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Člani organizacijskega odbora FarmaSki

CELJSKA PODRUŽNICA

S pregovorom, da ptice, ki so si podobne, letijo skupaj, je
navzoče ob 50. obletnici delovanja Celjske podružnice v
juniju 2002, nagovoril Slavko Rataj. Spomnil je na združe-
vanje poklicnih kolegov z namenom utrjevanja ugleda in
skrbi za promocijo in razvoj dejavnosti. Celjska podružnica
je bila ustanovljena 5. aprila 1952. Povezovala je magistre
farmacije iz Celja in okolice, Šoštanja, Trbovelj in Krškega.
Prvi predsednik je bil mag. Dalibor Vrankovič. Nasledil ga
je Vekoslav Ujčič, nato Dušan Gradišnik, ki je bil leta 1981
odlikovan z Minařikovim odličjem. Podružnico so ves čas
vodili magistri farmacije. Danes Celjska podružnica združuje
farmacevte in farmacevtske tehnike na območju Celja, Ve-
lenja, Žalca in Mozirja. Članstvo je od prvotnih 27 naraslo
na okoli 230 članov. Svetovalna vloga farmacevta pri za-
gotavljanju optimalne terapije in izbire samozdravljenja je
rdeča nit rednih mesečnih strokovnih srečanj. Po uveljavitvi
licenc za magistre farmacije zahteva izbira strokovnih pre-

davanj dodatno skrb. Le-ta so tudi vedno bolj zaželena in
obiskana. Podružnica posveča skrb organizaciji družabnih
aktivnosti, s katerimi povezuje svoje člane. Organizirali smo
Ples farmacevtskega društva. Teniški turnir, ki je prerasel v
športne igre slovenskih farmacevtov, smo organizirali v letih
od 1996 do 2012, ko smo organizacijo predali Ljubljanski
podružnici. Od leta 2009 organiziramo strokovno-športni
dogodek FARMASKI, ki na Roglo privabi člane društva iz
celotne Slovenije. Sodelovali smo pri obnovi spominskega
obeležja družini Baumbach, ki je veliko prispevala k razvoju
lekarništva in zdravstva na Celjskem. Dopolnjevanje in šir-
jenje strokovnega znanja, izmenjava mnenj in druženje s
kolegi je vloga in naloga podružnice in ji bomo sledili še
naprej.

Rosita Aubreht, Nataša Čater, 
Marina Urbanc, Slavko Rataj
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Botanična ekskurzija DP SFD, junij 2019

DOLENJSKA PODRUŽNICA

Dolenjsko podružnico SFD je ustanovilo 11 farmacevtov
12. maja 1952. Člani so bili samo farmacevti, tehniki so se
pridružili šele leta 1961.
V zadnjih 20 letih delovanja SFD smo v naši podružnici
leta 2003 pripravili veliko praznovanje ob 50. obletnici njene
ustanovitve. Pripravili smo simpozij in izdali zbornik Far-
macija na Dolenjskem skozi čas. Prireditev je bila zelo od-
mevna, z udeležbo legendarnega direktorja Krke Miloša
Kovačiča in predstavniki vseh pomembnih farmacevtskih
institucij v Sloveniji. Obudili smo spomine na preteklih 50
let in razvoj farmacije na Dolenjskem. Slovesnosti se je
udeležilo tudi nekaj ustanovnih članov.
Dolenjska podružnica je bila dvakrat organizator Martino-
vanja, kulturno-družabne prireditve, na kateri se je zbralo
skupno preko 400 udeležencev iz vse Slovenije. Nepozabni
so spomini na lepote Bele krajine, Dolenjske in medsebojno
druženje, ki je stkalo nevidne nitke pripadnosti društvu in
farmaciji.
Leta 2012 smo slovesno praznovali 60. obletnico podruž-
nice. Glavna govornika sta bila generalni direktor Krke d.d.
Jože Colarič in direktorica Dolenjskih lekarn Zofija Vitko-
vič.

Podružnica vsako leto pripravi 7–8 strokovnih predavanj.
Predavajo priznani profesorji s farmacevtske in medicinske
fakultete, farmacevti in zdravniki, specialisti iz bolnišnic in
zdravstvenih domov.
Vsako leto organiziramo dvo- ali tridnevno družabno-stro-
kovno ekskurzijo. Tako smo med drugim obiskali Hemo-
farm Vršac, Galeniko Beograd, staro lekarno v Rosen-
heimu, številne botanične vrtove in lekarne. V mesecu juniju
imamo tradicionalno botanično ekskurzijo po Dolenjski in
Beli krajini, ki jo zaključimo s prijetnim druženjem.
Dolenjska podružnica je po strukturi članstva specifična,
saj je velika večina članov zaposlena v industriji. Zato so
strokovna predavanja in družabni dogodki pomembna vez
med nami. Za zaposlene v lekarnah so predavanja velika
pomoč pri vsakdanjem delu s pacienti, za zaposlene v in-
dustriji pa zanimiva strokovna razširitev znanja. V podruž-
nici organiziramo e-izobraževanja, a za naš obstoj je po-
membno ohraniti dosedanji način dela in budno spremljati
novosti.

Marjan Balkovec,
Petra Matekovič
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Pogled za 20 let nazaj: Prvi pohod do Roblekovega doma

GORENJSKA PODRUŽNICA

Pisalo se je leto 1953, ko so se povezali gorenjski farmacevti
in ustanovili Gorenjsko podružnico Slovenskega farmacevt-
skega društva. Za prvega predsednika podružnice je bil iz-
voljen Zdenko Lavička, mag. farm., od takrat dalje pa je
podružnico vodilo 15 predsednikov in predsednic, ki so
skrbeli za organizacijo kakovostnih strokovnih in družabnih
dogodkov. Danes podružnica šteje približno 300 članov,
številka pa se v zadnjih 20-ih letih skoraj ni spremenila.  
Posebnost Gorenjske podružnice (GP) je vsakoletni pohod
do Roblekovega doma pod Begunjščico. Silva Smolej,
mag. farm., o tem, kaj se je dogajalo 20 let nazaj, ko se je
utrnila ideja za pohod:
»V času mojega vodenja podružnice je bila rutina rednih
mesečnih strokovnih izobraževanj v večernih urah že dobro
zakoreninjena, saj so člani prepoznali SFD kot odlično pod-
poro pri pridobivanju novih znanj s področja farmacije in
medicine. Dobra obiskanost predavanj in sproščeno vzdu-
šje v družabnem delu večernih srečanj sta nas spodbudila
k misli o športnem dogodku. Najbolj priljubljen šport na
Gorenjskem je hoja v hribe in tako je pobuda Brede Kosirnik
o planinskem pohodu takoj padla na plodna tla. Odločili

smo se, da gremo po poteh našega stanovskega kolega
Huga Robleka, lekarnarja iz Radovljice in enega od začet-
nikov planinstva na Gorenjskem. Po njem se imenuje Ro-
blekov dom na Begunjščici in tja smo se odpravili člani GP
17. junija 2000 na naš prvi skupni farmacevtski planinski
pohod. Prešerno športno druženje v hribih je hitro preraslo
v tradicionalen vsakoletni dogodek.«
Septembra letos smo se do Roblekovega doma podali že
dvajsetič. Jubilejni pohod smo izkoristili in dogodek preime-
novali v FARMAHRIBI, na pohod pa povabili vse člane SFD,
ki jih veseli gibanje po gorenjskih hribih. Naj pohod ne pred-
stavlja napora, ampak razlog za druženje s kolegi tudi med
športno aktivnostjo, ne samo preko izmenjave strokovnih
mnenj, za kar je priložnost na strokovnih srečanjih, ki jih letos
zaradi specifične situacije organiziramo kot spletna srečanja! 
Članom SFD želimo, da bi tudi v prihodnje želeli biti del
aktivnosti društva. Le tako lahko krepimo pripadnost stroki
in zavedanje vrednosti svojega poklica ter ostajamo med
seboj povezani tudi izven delovnega okolja. 

Maja Valter, Silva Smolej
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Športne igre 2018

LJUBLJANSKA PODRUŽNICA

Ljubljanska podružnica skupaj z ostalimi podružnicami Slo-
venskega Farmacevtskega društva ustvarja vizijo in po-
slanstvo farmacevtskega poklica, ki nam je vsem v ponos.
Danes je v Ljubljansko podružnico včlanjenih preko 1300
članov. Večino predstavljajo magistri farmacije, sledijo far-
macevtski tehniki, študentje in seniorji.
Pred 60-imi leti člani Društva v Ljubljani niso čutili potrebe
po regijskem povezovanju, tako kot je to bilo v Mariboru,
Celju, Novem mestu, na Primorskem in še kje. V Ljubljani
je bil sedež SFD, zato je bila obveščenost članov dokaj
dobra, imeli so več priložnosti za sodelovanje z društvom
kot člani drugih regij. S širjenjem dejavnosti SFD, ustana-
vljanjem sekcij in večanjem števila članov, se je povečal in-
teres za sodelovanje na debatnih večerih, na katerih so
obravnavali problematiko v stroki. Povečala se je tudi želja
po organiziranih strokovnih predavanjih.
Tako je bila na pobudo upravnega odbora Društva 27. okt-
obra 1955 ustanovljena Podružnica SFD za Ljubljano. Vodila
jo je Vilma Kavčič, danes žal že pokojna. Kasneje so po-
družnico vodili člani, ki so delovali na najrazličnejših področjih
v farmaciji: v lekarnah, industriji, na Fakulteti za farmacijo, v
bolnišnični dejavnosti. Podružnica jim je ob praznovanju 50.
jubileja, 8. marca 2005 v dvorani Smelt v Ljubljani podelila
priznanja za prizadevno delo. Organizacijo proslave je vodila

mag. Tatjana Kogovšek. Priznanja so takrat prejeli: Stanka
Hočevar Hitij, mag. farm., mag. Alenka Skubic Činč, mag.
farm., Martin Pirnat, mag. farm., spec., prof. dr. Vojko Kme-
tec, mag. farm., mag. Tatjana Kogovšek, mag. farm., spec.,
Nada Irgolič, mag. farm., spec., Alenka Kržišnik, mag. farm.,
spec., mag. Karlina Turk, mag. farm., Milka Pečar, mag.
farm., prof. dr. Uroš Urleb, mag. farm., mag. Boštjan Debe-
ljak, mag. farm. in dr. Gašper Marc, mag. farm.
Osnovna dejavnost podružnice je od vsega začetka obse-
gala organizacijo predavanj, sprva le 3- do 4-krat letno.
Po letu 1991, ko je vodenje podružnice prevzela Alenka
Kržišnik, mag. farm., pa vsak mesec. Predavanja so takrat
potekala večinoma na Fakulteti za farmacijo, Univerze v
Ljubljani. Predsedniki podružnice so si prizadevali povezati
člane tudi preko različnih družabnih programov, izletov,
potopisnih predavanj in kulturnih večerov, ki pa niso vsi v
celoti zaživeli. Vseskozi je bilo veliko zanimanja za udeležbo
na prednovoletnih decembrskih srečanjih, ki so do leta
2009 izmenično potekala v Krki in Leku. Junija 2010 je na
pobudo takratne predsednice Tatjane Kogovšek Ljubljan-
ska podružnica organizirala posvet Etika farmacevtskih de-
lavcev v zdravstvu za vse člane SFD.
29. novembra 2010 je podružnica prvič organizirala ogled
gledališke predstave v SiTi teatru z naslovom »Ljubim Te –
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Spremeni Se«. Od takrat so postali decembrski kulturni
večeri stalnica, ki jih člani podružnice nestrpno pričakujejo
in se jih veselijo.
Vladka Češek Bizjak, mag. farm., je podružnico vodila štiri
mandate in je ustaljene oblike delovanja podružnice dopolnila
z organizacijo Športnih iger za vse člane SFD, ki potekajo
že od leta 2013. K izvedbi programov podružnice je znala
pritegniti člane iz različnih področij dela v farmaciji in pridobila
podporo vodilnih v farmaciji. V njenem mandatu se je obisk
članov podružnice na strokovnih srečanjih povečal za 4- do
5-krat, včasih je udeležba presegala število 200. 
Njeno delo danes nadaljuje Saša Zaviršek Mikolič, mag.
farm., ki je vodenje podružnice prevzela leta 2019. V nje-
nem mandatu so se predavanja začela vrednotiti z licen-
čnimi točkami Lekarniške Zbornice Slovenije.
Hiter razvoj novih zdravil in drugih farmacevtskih izdelkov,
vedno večja ponudba na trgu ter pričakovanja javnosti, ki
v lekarnah išče strokovni nasvet, zahtevajo stalno sprem-
ljanje novosti, česar se vse bolj zavedajo vsi strokovni de-
lavci v lekarnah in v farmacevtskih podjetjih, ki te izdelke
proizvajajo in tržijo. Z uveljavitvijo licenc postajajo strokovna
predavanja podružnice vse bolj zaželena oblika obveznih
izobraževanj, zato se jih lotevamo nadvse vestno in odgo-
vorno.

S strokovnimi in družabnimi srečanji bomo še naprej ohra-
njali visoke poklicne ter etične standarde, krepili poklicno
zavest in družbeno odgovornost.
Vsem našim članom želimo, da se čim več udejstvujejo pri
aktivnostih društva ter tudi na tak način izpopolnjujejo svoje
poklicno poslanstvo.

Saša Zaviršek Mikolič, Vladka Češek Bizjak

Praznovanje 50-letnice Ljubljanske podružnice SFD
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Organizacijski odbor Farmaskija 2008 v sestavi Andreja Štajnmec, Ljubica Lovišček, Nevena Šajber, Brigita Korpar, Silvo Koder

MARIBORSKA PODRUŽNICA

Mariborsko podružnico Slovenskega farmacevtskega dru-
štva, ki je  je bila ustanovljena že leta 1951 so v zadnjih
dvajsetih letih vodili: Brigita Korpar, mag. farm. (1999–
2003), mag. Matejka Kumperščak Duh, mag. farm., spec.
(2003–2007), mag. Matjaž Tuš, mag. farm. (2007–2013),
mag. Maja Petre, mag. farm., spec. (2013–2017) in od
leta 2017 naprej Helena Pavšar, mag. farm., spec. Po-
memben del udejstvovanja vseh predsednikov in članov
izvršnega odbora Mariborske podružnice je bila skozi vsa
leta organizacija strokovnih srečanj. Vsako leto je bilo uspe-
šno izpeljanih 8–11 strokovnih srečanj, skupaj v zadnjih
dvajsetih letih je bilo teh okoli 170.
V septembru leta 2000 smo ob 50. obletnici ustanovitve
podružnice pripravili mednarodni simpozij  na temo Ženska
v farmaciji, medicini in naravoslovju, ki ga je vodila tedanja
predsednica podružnice Brigita Korpar, mag.farm. Ob sim-
poziju je izšel tudi zbornik, ki so ga pripravili Štefan Predin,
Antoša Leskovec in Mojca Kositer.
Mariborska podružnica je na mariborskem Pohorju v letih
od 1997 do 2008 kar desetkrat zapored izpeljala vseslo-
vensko smučarsko srečanje članov Slovenskega farmacevt-
skega društva Farma-ski. Prireditev je postala tradicionalna,
njeno organizacijo pa smo v letu 2008 predali Celjski po-
družnici, ki vestno nadaljuje vsakoletno tradicijo na Rogli.

V času predsedovanja Matjaža Tuša je bil v decembru
2009 v sodelovanju z Zdravniškim društvom Maribor izpe-
ljan Novoletni zdravniški in farmacevtski ples, v marcu 2011
10. Farmacevtski ples – Ples v maskah in oktobra 2012 v
sodelovanju s Pomursko podružnico tradicionalno Marti-
novanje.
V obdobju, ko je bila predsednica Maja Petre, smo v no-
vembru 2015 popestrili družabno življenje članov z ogledom
komedije v Narodnem domu Maribor in v januarju 2016
nadgradili naše poznavanje zgodovine lekarništva z ogle-
dom lekarniške zbirke, posvečene Štefanu Predinu, ki se
nahaja v spominski sobi v Farmadentu.
Z željo po druženju smo v aprilu 2019 izpeljali družabni
dogodek z ogledom komedije v Narodnem domu Maribor,
članom naše podružnice s Koroške pa omogočili ogled
gledališke predstave na Prevaljah. Uvedbo licenc in sistema
ocenjevanja strokovnih predavanj za farmacevte za licenčne
točke s strani Lekarniške zbornice Slovenije, smo prepo-
znali kot možnost za dodatno izboljšanje strokovnosti in
kakovosti naših strokovnih srečanj ter v maju 2019 izpeljali
prvo strokovno srečanje, ki so mu bile dodeljene licenčne
točke. Ker nas v naših prizadevanjih za krepitev stroke nič
ne more ustaviti, smo v maju 2020 kljub izbruhu epidemije
s covid 19 nadaljevali s spletnimi strokovnimi srečanji.



V prihodnje bomo nadaljevali dobro prakso rednih mese-
čnih strokovnih srečanj ovrednotenih z licenčnimi točkami
za farmacevte. V program strokovnih srečanj bomo tudi v
prihodnje poskušali vključiti čim več farmacevtskih stro-
kovnih vsebin in predavateljev iz vrst farmacevtov. V skladu
z možnostmi bomo pristopili k organizaciji družabnih do-
godkov, saj nas ti razveseljujejo in še bolj povezujejo.

Zahvaljujem se vsem, ki ste v preteklih letih prispevali k
uspešnemu delu naše podružnice. Želimo si vaše podpore
in sodelovanja tudi v prihodnje.

Helena Pavšar
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Nepozabno vzdušje na Farmaskiju 2004
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Pomurska podružnica nazdravlja SFD ob jubileju

POMURSKA PODRUŽNICA

Farmacevtski strokovni delavci  iz Pomurja smo bili dolga
leta zvesti člani Mariborske podružnice SFD, s katero se
tudi danes pri organizaciji dogodkov radi povežemo. Z leti
se je število članov iz Pomurja povečevalo, cestne pove-
zave z Mariborom pa v tistih časih niso bile niti približno
podobne današnjim. Zato je bilo obiskovanje večernih stro-
kovnih srečanj Mariborske podružnice kar pogosto pravi
mali podvig. Kljub težki dostopnosti smo člani iz Pomurja
radi zahajali v Maribor in s kolegi iz Štajerske tkali strokovne
in prijateljske vezi. Medtem pa je ideja, da bi farmacevtski
strokovni delavci iz Pomurja ustanovili svojo podružnico,
vse bolj jasno dobivala svoj okvir. In to se je leta 1991 res
zgodilo. Glede na število farmacevtov v regiji smo vedeli,
da to ne bo ena velikih podružnic. Vendar smo si in si še
danes želimo in delamo na tem, da imajo naši člani čim
boljše pogoje za obiskovanje večernih strokovnih dogodkov
podružnice. Člani naše podružnice so izredno predani ideji
Slovenskega farmacevtskega društva, ki je izobraževalna
in povezovalna, saj na določene dogodke podružnice pride
kar 40 % članov. Na to smo izredno ponosni, saj se zave-

damo, da je udeležba na strokovnih dogodkih podružnice
tista, ki nas povezuje in strokovno bogati. Seveda so naši
člani tudi člani sekcij, v katerih svoje znanje nesebično
delijo s kolegi, pišejo strokovne članke in predavajo na
strokovnih srečanjih, ki jih organizira matično društvo, sek-
cije ali podružnice. Ker so dobri medsebojni odnosi za so-
delovanje izjemnega pomena, se trudimo in poskušamo
organizirati tudi dogodke izven strokovnih srečanj. Vsa
strokovna srečanja, ki jih organizira matično društvo, so
med našimi člani zelo cenjena, zato se vedno potrudimo
in delo organiziramo tako, da omogočimo čim več članom
udeležbo na teh dogodkih. 
Želimo si, da bi Slovensko farmacevtsko društvo ohranilo
visok ugled in kakovost strokovnih dogodkov, ki jih organi-
zira. Verjamemo, da bo SFD tudi v prihodnosti svoje stro-
kovne prireditve organiziralo na način, ki bo povezal stro-
kovno vsebino s pristnimi medosebnimi odnosi.

Nina Šterbenc
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»OSTANIMO POVEZANI«
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Alenka Dular Koritnik

POSAVSKA PODRUŽNICA

Pravijo, da ima vsak dogodek svojo vrednost. Vsi pomnimo
slovenski osamosvojitveni junij 1991, vrednost je neizmerna
na nacionalni ravni, prav tako je junij leta 1991, natančneje
6. junij, v analih Slovenskega farmacevtskega društva (SFD)
obeležen kot ustanovitveni datum najmlajše podružnice –
Posavske podružnice.
Kolegi iz treh posavskih krajev – Brežic, Krškega in Sevnice
– smo ustanovili svojo podružnico SFD. Do tedaj smo bili
člani Dolenjske podružnice, vendar je regionalni razvoj in
naraščajoče število zaposlenih v posavskih lekarnah upra-
vičeval nastanek nove podružnice na teritorialno zaokro-
ženem območju. Prva predsednica in hkrati pobudnica za
novo podružnico je bila magistra Breda Drenek Sotošek.
Ves čas smo se trudili za odlično organizacijo strokovnih
srečanj, dostopnih vsem strokovnim sodelavcem.
V Posavski podružnici SFD smo v obliki skupnih predavanj
vseskozi delovali z roko v roki z zdravniškim društvom, s
čimer smo se navsezadnje izognili tudi marsikateri strokovni
ne-kombinaciji. Prav tako smo se strokovnjaki z obeh po-
dročij sproti seznanjali z novostmi v stroki. Kolegice iz naše
podružnice se tako na regionalni kot tudi na nacionalni
ravni aktivno udejstvujejo pri različnih projektih SFD.
Kot ena najmanjših podružnic smo jeseni leta 2016 orga-
nizirali tudi martinovanje za člane SFD – navsezadnje smo
doma iz vinorodnih krajev. Tekom predsedovanja podružnici
se mi je porodila zanimiva ideja o obisku operne predstave,
s čimer je vsakoletni obisk tovrstnega kulturnega dogodka
postal zdaj že tradicionalen in nam predstavlja tudi obliko
sproščenega druženja.

Zavedati se moramo, da je farmacija več kot le spoštovanje
vnaprej napisanih pravil – cehovska pripadnost se namreč
gradi z udejstvovanjem v podružnicah našega društva.

Alenka Koritnik Dular
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Martinovanje SFD, Istrska pravljica – po Šavrinskih hribih, 14. novembra 2015

PRIMORSKA PODRUŽNICA

Lekarništvo na Primorskem se je začelo okoli 14. stoletja
in nadaljevalo preko terenske lekarne Nanos med NOB
pa vse do današnjih modernih robotiziranih skladišč. Pisalo
se je leto 1953, ko je iz zapisnika 4. seje rednega občnega
zbora SFD marca 1953 razvidno, da je bil ustanovni se-
stanek Primorske podružnice v Postojni. Sprva se je po-
družnica imenovala Podružnica za Slovensko primorje.
Na ustanovnem sestanku se je zbralo 14 farmacevtov,
upravnikov, edinih strokovnih delavcev. Podružnica z de-
lom še ni mogla začeti zaradi slabih prometnih povezav.
Danes podružnica šteje preko 280 članov in je samo v
zadnjih 20 letih organizirala okoli 150 različnih strokovnih
predavanj.
Podružnica se je vedno razlikovala od drugih podružnic.
Geografsko je zelo razpotegnjena in velika. Leži na politično
občutljivem zahodu države, kar je v preteklosti močno vpli-
valo tudi na razvoj stroke. Večina članov je zaposlenih v
javni lekarniški službi. Danes podružnica združuje člane
na območju 23 večjih občin in je še vedno kraj, kjer se re-
šuje večina izzivov lekarniške službe. Strokovna predavanja

in organizacija družabnih dogodkov, kot je Martinovanje,
pa ostajajo glavni povezovalni člen.
Primorska podružnica se lahko pohvali z dvema Minařikovima
odličjema, in sicer sta naša člana magister Slavko Ščuka ter
magistra Metka Štefančič prejela to najvišje društveno pri-
znanje v letih 1978 in 2012. Gospa Marija Brenčič, mag.
farm., pa je poskrbela, da so se informacije skozi desetletja
ohranjale in zapisale v zborniku Lekarništvo na Primorskem,
ki je izšel ob 50-letnici Primorske podružnice Slovenskega
farmacevtskega društva leta 2004. Z žal že pokojno kolegico
Nado Seražin sva v zgodovini Primorske podružnice edina
predsednika, ki sva 4 mandate vodila našo podružnico, in
lahko z gotovostjo povem, da ustvarjamo lepe zgodbe, se
srečujemo s krasnimi ljudmi in smo na to lahko ponosni!
Zato si želimo, da bi tudi v bodoče strokovno bili v koraku s
časom, gojili strokovno pripadnost, hrabro nosili odgovor-
nosti v zdravstvenem sistemu ter se skupaj borili za ugled
stroke v družbi.

Samo Mahovič
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Predstavnice Zasavske podružnice Tjaša Abram, Sabina Drobnič in Maja Starič na intervjuju za SFD: Ostanimo povezani

ZASAVSKA PODRUŽNICA

Pred ustanovitvijo Zasavske podružnice so bili zasavski
farmacevtski strokovni delavci vključeni v Ljubljansko po-
družnico SFD. Zasavska podružnica SFD je bila ustano-
vljena leta 1987, ko je bil po takratnem Statutu SFD izpol-
njen pogoj minimalnega članstva v podružnici. Podružnica
je imela sprva v sestavi večino članov s strokovno izobrazbo
farmacevtskega tehnika. Zaradi slabe evidence strokovnih
farmacevtskih kadrov v Zasavju, ki so bili zaposleni izven
zavoda Zasavske lekarne, so bili na začetku člani podruž-
nice samo zaposleni v Zasavskih lekarnah. Tekom let se je
članstvo povečevalo, začeli so se vključevati tudi kolegi,
zaposleni v bolnišnični lekarni, privatni lekarni in industriji.
Skupaj s povečevanjem članstva se je povečevalo tudi
število dogodkov, ki jih je letno organizirala podružnica. Iz
skromnega začetka z enim strokovnim predavanjem letno,
smo število strokovnih srečanj sprva povečevali v sodelo-
vanju z Zasavskim zdravniškim društvom in tako skupaj
članom omogočili vsaj šest strokovnih predavanj letno.
Prav tako smo s predavanji članov aktivno sodelovali na

strokovnih srečanjih zdravnikov v zasavskih zdravstvenih
domovih in Splošni bolnišnici Trbovlje. Poleg strokovnih
srečanj so se člani podružnice radi udeležili tudi družabnih
in športnih dogodkov, ki jih je organiziralo matično društvo
ali večje podružnice društva. 
V dobrih tridesetih letih delovanja Zasavske podružnice se
je zvrstilo 8 predsednikov:
Marjeta Kosmač, Milena Beravs, Hermina Umek, Tjaša
Abram, Sabina Drobnič, Simona Gričar, Anja Ključevšek,
Maja Starič.
V zadnjih letih vsaj pet do šest strokovnih srečanj letno or-
ganiziramo samostojno, v preteklem letu 2019 je bilo le-
teh skupno devet. Trudimo se, da so predavanja zanimiva
in aktualna ter posledično dobro obiskana. Z uvedbo licenc
za magistre farmacije stremimo k temu, da je polovica
letno organiziranih predavanj ovrednotena z licenčnimi to-
čkami s strani Lekarniške zbornice Slovenije.

Milena Beravs, Sabina Drobnič, Maja Starič


