DRUŠTVENE
VESTI

prof. dr. Julijana Kristl, ki je udeležence slavnostne prireditve
nagovorila z besedami:
Spoštovani predsednik SFD Matjaž Tuš, dragi nagrajenci
in vsi prisotni člani SFD
Zbrali smo se na slovesnem kulturnem dogodku, na katerem bomo podelili Minařikovo odličje in Minařikova priznanja
SFD za leto 2016. Priznanja SFD imajo posebno simbolno
in sporočilno vrednost. Mislim, da ni naključje, da SFD ta
priznanja podeljuje izključno zaposlenim posameznikom v
farmacevtski stroki za njihove najbolj prepoznavne dosežke
in odlična dela. SFD ceni pomen priznanj, ki si jih za svoje
inovativno in uspešno delo zaslužijo posamezniki, ki z rezultati širijo izkušnje dobrih praks in s tem prispevajo k napredku stroke v državi.

ACTIVITIES
FROM THE SOCIETY
PRIZNANJA SLOVENSKEGA
FARMACEVTSKEGA DRUŠTVA
2016

DRUŠTVENE VESTI

Podelitev društvenih priznanj za leto 2016 ob 41. skupščini
SFD je tradicionalno potekala v Tartinijevem gledališču v
Piranu, 12. maja 2016. Priznanja sta podelila predsednik
Slovenskega farmacevtskega društva Matjaž Tuš in predsednica Odbora za podeljevanje društvenih priznanj

Razpis za podelitev društvenih priznanj v letu 2016 je bil
objavljen v Farmacevtskem vestniku decembra 2015 in na
spletni strani društva. Odbor za podeljevanje društvenih
priznanj je obravnaval vse predloge, ki jih je tajništvo društva
prejelo v razpisnem roku. Izvršni odbor SFD je potrdil vse
sklepe Odbora in se odločil, da za leto 2016 podeli naslednja priznanja:

Prejemniki društvenih
priznanj v letu 2016 s
predsednico Odbora za
podeljevanje društvenih
priznanj in
predsednikom SFD
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Minařikovo odličje
prof. dr. Danijel Kikelj, mag. farm., na predlog Sekcije za farmacevtsko kemijo
Minařikova priznanja
Dionizij Petrič, mag. farm., na predlog Ljubljanske podružnice
Nataša Čater, mag. farm., na predlog Celjske podružnice
Mateja Velnar, mag. farm. spec., na predlog Pomurske podružnice
Podružnice in sekcije pri SFD so v letu 2016 zaslužnim članom podelile
POHVALE
Celjska podružnica
Sabina Grm, mag. farm
Dušan Hus, mag. farm.
Matjaž Krznar, mag. farm.
Simona Rajter Lipovšek, mag. farm.
Slavko Rataj, mag. farm., spec.
Anita Šturm Trupej, mag. farm.
Marina Urbanc, mag. farm., spec.
Pomurska podružnica
Jernej Gjerek, mag. farm.
Štefka Horvat, mag. farm.
Vojka Jokanović, mag. farm.
Vanja Lutar, mag. farm.

Bojan Madjar, mag. farm.
Barbara Mlinarič Serdt, mag. farm.
Nina Ošlaj, mag. farm.
Sekcije farmacevtskih tehnikov
Tanja Lotrič
Dolenjska podružnica
Katja Kukec
Mariborska podružnica
Marjeta Rak Namestnik, mag. farm.
Vsem prejemnikom priznanj in pohval iskreno čestitamo!
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MINAřIKOVO PRIZNANJE
NATAŠA ČATER
Nataša Čater se je po diplomi na UL Fakulteti za farmacijo
konec novembra 1996 zaposlila v lekarni žalec, kjer je najprej opravljala poklic farmacevta receptarja, od leta 2009
pa je direktorica javnega zavoda žalske lekarne žalec. Od
začetka svoje strokovne poti je predana poklicu, skrbi za
promocijo farmacije in uveljavljanju njenega ugleda v družbi.
Vedoželjnost je vseskozi usmerjala strokovno pot Nataše
Čater. Leta 2002 je uspešno zaključila francosko šolo homeopatije. Znanja s področja vodenja in upravljanja je pridobivala na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru in jih
uspešno prenesla v svoje delovno okolje.
Dobre odnose z zdravstvenim osebjem in obiskovalci lekarn
gradi na formalni in neformalni ravni z organizacijo zdravstveno preventivnega projekta – pohod na Sveto Jedert,
ki ga žalske lekarne vsako leto organizirajo ob dnevu

zdravja. Aktivno sodeluje v organih Lekarniške zbornice
Slovenije, med drugim tudi kot koordinatorica programa
farmacevtske skrbi za diabetike. Za uveljavitev projektov
farmacevtske skrbi si prizadeva tudi v svojem delovnem
okolju s spodbujanjem zaposlenih. Podpira stalno izobraževanje zaposlenih tako s področja aktualnih strokovnih
vsebin, kot tudi komunikacijskih veščin.
Kar 8 krat je sodelovala s strokovnimi prispevki v obliki
posterjev na mednarodnih kongresih FIP–a ter 6 krat na
kongresih Evropskega društva kliničnih farmacevtov. Bila
je vabljena predavateljica na simpoziju na Fakulteti za farmacijo. S Slovenskim farmacevtskim društvom je aktivno
sodelovala s članki in predavanji s področja pravilne in
varne uporabe zdravil. Je soavtorica Priročnika za samozdravljenje, dveh knjižic ob Dnevu slovenskih lekarn: Zdravila in prometna varnost ter Zdravila in samozdravljenje,
leta 2012 je predavala na majskem simpoziju SFD v Portorožu.
Magistra Čater si prizadeva za prepoznavnost in ugled
stroke v lokalnem okolju, bodisi preko nastopov v medijih,
v izobraževalnih oddajah na televiziji, s pisnimi prispevki za časopise ter predavanji predšolskim in šolskim otrokom.
Njeno delo je tesno povezano s
Celjsko podružnico, ki jo od
2013 tudi uspešno vodi in zastopa v izvršnem odboru SFD
že sedmo leto vodi tudi organizacijo strokovno rekreacijskega
dogodka – Farma-ski na Rogli,
ki vsako leto pritegne okoli 200
članov SFD.
Z rezultati svojega strokovnega
in organizacijskega dela je magistra Nataša Čater prepoznavna in cenjena v svojem zavodu, v občini žalec, v
lekarniški stroki in širše v slovenskem prostoru in je veliko
prispevala za razvoj lekarništva
in promocijo farmacevtskega
poklica, zato ji SFD podeljuje
Minařikovo priznanje.
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POVZETKI UTEMELJITEV

MINAřIKOVO PRIZNANJE
DIONIZIJ PETRIČ
Dionizij Petrič je poklicno pot začel v javnem zavodu Mestne lekarne, kjer je 10
let opravljal delo farmacevta receptarja v
enoti Kamnik, potem je postal vodja podružnice Mengeš, od leta 2005 pa vodi
Javni zavod Mestne lekarne kot direktor.

DRUŠTVENE VESTI

Magister Petrič je že na začetku svoje
poklicne poti vlogo lekarniškega farmacevta razumel kot poslanstvo, ki mora
služiti človeku in njegovemu zdravju.
Njegovo zavzetost za ljudi, ki v lekarni
iščejo nasvet za svoje težave, so prepoznali obiskovalci lekarne v Mengšu,
ki so se mu leta 1994 v lokalnem domžalskem časopisu javno zahvalili s člankom »Hvala vam, ljudje v belem!«
Kot direktor javnega zavoda se zaveda
pomena povezovanja ljudi znotraj zavoda, na občinski ravni in s poslovnimi
partnerji. Ne da bi se posebej izpostavljal, s strpnostjo in medsebojnim razumevanjem gradi poslovne odnose.
Uspel je ohraniti enovitost zavoda, kljub
številnim zunanjim pritiskom, ki so se v
zadnjih letih zelo stopnjevali v različnih
oblikah.
V času vodenja zavoda je poskrbel za
obnovo in širitev lekarniških enot zavoda. Mag. Petrič je znal spodbuditi
svoje sodelavce, da so v lokalnem okolju uspeli umestiti Javni zavod Mestne
lekarne Kamnik kot prepoznavno zdravstveno ustanovo,
ki svojim obiskovalcem poleg zdravila nudijo strokovno
pomoč s svetovanjem. Vedno je podpiral samoiniciativnost
zaposlenih, ki so pokazali pripravljenost, da prispevajo k
promociji lekarne.
Mag. Dionizij Petrič je član izvršnega odbora Ljubljanske
podružnice, kjer z izkušnjami in poznavanjem razmer v
stroki, veliko prispeva k oblikovanju programa strokovnih
srečanj podružnice. Zelo konstruktivno deluje v nadzornem
odboru SFD, katerega član je že sedmo leto, zadnja dva
mandata je tudi predsednik nadzornega odbora. V tej

vlogi je z znanji, ki si jih je pridobil pri vodenju in upravljanju
javnega zavoda, z nasveti pomagal pri izvajanju poslovanja
društva in pri pripravi klasifikacijskega načrta za arhiv SFD,
ki bo funkcionalno in zakonsko ustrezen.
Slovenska farmacija, še posebej lekarništvo, se ponaša s
številnimi farmacevti, ki so z znanjem in osebnim pristopom
pridobili zaupanje in podporo sodelavcev in obiskovalcev
lekarn, pa jih v naši sredini le redko opazimo, še manjkrat
pohvalimo. Izvršni odbor se je odločil podeliti Minarikovo
priznanje magistru Dioniziju Petriču za njegov prispevek k
ugledu in prepoznavnosti lekarniške stroke.
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MINAřIKOVO PRIZNANJE
MATEJA VELNAR
Specialistka lekarniške farmacije magistra Mateja Velnar, je
študij farmacije končala leta 1999 na Fakulteti za farmacijo,
Univerza v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela v Pomurskih
lekarnah, jo nadaljevala in nadgradila v podjetju Galex in jo danes uspešno nadaljuje tam, kjer je pred 17 leti začela.
Mateja Velnar se je leta 2005 zaposlila v podjetju Galex, v enoti
kontrole in zagotavljanja kakovosti. Njena mladostna zagnanost
in inovativnost ter dobro poznavanje naprednih tehnologij so
obrodili sadove v obliki programa za sproščanje serij zdravil.
Istočasno se je podala na pot vzpostavitve računalniško podprtega evidentiranja neželenih učinkov zdravil. Vzpostavila je
domišljen sistem farmakovigilance. Leta 2009 je zagovarjala
specialistično nalogo z naslovom Vrednotenje kakovosti farmacevtskih informacij in svetovanje po e-pošti iz vidika uporabnika. Naloge se je lotila poglobljeno s pomočjo sodobnih
statističnih metod.

Pripravila je osnove za postavitev standardnih operacijskih postopkov in nove storitve predstavila strokovni javnosti. Zasnovala je računalniški sistem naročanja pacientov in sistem izmenjave strokovnega gradiva med vsemi zaposlenimi.
Zasnovala in nadzorovala je tudi pripravo nove spletne strani
Lepo pozdravljeni. Mag. Velnar je poskrbela tudi za medijsko
odmevnost projekta tako, da je organizirala novinarske konference in pripravljala gradivo za novinarje.
Mag. Velnar je v projekt Lepo pozdravljeni vložila ogromno
volje, energije in svojega prostega časa in veliko prispevala k
promociji lekarniške stroke v Pomurju. Z uvajanjem novih storitev v lekarno svoje sodelavce usmerja v iskanje novih znanj in
pridobivanje veščin, ki bodo strokovno delo v lekarni dvignile
na novo kakovostno raven, zato ji SFD podeljuje Minařikovo
priznanje.
DRUŠTVENE VESTI

Leta 2014 se je mag. Velnar vrnila v Pomurske lekarne in prevzela vodenje in organizacijo projekta Lepo pozdravljeni. Na osnovi tega projekta so v Pomurskih lekarnah leta 2015 uvedli 7
novih kognitivnih storitev. V prvi vrsti tiste, ki so že uveljavljene

v lekarniški stroki (farmacevtska skrb pri hipertenziji in sladkorni
bolezni ter pregled uporabe zdravil) in novih (homeopatija, kronično vensko popuščanje, zdrav življenjski slog, astma in kronična obstruktivna pljučna bolezen). Pri izvedbi projekta je magistra Velnar usklajevala in nadzorovala časovne, kadrovske in
finančne možnosti. Njeno organizacijsko delo pri tem projektu
je močno preseglo obveznosti na delovnem mestu.
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MINAřIKOVO ODLIČJE
PROF. DR. DANIJEL KIKELJ
Danijel Kikelj je diplomiral leta 1978 na UL Fakulteti za farmacijo
v Ljubljani, kjer je leta 1983 pod mentorstvom prof. Slavka Pečarja tudi magistriral. Doktoriral je leta 1988 na Fakulteti za farmacijo v Heidelbergu pod mentorstvom prof. Richarda Neidleina.
Od leta 1979 je zaposlen na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani,
kjer je uspešno prehodil pot od asistenta do rednega profesorja
za področje farmacevtske kemije, v katerega je bil izvoljen leta
2000. V letih 1991-1992 je nadomeščal C3 profesorja farmacevtske kemije na Fakulteti za farmacijo v Heidelbergu.
V obdobju od 1999-2003 je na Fakulteti za farmacijo opravljal
funkcijo prodekana za študijsko področje. Od leta 1999 dalje
je vodja raziskovalne skupine in vodja programa Farmacevtska
kemija – načrtovanje, sinteza in vrednotenje učinkovin.

DRUŠTVENE VESTI

Prof. Kikelj je slovenski koordinator pri petih projektih Evropskega urada COST že od leta 1999. Eno leto je vodil slovensko-madžarski bilateralni projekt o antitrombotičnih učinkovinah. 4 leta je sodeloval pri evropskem projektu 6. okvirnega
programa INTAFAR, ki se je ukvarjal z razvojem novih protimi-

krobnih učinkovin. Prav toliko časa je bil slovenski koordinator
pri evropskem projektu 7. okvirnega programa MAREX, znotraj
katerega je raziskoval učinke spojin iz morskih virov ter njihovih
analogov. Nedavno je pričel sodelovati pri evropskem projektu
INTEGRATE, ki spada pod t.i. Evropsko mrežo za usposabljanje
v okviru programa Obzorje 2020, katerega cilj je razviti nove
inovativne učinkovine z zaviralnim delovanjem na po gramu
negativne bakterije.
Velja omeniti, da je bil profesor Kikelj v svoji karieri mentor pri
10 in somentor pri treh zaključenih doktorskih delih, desetih
magisterijih, enem specialističnem delu in več kot 60 diplomskih
delih. V skoraj štiridesetih letih delovanja je profesor Danijel
Kikelj kot visokošolski učitelj, znanstvenik in prodekan Fakultete
za farmacijo pomembno prispeval k njenemu uspešnemu razvoju in razcvetu. S predanim raziskovalnim in pedagoškim delom je pomembno doprinesel k uveljavitvi ne le Fakultete za
farmacijo, temveč farmacije kot znanstvene discipline v slovenskem prostoru in k njenem dvigu na razvitemu svetu primerljivo raven.
Profesor Danijel Kikelj ima bogato znanstveno bibliografijo, ki
obsega več kot 120 znanstvenih člankov v uglednih mednarodnih in domačih znanstvenih revijah, od tega 7 v prestižni
reviji Journal of Medicinal Chemistry, in je avtor oziroma soavtor
vrste v tujini podeljenih patentov s
področja farmacevtske kemije. Je
avtor treh poglavij v treh monografijah v zbirkah Houben-Weyl. Leta
2005 je prejel Zoisovo priznanje za
pomembne znanstvene dosežke,
kar je najvišje priznanje, ki ga lahko
prejme znanstvenik za dosežke na
področju znanstvenoraziskovalnega
dela in razvojne dejavnosti. Profesor
Danijel Kikelj sodeluje kot zunanji
strokovnjak z Javno agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. Štiri leta je bil
član Znanstvenega sveta za naravoslovno matematične vede pri
ARRS.
Članstvo v uredniških odborih številnih strokovnih revij s faktorjem
vpliva priča o ugledu, ki ga ima
prof. Kikelj na področju farmacevtskih kemijskih znanosti.
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Kot enega pomembnih mejnikov v mednarodnem udejstvovanju prof. Kiklja lahko izpostavimo organizacijo simpozija
5th Joint Meeting on Medicinal Chemistry leta 2007 v Portorožu. Gre za skupno srečanje držav osrednje Evrope s področja farmacevtske kemije, ki je potekalo pod okriljem Evropske federacije za farmacevtsko kemijo, glavni organizator
pa je bila Sekcija za farmacevtsko kemijo SFD. Izvedba zelo

obsežnega strokovnega programa, na katerem je sodelovalo
čez 300 udeležencev iz 26 držav, večina med njimi aktivno s
predavanjem ali prosto temo, je potekala pod vodstvom prof.
Kiklja, kot predsednika strokovno-organizacijskega odbora.
Zbornik povzetkov tega simpozija je bil objavljen v posebni
izdaji Farmacevtskega vestnika. Poleg tega je profesor Danijel
Kikelj sodeloval pri organizaciji še dveh mednarodnih srečanj
v Sloveniji: konference 2011 na Bledu in drugega srečanja
mednarodne mreže doktorskih študijev Paul Ehrlich 2012 v
Ljubljani.
S svojim delom v številnih strokovnih organizacijah doma in v
tujini je veliko prispeval k promociji slovenske farmacevtske
znanosti.
Prof. Danijela Kiklja poznamo kot široko razgledanega strokovnjaka in izvrstnega pedagoga ter osebo, katere prodoren
značaj je tlakoval uspešno pot slovenske farmacije. Svoje
poslanstvo rednega profesorja in člana SFD je opravljal in še
vedno opravlja nadpovprečno uspešno, rezultati njegovega
dela pa so pustili neizbrisen pečat v slovenskem in še zlasti
mednarodnem okolju. Zavoljo navedenih dejstev se je izvršni
odbor SFD odločil, da za leto 2016 podeli Minařikovo odličje
prof. dr. Danijelu Kiklju.

363

farm vestn 2016; 67

DRUŠTVENE VESTI

Profesor Danijel Kikelj je vidni član Slovenskega farmacevtskega društva in številnih drugih društev, s katerimi sodeluje
bodisi pri organizaciji strokovnih konferenc ali kot predavatelj.
Med najpomembnejšimi dosežki prof. Kiklja velja izpostaviti
dejstvo, da je bil med pobudniki za ustanovitev Sekcije za farmacevtsko kemijo, ki jo od leta 2007 tudi zastopa v upravnem
odboru Evropske federacije za farmacevtsko kemijo. V okviru
EFMC je prof. Danijel Kikelj tudi član strateškega področja za
Vpliv na evropsko znanstveno politiko. Njegova mednarodna
vpetost se odraža tudi v iniciaciji in vodenju številnih bilateralnih
sodelovanj. Ob tem velja omeniti, da je bil med ustanovnimi
člani mednarodne mreže doktorskega študija Paul Ehrlich
MedChem Euro-PhD Network. Tri leta je bil koordinator mednarodne mreže tega doktorskega študija, s čimer je veliko
prispeval za primerljivost, odmevnost in mednarodno vpletenost slovenskega izobraževanja v evropskem okolju.

DRUŠTVENE VESTI

Prejemniki priznanj 2016

Program sta popestrila plesalca Mateja Juvan in Aljoša Dujmič,
plesalca in učitelja tanga v plesnem studiu Moj korak

Prejemniku odličja je čestital tudi predsednik uprave Krka d.d. Novo
mesto, gospod Jože Colarič, ki je na letošnjem simpoziju sodeloval
tudi kot predavatelj. Gospod Colarič je častni član Slovenskega
farmacevtskega društva.

Čestitke Dioniziju Petriču s strani kolegov iz lekarn

Kolegi iz Kemofarmacije čestitajo Nataši Čater

Mateja Velnar s članicami Pomurske podružnice
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Udeleženci prireditve so z zanimanjem spremljali program
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