
Poleg Farmacevtskega vestnika imajo simpoziji ob letni
skupščini SFD najdaljšo tradicijo med raznolikimi dejav-
nostmi Društva. Predstavljajo pomemben vezni člen, ki en-
krat letno združi strokovnjake iz cele Slovenije, ki delujejo
na različnih področjih v farmaciji. Povezovalno vlogo imajo
tudi kuturno-družabni večeri, ki potekajo v okviru tega sre-
čanja in jih podpirajo sponzorji. Kemofarmacija že od leta
2004 organizira v četrtek, po podelitvi društvenih priznanj,
sprejem za vse udeležence. 
Skoraj 30 let, od leta 1983 do 2008 so simpoziji potekali v
kongresnem centru Avditorij. Leta 2002 smo se družili v

Hotelu Habakuk v Mariboru. Zaradi vse večjega zanimanja
sponzorjev za sodelovanje z razstavnimi prostori smo leta
2009 simpozij preselili na novo lokacijo v kongresni center
Bernardin.

Organizacijo simpozijev ob letni skupščini SFD so v zadnjih
20-ih letih vodili: 

V preglednici 1 navajamo naslove simpozijev ob letni skup-
ščini SFD v zadnjih 20-ih letih. Vsebine simpozijev do leta
2000 so bile objavljene v jubilejni številki Farmacevtskega
vestnika, januarja 2000. 
Vsebino simpozijev ob letnih skupščinah SFD, ki potekajo
od leta 1971, so organizatorji prilagajali trendom v farmaciji
in interesu članov. V letih od 2002 do 2005 so vsebino
simpozijev dopolnjevale učne delavnice, ki so bile name-
njene predvsem praktičnemu usposabljanju za uporabo
spletnih orodij pri prepoznavanju interakcij zdravil in so se
v tistem času zelo hitro uveljavljala tudi v lekarniški praksi.
Od leta 2013 vključuje program simpozijev tudi častno
predavanje, s katerim sodelujejo ugledni člani slovenske
farmacije. Da bi izboljšali interaktivno sodelovanje s publiko,
so organizatorji že leta 2006 prvič uporabili glasovalne si-

Leto
Predsednik organizacijskega odbora 
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2014–2020 izr. prof. dr. Tomaž Vovk
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Preglednica 1: Naslovi in datumi simpozijev ob skupščini SFD od leta 2000 do 2020

Zap. št. skupščine, 
lokacija in datum

Naslovne teme simpozijev ob letni skupščini SFD

25. skupščina 
Avditorij Portorož
11.–13. maj 2000

Farmacevtova vloga v ohranjanju in promociji zdravja
Novosti v farmakoterapiji duševnih bolezni

26. skupščina
Avditorij Portorož
10.–12. maj 2001

Vpliv informacijskih tehnologij na razvoj farmacije
Zdravila v menopavzi – preventiva in zdravljenje osteoporoze

27.  skupščina
Hotel Habakuk Maribor
11.–12. oktober 2002

Protokoli za samozdravljenje
Učne delavnice samozdravljenje po simptomih

28. skupščina
Avditorij Portorož
15.–17. maj 2003 

Preklopljena zdravila in zdravljenje hiperlipidemij
Učne delavnice: preventiva kardiovaskularnih bolezni

29. skupščina
Avditorij Portorož
13.–15. maj 2004

Dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje farmacevtov v EU
Zdravljenje revmatičnih bolezni 
Učne delavnice: prepoznavanje klinično pomembnih interakcij nesteroidnih antirevmatikov
z drugimi zdravili in demonstracija uporabe računalniško podprte informatike

30. skupščina
Avditorij Portorož
12.–14. maj 2005

Farmacevtski informacijski centri
Zdravljenje starostnikov
Učne delavnice: prepoznavanje klinično pomembnih interakcij zdravil za starostnike in
uporaba računalniško podprte informatike

31. skupščina
Avditorij, Portorož
19.–20. maj 2006 

Lekarniške mreže 
Zdravljenje kožnih bolezni

32. skupščina
Avditorij Portorož
17.–19. maj 2007 

Internet in zdravila
Biološka zdravila in gensko zdravljenje 
Odgovornost farmacevta pri izdaji nereguliranih izdelkov

33. skupščina
Avditorij Portorož
15.–17. maj 2008

Zdravljenje ulceroznega kolitisa in Crohnove bolezni
Zdravljenje kroničnih bolezni centralnega živčnega sistema pri starostnikih 
Vloga farmacevta pri optimizaciji skrbi za bolnike v domovih za ostarele

34. skupščina
Bernardin Portorož
7.–9. maj 2009

Akutna bolečina
Zdravila v onkologiji in prehrana onkoloških bolnikov
Vloga in ugled lekarniške službe

35. skupščina
Bernardin Portorož
13.–15. maj 2010

Duševne motnje
Motnje hranjenja in debelost
Generično predpisovanje zdravil

36. skupščina
Bernardin Portorož
12.–14. maj 2011

Farmakogenetika – okno v personalizirano farmacijo in medicino
Zdravljenje bolezni urogenitalnega trakta
Okrogla miza: samozdravljenje: kdaj in kako?

37. skupščina
Bernardin Portorož
10.–12. maj 2012

Nanotehnologija 10 let kasneje – prednosti in pasti
Zdravila in bolezni ORL
Vloga farmacevtov pri usklajevanju zdravljenja z zdravili

38. skupščina
Bernardin Portorož
16.–18. maj 2013

Sodobni vidiki uporabe zdravilnih rastlin
Sodobna obravnava astme
Okrogla miza: farmacevtske kognitivne storitve pri zdravljenju z zdravili



357 farm vestn 2020; 71

S
TR

O
K

O
V

N
I Č

LA
N

K
I

39. skupščina SFD
Bernardin Portorož
15.–17. maj 2014

Otroci, mladostniki in koža
Antikoagulacijska in druga antitrombotična zdravila
Delo farmacevta – izzivi prihodnosti

40. skupščina SFD
Bernardin Portorož
14.–16. maj 2015

Oksidativni stres in antioksidanti
Okrogla miza: radikali in antioksidanti
Zdravljenje psihoz
Tabu moške teme

41. Skupščina
Bernardin Portorož
12.–14. maja 2016 

Kritični pogled na uporabo kanabinoidov v medicini
Metabolični sindrom
Zdravljenje manj pogostih bolezni

42. skupščina SFD
Bernardin Portorož
11.–13. maj 2017

Miti in resnice o zdravju
Zdravljenje starostnikov
Okrogla miza: Zavod za preverjanje avtentičnosti zdravil: vpliv implementacije evropske
zakonodaje glede preprečevanja ponarejenih zdravil

43. skupščina SFD 
Bernardin Portorož
10.– 12. maj 2018

Hrana, razvade in zdravila
Okužbe 

44. skupščina SFD
Bernardin Portorož
9.–11. maj 2019

Ščitnica
Osteopenija in osteoporoza
Anemije 
Parodontalna bolezen – zdravljenje in preprečevanje 

Spletni simpozij SFD
9. oktober 2020
Spletna 45. skupščina
21. november 2020

Prebavni trakt

steme, sprva preko sistema Turning Point, ki so jih danes
zamenjale različne spletne aplikacije. V letu 2020 smo tra-
dicionalni majski simpozij v Bernardinu morali odpovedati
zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z novim
koronavirusom, ki je zagodel celemu svetu. Tako bo leto
2020, ko praznujemo 70-letnico SFD, verjetno v spominu
ostalo iz drugih razlogov, kot smo si želeli na Društvu, saj
smo načrtovali res pester program. Vendar pa smo se na

Društvu hitro prilagodili in nadaljujemo z organiziranjem
strokovnih izpopolnjevanj preko spletnih aplikacij. Tako smo
9. oktobra 2020 s pomočjo spletne aplikacije del programa
letošnjega simpozija SFD uspešno izpeljali. Vsekakor pa si
želimo, da bi tudi v prihodnje simpoziji ob letnih skupščinah
vsem udeležencem ostali v spominu ne le zaradi novih
znanj, ampak tudi zaradi novih poznanstev in doživetij ob
druženju.


