankete članom največ po-
menijo. Ob tem je omenil velik interes članstva za podruž-
nična srečanja. Podružnice predstavljajo temelje sedanje
organiziranosti SFD, bazo, iz katere izhajajo sekcije, zato
je za SFD kot celoto, za povezanost med člani in za ohra-
njanje pripadnosti stroki in poklicu zelo pomembno, da
Društvo ohranja in krepi podružnične aktivnosti na strokov-
nem in družabnem področju in da ohrani dosedanji model
organiziranosti. Alternativa dosedanjemu modelu je pre-
oblikovanje Društva v zvezo društev, pri čemer se posa-
meznim sekcijam ne bi bilo treba prilagajati skupnim
pravilom, vendar bi bil takšen model precej manj učinkovit
in dražji, izgubila pa bi se tudi vez med člani, zato sam tega
modela ne podpira.

Na podlagi rezultatov ankete bo v naslednjem mandatu
sprejeta tudi odločitev glede naklade Farmacevtskega
vestnika, ki je po oblikovni in vsebinski prenovi postal še
uporabnejši za člane. Predsednik je ob tem poudaril, da
bo Farmacevtski vestnik tudi v prihodnje dostopen vsem
članom v e-obliki, vprašanje je le, ali bo tiskana oblika na
voljo za doplačilo. Obenem si bo društvo prizadevalo za
vzpostavitev sodobnih e-oblik izobraževanja, ki jih bo po-
nudilo svojim članom. Tako kot doslej, si bo SFD prizade-
valo za uveljavitev sistema licenc za lekarniške farmacevte.
Pri tem je izpostavil, da bi tudi SFD kot reprezentativno
strokovno združenje lahko kandidiralo za javno pooblastilo
v zvezi z licencami, vendar je smiselno in za stroko naj-
boljše, da so vsa javna pooblastila podeljena eni organiza-
ciji, to je Lekarniški zbornici Slovenije, vendar le ob pogoju,
da imajo nosilci dejavnosti – magistri farmacije pri odloča-
nju najmanj takšen vpliv kot pravne osebe. To je ključno za
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to, da bomo ohranili samoregulacijo lekarniške dejavnosti
in da bomo ohranili etična oziroma deontološka načela, ki
so jih vzpostavili naši predhodniki. Nedopustno bi bilo, da
bi standarde, normative in pravila, kako se lekarniška de-
javnost izvaja, določali zgolj v skladu z interesi ustanovite-
ljev, lastnikov in kapitala in da pri tem lekarniški farmacevti
ne bi imeli odločujoče besede. Ob tem je pozval člane, da
prevzamejo proaktivno vlogo pri oblikovanju zakonodaje s
področja lekarništva in zbornice, znotraj katere bi morale
fizične osebe uveljaviti enakopraven položaj  napram prav-

nim osebam. Glede na to, da so lekarniški strokovni delavci
pomemben del članstva SFD in da je Društvo združenje fi-
zičnih oseb, bo SFD podprlo vse predlagane rešitve, tudi
alternativne možnosti povezovanja lekarniških farmacevtov,
ki bodo v korist članom.

Delegati so potrdili finančni plan in članarino za leto 2016:
• Farmacevti – zaposleni 32 €
• Tehniki 25 €
• Študenti, seniorji 15 €
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Predsednik SFD Matjaž Tuš 
IZVRŠNI ODBOR 
Podružnice
Celjska podružnica Nataša Čater  
Dolenjska podružnica Mirjana Dragoš 
Gorenjska podružnica Teja Germovnik  
Ljubljanska podružnica Vladka Češek Bizjak  
Mariborska podružnica Maja Petre 
Pomurska podružnica Nina Šterbenc 
Posavska podružnica Tadeja Pavlin 
Primorska podružnica Samo Mahovič 
Zasavska podružnica Simona Gričar  
Sekcije
Homeopatska sekcija Alenka Andjelić Dolžan  
Sekcija bolnišničnih farmacevtov Franci Tratar  
Sekcija farmacevtskih tehnologov Rok Dreu 
Sekcija farmacevtskih tehnikov  Karmen Grom   
Sekcija farmacevtskih znanosti Irena Mlinarič Raščan   
Sekcija kliničnih farmacevtov Alenka Premuš Marušič 
Sekcija farmacevtov javnih lekarn Miroslava Abazović 
Sekcija seniorjev Marija Vrtačnik 
Sekcija študentov Danaja Rode  
Sekcija za farmacevtsko kemijo Marko Anderluh  
Regulatorna sekcija Urška Pavlovčič  
Sekcija za zgodovino farmacije Darja Frankič 
Nadzorni odbor Gašper Marc, Dionizij Petrič, Marina Urbanc  
Disciplinsko sodišče Vesna Bizjak, Slavko Pečar, Ivan Remškar  

Odbor za podeljevanje društvenih priznanj 
Simona Cencelj, Tajda Gala Miharija, Sabina Grm, Tatjana
Kogovšek Vidmar, Marinka Kregar, Julijana Kristl, Darja
Potočnik Benčič  

Izdajateljski svet
Cvetka Bačar Bole, Darja Frankič, Janez Ilaš, 
Smilja Milošev Tuševljak, Aleš Obreza, Nina Pisk, 
Sonja Rupret  

Odgovorni urednik Farmacevtskega vestnika 
Glavna urednica Farmacevtskega vestnika

Borut Štrukelj, 
Nina Kočevar Glavač

40. skupščina SFD je izvolila organe SFD za mandatno obdobje 2015 - 2017
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štvenih priznanj je Odbor vloge obravnaval, ocenil aktivnosti
posameznikov in jih potrdil.
Slovesna podelitev priznanj SFD je potekala v Tartinijevem
gledališču v Piranu 14. maja 2015 ob zanimivem glasbenem
programu, ki sta ga izvajala Edin Karamazov na kitari in Alek-
sander Milošev na violi, program pa je povezovala Katja Pišot.
Priznanja sta podelila predsednik SFD Matjaž Tuš in pred-
sednica Odbora prof. dr. Julijana Kristl in sicer eno Minařikovo
odličje in tri Minařikova priznanja: 
• dr. Gašper Marc, mag. farm., dobitnik Minařikovega

odličja na predlog Ljubljanske podružnice. Predlog so po-
trdili tudi občni zbori treh sekcij: Sekcije farmacevtskih teh-
nologov, Sekcije farmacevtskih znanosti in Sekcije za
farmacevtsko kemijo leta 2014. 

• Lilijana Grosek, mag.farm.,  dobitnica Minařikovega pri-

znanja na predlog Celjske podružnice SFD. 
• dr. Lea Knez, mag. farm., spec. klin. farm., dobitnica Mi-

nařikovega priznanja na predlog Sekcije kliničnih farma-
cevtov 

• izr. prof. dr. Mitja Kos, mag.farm., dobitnik Minařikovega

priznanja na predlog Ljubljanske podružnice SFD.

PRIZNANJA SFD 2015
Prof. dr. Julijana Kristl, mag. farm.

Prejemniki društvenih
priznanj v letu 2015 s
predsednikom SFD
in predsednico
Odbora za
podeljevanje
društvenih priznanj

Priznanja Slovenskega farmacevtskega društva imajo pose-
bno simbolno in sporočilno vrednost in pomen. Mislim, da ni
naključje, da SFD ta priznanja podeljuje posameznikom v far-
macevtski stroki za njihove najbolj prepoznavne dosežke in
odlična dela. SFD ceni pomen priznanj, ki si jih za svoje trdo
in uspešno delo zaslužijo posamezniki, ki so z rezultati pri-
spevali k razvoju in napredku stroke. 
Prihodnost farmacije in lekarniške dejavnosti  bo takšna, kot
smo si jo začrtali v sedanjosti in preteklih letih. In prihodnost
bo močno odvisna od tega, kdaj bomo vsi spoznali, da v 21.
stoletju ni mogoče dostojno preživeti  s tehnologijo in zna-
njem iz 20. stoletja in da je celoten planet postal globalno
prepleteno mesto, v katerem za delo konkurirajo vrhunsko
izobraženi in motivirani kadri. In priznanja SFD 2015 za do-
sežke so tista, ki pomenijo potrditev vrednot, h katerim je far-
macevtska stroka usmerjena. 
Slovensko farmacevtsko društvo je na razpis za podelitev
društvenih priznanj v letu 2015, objavljen v 5. številki Farma-
cevtskega vestnika 2014 in na spletni strani www.sfd.si, pre-
jelo štiri popolne, izjemno izčrpno pripravljene vloge. Skladno
z razpisnimi pogoji in določili Pravilnika o podeljevanju dru-

P
R

IZ
N

A
N

JA
 S

LO
V

E
N

S
K

E
G

A
 F

A
R

M
A

C
E

V
TS

K
E

G
A

 D
R

U
Š

TV
A

 2
01

5



277 farm vestn 2015; 66

MINAŘIKOVO ODLIČJE
dr. GAŠPER MARC, mag. farm.

Dr. Gašper Marc je otroštvo preživel v rodni Vipavi, gimna-
zijo je zaključil v Ajdovščini, odslužil vojaški rok in se leta
1980 vpisal na Oddelek za farmacijo Fakultete za naravo-
slovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani, kjer se je leta 1988
tudi zaposlil kot mladi raziskovalec v okviru programa
»2000 mladih raziskovalcev«. Magistrski študij je z odlično
oceno  zaključil leta 1991, doktorsko disertacijo  pa leta
1995 na področju sinteze biološko aktivnih oligopeptidov.
V času 1995-1996 se je postdoktorsko izpopolnjeval na
Fakulteti za kemijo Univerze v Trstu v raziskovalni skupini
prof. Pitaccove in prof. Valentina.

S 1. januarjem 1998 se je zaposlil v farmacevtski družbi
Hoffmann-La Roche Ltd, Podružnica Ljubljana, danes sa-
mostojno podjetje Roche farmacevtska družba d.o.o., kjer
je strokovni vodja, odgovoren za področje registracij, far-
makovigilance, kliničnih študij in nadzora kakovosti. 

Pedagoško  in znanstveno raziskovalno je dr. Marc deloval
na področju farmacevtske kemije v času, ko je bil zaposlen
na Fakulteti za farmacijo. Je avtor in so-avtor petih origi-
nalnih znanstvenih člankov v revijah s faktorjem vpliva in
devetih  preglednih znanstvenih člankov. V tem obdobju je
bil tudi so-avtor 5 podeljenih patentov, nastopil je na znan-
stvenih konferencah, bil  moderator na strokovnih srečanjih
in recenzent strokovnih člankov. V letih 1992 - 1996 je pre-
daval predmet Farmakologija na Visoki zdravstveni šoli Uni-
verze v Mariboru, na kateri je bil leta 1994 izvoljen v naziv
višji predavatelj. Tudi še danes je dr. Marc cenjen predava-
telj in na povabilo  predstavi študentom farmacije praktični
vidik izvajanja kliničnih študij, etiko v zdravstvu in teme s
področja regulative. 

Na prvi pogled dr. Marc deluje kot umirjen strokovnjak, ki
so mu primarne redne delovne obveznosti. Vendar že drugi
pogled  pokaže, da si vedno najde čas tudi za aktivnosti v
stanovskem društvu. že med študijem se je aktivno vključil
v revitalizacijo  Študentske sekcije SFD, ki dotlej ni bila akti-
vna. Namen študentov je bil, da se včlanijo v evropsko
združenje študentov farmacije - EPSA in pridobijo možnost
izvajanja študentskega dela in praks v tujini. Sekcijo  je vodil
v letih 1983-1986, ko so potekale intenzivne priprave na
9. Kongres evropskega združenja študentov farmacije, ki
ga je Študentska sekcija uspešno organizirala  spomladi
1986 v Šmarjeških toplicah. To je bil poseben dosežek, saj

v tistem obdobju društvo ni imelo izkušenj z organizacijo
mednarodnih prireditev, mnogi so celo dvomili v uspos-
obljenost Študentske sekcije za realizacijo tako velikega
projekta. 

V okviru SFD je postal zelo dejaven leta 2003, ko je prev-
zel predsedništvo Ljubljanske podružnice, ki jo je vodil do
leta 2007. V 4-letnem obdobju je organiziral in povezoval
38 srečanj za člane Ljubljanske podružnice, predvsem kot
strokovna predavanja, bodisi neodvisnih predavateljev ali
v sodelovanju s farmacevtsko industrijo. V letih 2003 in
2004 je podružnica organizirala tudi tri okrogle mize z več
predavatelji: Homeopatija – možnosti in perspektive izva-
janja homeopatskega zdravljenja v Sloveniji po vstopu v
EU, Fitoterapija – danes in Posvetovanje o uvajanju si-
stema zamenljivih zdravil v Sloveniji. Poleg strokovnih pre-
davanj je kot predsednik podružnice spodbujal druženje
v povezavi s poljudnimi temami.  Tako je podružnica
vsako leto v decembru organizirala prednovoletna sreča-
nja, ki so jih popestrila potopisna predavanja. Leta 2005
je sodeloval pri organizaciji 50-letnice Ljubljanske podruž-
nice.

Najbolj opazno je dr. Gašper Marc zaznamoval slovensko
farmacijo kot predsednik SFD. To funkcijo je opravljal od
leta 2007 do 2013. Njegov osebni prispevek je pustil sledi
na vseh projektih, ki jih je SFD izvajalo v tem obdobju. Dr.
Marc pri vodenju ni uporabljal vsakdanjo logiko, ampak je
vedno vključil svoj pristop in vizijo. Aktivnosti SFD so pod
njegovim vodstvom potekale usklajeno in uspešno. Izpo-
stavil se je vedno, ko je bilo potrebno v javnosti braniti
stroko ali poslovni interes SFD, bodisi pred državnimi usta-
novami, mediji ali poslovnimi partnerji.  Znal je razmejiti in
ohraniti neodvisnost svojega dela v SFD, ne glede na de-
lovno mesto. To je Društvu povečalo prepoznavnost, ugled
in moč.

Prva zaposlitev na
Fakulteti za farmacijo
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Med izrednimi projekti, ki jih je SFD pod njegovim vod-
stvom izpeljalo velja izpostaviti tri dejavnosti:
• tri mednarodne znanstvene konference (5th Joint Meeting

of Medicinal Chemisty, 2007 v Portorožu; 8th Central Eu-
ropean Symposium of Pharmaceutical Technology, 2008
v Ljubljani in  4th BBBB Conference, 2011 na Bledu), 

• izdajo treh strokovnih  monografij (Biološka zdravila, Sa-
mozdravljenje in Sodobna fitoterapija) in 

• Dan slovenskih lekarn, ki je postal javno prepoznaven
projekt. 

Strokovna širina in razgledanost sta dr. Marcu omogočila,
da se je na izzive v stroki  znal vedno ustrezno odzvati in
za ideje pridobiti tudi soglasje kolegov, o čemer priča s
strani SFD, FFA in LZS usklajeni dokument  Nacionalna
strategija vključevanja lekarniške dejavnosti in lekarniških
farmacevtov v nadaljnji razvoj slovenskega zdravstvenega
sistema, ki ga je pripravila Sekcija farmacevtov javnih lekarn
pri SFD in je postal podlaga za oblikovanje nove zdrav-
stvene zakonodaje s področja lekarništva.  

Kot aktiven sogovornik je sodeloval na vseh novinarskih
konferencah, ki jih je organiziralo SFD ali kot vabljen pred-
stavnik stroke na okroglih mizah. Njegove izjave so bile v
medijih pogosto citirane. V javnih nastopih v medijih in na
televiziji se je zavzemal za neodvisnost lekarniškega farma-
cevta, za funkcionalno ohranitev lekarn v sistemu zdrav-
stvenega varstva in proti komercializaciji lekarn.
Komunikaciji z mediji se ni izogibal niti takrat, ko je bilo po-

trebno braniti slovensko zakonodaja na področju proizvod-
nje in distribucije zdravil.

Dr. Marc si je vedno prizadeval, da bi Društvo ohranilo
svojo vlogo kot stičišče različnih vej farmacevtske dejav-
nosti, znotraj katerega z internim usklajevanjem dosegamo
soglasje. V komunikaciji z javnostjo je pod njegovim vod-
stvom društvo sledilo duhu časa, na spremembe se je od-
zivalo proaktivno, z jasnimi stališči farmacevtske stroke. Za
vse napisane zasluge in tudi nenapisane mu Slovensko far-
macevtsko društvo podeljuje Minařikovo odličje.  

Julijana Kristl je prebrala utemeljitev za podelitev odličja v letu 2015

Odličje je izročil predsednik SFD,
Matjaž Tuš
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MINAŘIKOVO PRIZNANJE
LILIJANA GROSEK, mag. farm.
Magistra Lilijana Grosek je zaključila univerzitetni študij far-
macije na Univerzi v Ljubljani na Fakulteti za farmacijo  leta
1987 in se kot štipendistka Celjskih lekarn pri njih tudi za-
poslila.
Z izrazito osebnim pristopom je znala uveljaviti svoje ideje
v matičnem delovnem okolju. Tako letos mineva natančno
20 uspešnih let, odkar je postala direktorica javnega za-
voda Celjske lekarne. Neobremenjena s takratnimi neure-
jenimi razmerami v zavodu, mlada, zagnana  in polna
energije, je znala ustvariti zgledene kadrovske, ekonomske
in tehnične pogoje za izvajanje lekarniške dejavnosti. Po-
skrbela je za širjenje lekarniške mreže na Celjskem, ki se
je v dvajsetih letih  povečala za osem novih enot, pa tudi
za celostno prenovitev ostalih starejših lekarn. 
Strokovni razvoj zavoda je omogočila s spodbujanjem po-
diplomskega izobraževanja in različnih oblik dopolnilnega
izpopolnjevanja zaposlenih, med drugim tudi s področij
homeopatije, informatike, ekonomije.  Danes se Zavod po-
naša z osmimi specialisti in petimi specializanti,  kar je naj-
več med lekarniškimi zavodi v Sloveniji.  Zavedajoč se
pomena dobre komunikacije med sodelavci, z zdravstve-
nim osebjem in z obiskovalci lekarn, je bil JZ Celjske le-
karne med prvimi v Sloveniji, ki je omogočil tovrstno
usposabljanje zaposlenih. Od leta 1998 izvaja JZ Celjske
lekarne na pobudo magistre Grosek redne raziskave o za-
dovoljstvu uporabnikov lekarniških storitev in zaposlenih.
Rezultati teh raziskav usmerjajo razvoj zavoda.
Magistra Grosek vzpodbuja sodelavce k pripravi predava-
vanj za laično javnost in podpira njihove nastope v medijih.
Dala je pobudo za nastanek info točke, ki se je kasneje
preimenovala v Z točko, kjer farmacevti mesečno pripra-
vljajo strokovna  predavanja za laično javnost.  
Magistra Grosek si zelo prizadeva za ustrezno umestitev
farmacevta in lekarne v zdravstevni sistem in pravično
vrednotenje lekarniških storitev, za kar se je bila v preteklo-
sti pripravlejna tudi osebno izpostaviti. Aktivno deluje v
strokovnih telesih LZS in v organih upravljanja zbornice.
Slovensko lekarniško dejavnost je zastopala in predstavljala
na 4 mednarodnih konferencah pred vstopom Slovenije v
EU, na srečanju Madžarske lekarniške zbornice, na  rednih
letnih zasedanjih PGEU, na srečanjih ekonomistov v zdrav-
stvu. Nastopala je s predavanji, v okviru okroglih miz  in s
posterji. Na FIP kongresih je predstavila 3 posterje (2001,
2005 in 2007).
Delovala je v različnih organih SFD, prepoznavno pa je
predvsem njeno strokovno delo za Sekcijo farmacevtov
javnih lekarn in za Celjsko podružnico.

Za prepoznavnost in ugled lekarništva na Celjskem si pri-
zadeva tudi skozi ohranjanje lekarniške kulturne dediščine.
Spodbudila je pripravo monografije o lekarnah na Celjskem
od Mozirja do Podčetrtka leta 2002, na njeno pobudo so
v Muzeju novejše zgodovine v Celju uredili lekarniški koti-
ček, ob Dnevu slovenskih lekarn pa so leta 2014 postavili
stalno zbirko o zgodovini lekarništva na Celjskem v prosto-
rih Uprave Celjskih lekarn.  
Z rezultati svojega strokovnega in organizacijskega  dela  v
zavodu in širše v slovenskem prostoru, je magistra Lilijana
Grosek veliko prispevala k razvoju lekarništva in za promo-
cijo farmacevtskega poklica, zato ji SFD podeljuje Minaři-
kovo priznanje.  

S kolegoma dr. Čufarjevo in mag. Husom ter predstavniki 
kraljevega farmacevtskega društva Velike Britanje na PGEU srečanju
(druga z desne)

Lilijana Grosek 
in Matjaž Tuš
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MINAŘIKOVO PRIZNANJE 
dr. LEA KNEZ, mag. farm.,  spec. klin. farm.

Dr. Lea Knez  se je strokovno in znanstveno izobraževala
na Univerzi v Ljubljani; univerzitetni študij farmacije je za-
ključila na Fakulteti za farmacijo leta 2006, bila je mlada ra-
ziskovalka na Univerzitetni kliniki Golnik in pridobila
doktorat znanosti na Medicinski fakulteti leta 2013. S spe-
cialistično nalogo, ki obravnava vlogo kliničnega farma-
cevta  pri obravnavi  onkoloških bolnikov,  je zaključila
specializacijo leta 2014.

V iskanju in razvijanju lastne, osebno razpoznavne klinično
farmacevtske dejavosti, izhaja iz objavljenih dosežkov tega
aktualnega in hitro razvijajočega področja. Nedvomno je os-
novne izzive našla predvsem v znanju in kliničnih izkušnjah
med študijem in relativno kratki zaposlitvi na tem področju.

Vsestransko si prizadeva spodbujati farmacevte k proaktiv-
nemu pristopu do uveljavitve dela kliničnega farmacevta in
njegovega pomena v zdravstvenem sistemu. S temi ide-
jami naslavlja tako slovenske kot tuje študente farmacije v
okviru rednega študija, kjer je dr. Lea Knez asistentka pri
predmetih na dodiplomskih in podpiplomskih vajah in pre-
davanjih na Fakulteti za farmacijo ter na srečanjih   pri ob-
študijskih dejavnostih (Poletni tabor študentov farmacije,
Sejem priložnosti, Clinical skills event, IPSF kongres, IPSF
News Bulletin) in neformalnih srečanjih, kakor tudi kolege
farmacevte na strokovnih srečanjih, predavanjih in delav-
nicah v Sloveniji in tujini (FIP kongres, EAHP simpozij, letni
SFD simpoziji, Simpozij sekcije kliničnih farmacevtov, NZW
Hamburg, ESOP Masterclass). 

Dr. Lea Knez se zaveda, da je za delo kliničnega farma-
cevta koristna podpora s konkretnimi podatki, zato si je ob
uvajanju novih storitev v bolnišnici Golnik prizadevala za
vrednotenje le teh v obliki raziskovalnih nalog zavedajoč se,
da z rezultati iz prakse lažje prepričajo kolege v timu in nev-
ključeno zdravstveno javnost o potrebi po aktivni vključitvi
kliničnih farmacevtov v zdravstveni tim. Takšen pristop je
bil deležen številnih pozitivnih komentarjev tako doma kot
v tujini (Golniški simpozij, Tavčarjevi dnevi, Kokaljevi dnevi,
EAHP Congress, FIP Conference, European Cancer Con-
gress). 

Aktivno sodeluje pri pripravi terapevtskih planov za zdra-
vljenje onkoloških bolnikov in kot članica golniške ekipe na-
daljuje z uspešnimi pobudami za vpeljavo dela kliničnega
farmacevta v redno prakso na vseh oddelkih. Od aprila

2014 sodeluje pri projektu ZZZS Skupine kakovostnega
predpisovanja zdravil in Farmacevt svetovalec, kjer sode-
luje kot svetovalka in koordinira delo 11 farmacevtov. 

Kljub mladosti je avtorica in so-avtorica 17 raziskovalnih in
preglednih znanstvenih člankov, med katerimi je bilo deset
objavljenih v revijah s faktorjem vpliva. Bila je tudi gostujoča
urednica in glavna recenzentka dveh številk Farmacevt-
skega vestnika, ki sta bili tematsko usmerjeni v klinično far-
macijo.

Z rezultati strokovnega in raziskovalnega dela, je dr. Lea
Knez  veliko prispevala za prepoznavnost klinične farmacije
in  njeno vključitev v zdravstveni sistem, zato ji SFD pode-
ljuje Minařikovo priznanje.  

V zasedbi z mentorji (iz leve prof. Košnik, prof. Čufer in prof. Mrhar)
in golniškimi kliničnimi farmacevti ob otvoritvi Enote za internistično
onkologijo (april 2012)

Lea Knez in Matjaž Tuš

P
R

IZ
N

A
N

JA
 S

LO
V

E
N

S
K

E
G

A
 F

A
R

M
A

C
E

V
TS

K
E

G
A

 D
R

U
Š

TV
A

 2
01

5



281 farm vestn 2015; 66

MINAŘIKOVO PRIZNANJE 
izr. prof. dr. MITJA KOS, mag.farm.

Dr. Mitja Kos je zaključil študij in se zaposlil na Fakulteti za
farmacijo Univerze v Ljubljani v letu 1999. Istega leta je bil
izvoljen v naziv asistenta za področje socialne farmacije, v
docenta leta 2008 in v izrednega profesorja leta 2014. S po-
dročja farmakoepidemiologije se je po diplomi izpopolnjeval
pri prof. dr. Bertu Leufkensenu na Nizozemskem in pri  prof.
dr. Albertu I. Wertheimerju  iz Temple University, ZDA. Bil je
prvi habilitiran asistent in učitelj na področju socialne farma-
cije na Katedri za socialno farmacijo, kar pomeni, da je bilo
večino predmetov oz. pedagoških aktivnosti potrebno po-
staviti na novo oz. ustrezno reformirati. To mu je uspelo z
zavzetim delom pri uvajanju modernih oblik dela v pedagoški
in raziskovalni proces, med drugim je leta 2008  razvil so-
doben sistem spletnih učnih delavnic. Od leta 2009 je pred-
stojnik  Katedre za socialno farmacijo, ki vključuje
farmakoepidemiologijo, farmakoekonomiko ter raziskave
strukture, procesov in zdravstvenih izidov ter koordinira
praktično usposabljanje študentov farmacije. O njegovi stro-
kovnosti priča predstojništvo in članstvo v uredniških odborih
priznanih revij: Journal of Pharmaceutical Health Services
Research, Zdravstveno varstvo in Farmacevtski vestnik.
Svojo akademsko pot ves čas prepleta s prakso. Osrednja
tema njegovih raziskav je varnost in primerjalna učinkovi-
tost zdravil, njihova dostopnost ter racionalizacija in opti-
mizacija njihove uporabe. Posebno skrb posveča
aplikativno raziskovalnim aktivnostim z namenom dosega-
nja z dokazi podprte lekarniške dejavnosti. Skupaj s kolegi
iz prakse razvija in vrednoti nove vloge in storitve farma-
cevtov v zdravstvu. V okviru Lekarniške zbornice Slovenije
sodeluje pri postavitvi modela kognitivnih storitev, pri pri-
pravi sistema poenotenja kompetenc ter pri prenovi spe-
cializacij za magistre farmacije.
S SFD je dr. Kos povezan že od vpisa na Fakulteto za far-
macijo, ko je kot predstavnik Študentske sekcije pri SFD
sodeloval pri ustanovitvi Društva študentov farmacije, ki je
kasneje omogočila mednarodne izmenjave študentov far-
macije. Zelo aktivno je deloval v  mednarodni študentski fe-
deraciji IPSF, v okviru katere  je vodil simpozije, projekte,
zastopal je IPSF  na FIP-u, WHO, UNESCO. Za zasluge je
bil leta 1999 imenovan za zaslužnega član IPSF. Leta 1996
je  Mitja Kos dal pobudo za organizacijo prvega študent-
skega tabora z mednarodnim sodelovanjem, ki je potekal v
Ročinju, sodeloval je pri ustanovitvi študentskega časopisa
Spatula leta 1997, pri organizaciji tekmovanja v svetovanju
pacientu,  kar  vse izvajajo  študenti farmacije še danes.

Mitja Kos je že več mandatov član IO Ljubljanske podružnice
in je veliko pripomogel k oblikovanju mesečnih srečanj po-
družnice. Vodil in organiziral je nekaj  okroglih miz za podruž-
nico, pa tudi na simpoziju ob redni letni skupščini SFD. Leta
2014 je vodil organizacijo simpozija Sekcije lekarn in razi-
skavo, ki jo sekcija vsakoletno izvede v povezavi z Dnevom
lekarn. Bil je tudi gostujoči urednik Farmacevtskega vestnika.
Sicer pa je njegova vpetost v različne dejavnosti s področja
zdravstva izjemno pisana: je član delovnih skupin in komisij
pri JAZMP, pri LZS sodeluje pri postavitvi sistema kompe-
tenc, pri prenovi pravilnika o specializacijah v lekarniški de-
javnosti, bil je  član Zdravstvenega sveta pri Ministrstvu za
zdravje RS in je še član IO Evropske mreže za farmacevtsko
skrb PCNE, ki ji bo od leta 2016 predsedovala Slovenija. 
Za njegov znanstveni prispevek na področju socialne far-
macije, za trud, ki ga vlaga v razvoj lekarniške farmacije in
za zavzeto delo pri Slovenskem farmacevtskem društvu
mu SFD podeljuje Minařikovo priznanje v letu 2015.

S soavtorji dokumenta „Pharmacy Education: A Vision of the
Future“, lansiranje dokumenta, FIP, Barcelona 1999 
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Julijana Kristl, Mitja Kos in Matjaž Tuš
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Prejemniki priznanj 2015 po svečani
podelitvi

Prejemniki priznanj so z zanimanjem spremljali glasbeni program 

Maruša Hribar je čestitala Lei Knez
Direktor Kemofarmacije mag. Davorin Poherc je čestital prejemnici
priznanja

Mitja Kos s sodelavci in kolegi s Fakultete za farmacijoP
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ZAHVALNI GOVOR PREJEMNIKA
ODLIČJA ZA 2015
Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!

Pripadla mi je prijetna in častna dolžnost, da vas v imenu
vseh letošnjih nagrajenk in nagrajencev pozdravim, pred-
vsem pa, da se v našem skupnem imenu zahvalim za iz-
kazano zaupanje in počastitev. Iskrena hvala vsem, ki ste
predloge podali, jih oblikovali in podprli!

Ni prvič, da vas imam priložnost nagovoriti s tega mesta.
Mislim pa, da sem se prvič znašel v zadregi. V zadregi, kaj
naj povem in s skrbjo, kako naj povem. Najvišje društveno
priznanje, Minarikovo odličje, so pred menoj večinoma pre-
jele članice in člani, ki so pomembno oblikovali stroko, jo
iz odgovornih položajev izgrajevali in usmerjali. Sam se

mednje prav gotovo ne uvrščam. Se pa zato vedno znova
spominjam besed iz nagovora, ki ga je ob enaki priložnosti
pred leti imel eden naših najvidnejših profesorjev in odličen
predavatelj, ki smo mu lahko prisluhnili tudi danes, profesor
Pečar. V spomin se mi je vtisnilo, da je ob prejemu odličja
malce začudeno ugotavljal, da je “samo delal” in nič več. 
In če to ugotavlja on, potem ugotavljam jaz to še desetkrat
bolj: “Saj sem samo deloval v društvu!”

Me je pa v tej zadregi ena stvar zelo razveselila. Mislim, da
nagrada, ki sem jo prejel, kaže na veliko srce naših članic
in članov in na njihovo ljubezen do društva. Da cenijo in
spoštujejo aktivnosti, pri katerih sem sodelovalih in še zla-
sti, da podpirajo politiko širine in povezovanja, za katero
sem se zavzemal. Sam sem prepričan, da je to usmeritev,
o kateri velja resno razmišljati tudi v prihodnosti. Naša
stroka potrebuje in si zasluži močno, enovito krovno orga-
nizacijo.
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Moja poklicna pot, izkušnje in položaj niso takšni, da bi
lahko sodil, kam in kako naj se stroka razvija, kaj so prave
usmeritve in čemu naj sledimo. Še toliko manj sem v polo-
žaju, da bi lahko presojal, kaj vse je narobe in kaj bi bilo
potrebno spremeniti. Slednje ne le zaradi ekspertize in po-
ložaja, ampak tudi čisto po osebni plati. Vsi tisti, ki me vsaj
malce poznate, veste da sem po naravi zmeren skeptik –
skeptik, ki pa je tudi po petintidesetih letih še vedno otro-
ško navdušen nad farmacijo. In če dvomim o marsičem,
pa nikoli nisem dvomil o prihodnosti naše stroke! Malo je
področij, ki bi imela tako dobra izhodišča in tako prepričljive
možnosti, kot je farmacija.

Za našo državo še posebej velja, da živimo v času, ko se
mnogi sprašujejo, kaj nas čaka. Odgovor na to vprašanje
je kljub zapletenosti lahko enostaven in zelo jasen: Prihod-
nost ni nekaj, kar čaka! Prihodnost ne pride sama, prihod-
nost se ustvarja!

Skorajda ne poznam stroke, ki bi imela tako močan ustvar-
jalni naboj, kot ga ima farmacija. Seveda pa ni nič danega
in še manj samoumevnega. Nedavni dogodki v zvezi s sta-
tusom in organiziranostjo Agencije to lepo ilustrirajo. Celo
tak vogelni kamen naše stroke ni samoumevno zagoto-
vljen. Ta primer je prepričljivo opozorilo, kako se je potre-
bno vedno znova dokazovati in vedno znova pokazati, da
stroko dejansko držimo v rokah, da jo vodimo in razvijamo,
da smo njeni “lastniki”.

Z razumevanjem lastništva - v prenesenem pomenu, pa
tudi dobesedno - imamo v tej državi resne težave. Ves čas
poslušam, da ni pomembno, kdo je lastnik. Tudi najvišji
predstvniki te države me prepričujejo, da je vseeno, kdo je
lastnik bank, avtocest ali lekarn. Izkušnje me uče, da po-
gosto cilj lahko dosežemo z različnimi rešitvami ali po ra-

zličnih poteh. Res je celo, da je včasih vseeno, po kateri
poti se odpravimo, bolj pomembno je, da smo se odpravili.
Ampak če se vrnem k bankam, avtocestam ali lekarnam:
zanesljivo ni vseeno, kje je lastništvo, kdo jih vodi, kdo
odloča, kdo regulira farmacevtsko stroko, kdo postavlja
standarde in kdo jih nadzira. Torej, kdo je pravzaprav go-
nilna sila in kdo z njo upravlja. In dokler imamo v rokah
stroko, imamo v svojih rokah tudi prihodnost!

To bi bil tudi primeren zaključek mojega nagovora. Ampak
odločil sem se, da ga zaključim z nečem drugim, kar se mi
zdi še pomembnejše: s tistim, kar nas oblikuje, kar pušča
sledi in kar nesemo s seboj. Z društvom sem že več kot
trideset let, še iz študentskih dni. In če danes pomislim, kaj
mi je od takrat ostalo v spominu, to niso publikacije, pro-
jekti ali posterji. Nikar me ne sprašujte, kaj smo napisali,
kaj sklenili, ker se tega ne spomnjam. Še danes pa se spo-
minjam številnih ljudi, s katerimi sem se srečeval. Obrazov,
nasmehov, pogledov in skupnih doživetij!

To, kar res šteje, so ljudje. Ne novi prostori, ne kvadratni
metri, ne takšni ali drugačni projekti, pravilniki ali smernice,
ampak ljudje! In prav pri ljudeh, pri medsebojnih stikih in
sodelovanju mi je društvo – in to ste vi - velikodušno povr-
nilo vsako uro, ki sem mu jo namenil.

Upam, da sem tudi sam komu prispeval kaj, kar mu je po-
lepšalo dan, kar mu vzbuja prijetne občutke in kar bo vzel
v svojo popotnico.

Še enkrat se vam lepo zahvaljujem za izkazano čast in vam
želim prijetno druženje – nocoj in vnaprej! Hvala!

Gašper Marc
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