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Spoštovani, 

8. simpozij Sekcije kliničnih farmacevtov pri SFD, ki bo 9-10. marca 2018, prinaša tudi 

postersko sekcijo, katere namen je predstavitev raziskav s področje klinične farmacije in 

lekarništva, ki so bile izvedene v preteklem obdobju. 

Vljudno vabimo k sodelovanju lekarniške, bolnišnične in klinične farmacevte, raziskovalce iz 

Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani ter vse ostale farmacevte, ki se ukvarjajo z 

omenjenim področjem. Pričakujemo, da boste sodelovali z rezultati raziskav, ki so bile 

izvedene v obliki kliničnih študij, diplomskih, magistrskih, doktorskih in specialističnih nalog 

ali v obliki raziskav z namenom, da se reši konkreten problem pri zdravljenju z zdravili v 

izbranem lekarniškem ali bolnišničnem okolju.  Sodelovali boste v obliki predstavitve 

raziskave na  posterju, za sodelovanje pa morate poslati kratek prispevek (obvezno 

upoštevajte navodila spodaj) najkasneje do 4. 2. 2018 na e-naslov: tomi.laptos@kclj.si 

Vsi prispevki bodo recenzirani, najboljši 3 prispevki bodo imeli priložnost kratke (10-

minutne) predstavitve na 8. Simpoziju klinične farmacije. Vsi posterji bodo objavljeni v 

zborniku predavanj.  

Avtor najboljšega prispevka bo prejel bon za vikend paket za 2 osebi v enem izmed hotelov 

Sava.  

Posterska sekcija bo potekala le v elektronski obliki – po potrditvi boste morali pripraviti e-

poster v Powerpointu. Vsi predstavljalci posterjev  boste pozvani tudi k pripravi izročka 

posterja v A4 formatu (da si udeleženci simpozija lahko vzamejo izvode).  

Navodila za pripravo posterja: Število besed celotnega povzetka (brez naslova in podatkov 

o avtorju) ne sme preseči 400 besed! Prispevek pošljite v posredovani predlogi (v kateri ne 

spreminjate oblikovanja ko npr. velikosti ali vrste pisave, razmakov itd.) 

Ime datoteke ustrezno popravite skladno s priloženo predlogo. 

V primeru vprašanj se lahko obrnete na e-naslov: tomi.laptos@kclj.si 

Lepo vabljeni! 

Tomi Laptoš, mag. farm. 

asist. dr. Alenka Kovačič, mag. farm., spec. 

http://www.sfd.si/


 

NASLOV PRISPEVKA 

Ime Priimek, naziv1,3, asist. dr. Samo Terglav, mag. farm., spec.2 (primer) 
1 Bolnišnica, Oddelek ali klinika, Enota ali klinični oddelek, Kraj 
2 Lekarna X ali zavod, Kraj 
3 Univerza, Fakulteta, Katedra, Kraj 

 

Avtor za dopisovanje: Janez Posebnik, mag.farm., spec. (primer) 

E: janez.posebnik@pbk.si (primer) 

Ustanova: Bolnišnica; Lekarna ali zavod; Univerza, Fakulteta 

 

Uvod 

Besedilo. 

 

Namen 

Besedilo. 

 

Materiali in metode 

Besedilo. 

 

Rezultati in razprava 

Besedilo. 

 

Zaključki 

Besedilo. 

 

Predstavljeno: ESCP 2015 Symposium Lisbona, 28. do 30.10.2015 (primer) 

 

 

 

 


