
 
BOLNIK in ZDRAVILA V PSIHIATRIJI 

Radenci, Hotel Radin; 10. Simpozij Sekcije kliničnih farmacevtov, 20.–21. marec 2020 

Petek, 20. marec 2020 
 

8:15-9:00 Zbor udeležencev, registracija, jutranja kava 
9:00-9:15 Uvodni nagovor in pozdrav 

asist. dr. Alenka Kovačič, mag. farm., spec. 
  
MODERATOR: Tomi Laptoš 
9:15-9:30 Poraba psihotropnih zdravil v Sloveniji 

prim. mag. Jurij Fürst, dr. med., spec. 
9:30-9:55 Učinkovitost zdravil pri zdravljenju duševnih motenj: dokazi in praktične izkušnje 

doc. dr. Matej Štuhec, mag. farm., spec. 
9:55-10:15 Kdaj je antipsihoptike in antidepresive smiselno uporabljati izven uradne indikacije? 

prof. dr. Rok Tavčar, dr. med., spec. 
10:15-10:35 Kako dolgo duševne motnje zdravimo z zdravili? Kako hitro nastopi učinek? 

Maja Tršinar, mag. farm., spec. 
10:35-11:00 Diskusija 
  
11:00-11:45 Odmor za kavo 
  
MODERATOR: Prof. dr. Aleš Mrhar 
11:45-12:05 Lajšanje duševnih in drugih težav s pomočjo psihoterapevtskih tehnik 

doc. dr. Robert Oravecz, dr. med., spec. 
12:05-12:25 Prepoznavanje neželenih učinkov psihotropnih zdravil 

mag. Maja Petre, mag. farm., spec. 
12:25-12:45 Kako se lahko kažejo druge klinične slike kot duševna motnja, pa to ni? 

Ervin Strbad, dr. med., spec. 
12:45-13:05 Satelitsko predavanje 1 

TBA, Satelitsko predavanje TBA 
13:05-13:30 Diskusija 
  
13:30-15:00 Kosilo 
  
MODERATOR: Doc. dr. Matej Štuhec 
15:00-15:15 S katerimi vprašanji in nasveti pospremiti izdajo psihotropnih zdravil? 

Mateja Kadilnik, mag. farm., spec. 
15:15-15:30 Presnova antipsihotikov 

prof. dr. Aleš Mrhar, mag. farm. 
15:30-15:45 Satelitsko predavanje 2 

TBA, Satelitsko predavanje TBA 
15:45-16:00 Diskusija 
 Ogled posterjev s pogostitvijo  
MODERATORJA: Tomi Laptoš, mag. Maja Petre 
16:00-16:45 Postrska sekcija 
16.45-18.00 Občni zbor sekcije KF 
  
Od 19:00  Večerja 



 
 

Sobota, 21. marec 2020 
 

9:00-12:00 Vse delavnice se začnejo hkrati, udeleženci se menjajo vsakih 60 minut 
9:00-10:00 DELAVNICA 1: Uporaba psihotropnih zdravil pri starostnikih 

Maja Tršinar, mag. farm., spec. in Sara Cimprič, mag. farm. 
10:00-11:00 DELAVNICA 2: Pomiritev duševno ali drugače bolnih z zdravili ali brez 

prim. Mojca Muršec, dr. med., spec. 
11:00-12:00 DELAVNICA 3: Interakcije psihofarmakov- prepoznavanje, interpretacija in ukrepi 

Cvetka Bačar Bole, mag. farm., spec. 
  
12:00-12:30 Odmor za kavo 
  
12:30-13:10 Farmacevt in čustvena inteligenca  

Željko Ćurić, dr.med., spec. 
13.10-13.30 Diskusija 
  
13.30-13.40 Zaključek delavnic in simpozija 

asist. dr. Alenka Kovačič, mag. farm., spec. 
  
Od 13:40 Prigrizek pred odhodom 

____________________________________________________________________________ 
Simpozij je v postopku pridobivanja licenčnih točk za farmacevte pri LZS. 
 
Simpozij poteka v hotelu Radin v Radencih, Zdravilišče Radenci obsega hotel Radin in hotel Izvir. 
Prijava na srečanje je obvezna na:  

info@sfd.si  

Prijave do vključno 16. februarja 2020 – kotizacija 220 EUR 
Prijave po 16. februarju 2020 – kotizacija 240 EUR 
Nečlani SFD – kotizacija 260 EUR 
Aktivni udeleženci – predstavitve posterjev – kotizacija 150 EUR 
Udeležba le v petek – 160 EUR 
Študenti – kotizacija 60 EUR 
 
Cene vključujejo DDV. 
Število udeležencev je omejeno. 
Plačilo se izvede preko SFD (www.sfd.si)  in vključuje: 

- Udeležbo na seminarju v petek in soboto 
- Vse pogostitve po programu (vključno s kosili in večerjo) 
- Skripto s predavanji in potrdilo o udeležbi 

Prenočišče ni v ceni kotizacije in ni v domeni organizatorja srečanja. 
Program simpozija je preliminaren. V primeru nepredvidenih sprememb, na katere organizator nima vpliva (odpoved predavatelja 
zaradi bolezni, ipd.) si dopuščamo možnost do spremembe programa. 


