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Dvodnevne delavnice potekajo v Kranjski Gori od leta 2001, prihajajoča 
delavnica bo 76. po vrsti. Število udeležencev je omejeno na 25, s čimer 
zagotovimo interaktivnost dela. Delavnice udeležencem prinesejo 12 
kreditnih točk za podaljšanje licence. 
Opravljen izpit organizator razume, da ste usposobljeni za obravnavo 
alergijskih bolezni in astme odraslih na nivoju družinske medicine. 
Kotizacija za delavnico znaša 250 evrov. V kotizacijo je všteto gradivo, 
animacija, prehrana in opravljanje izpita. Prenočišče plača vsak udeleženec 
sam. Sobe so rezervirane v hotelu. 
Vljudno vas vabimo, da se šole udeležite. Prijavite na naslov: 
irena.dolhar@siol.net 
 
Če imate vi ali direktor vašega zdravstvenega doma probleme s plačilom 
kotizacije, se lahko obrnete na organizatorja, poizkusili vam bomo priporočiti 
sponzorja. 
 
Prof.dr. Mitja Košnik, dr. med.  Prof.dr. Davorina Petek, dr. med.  
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Preliminarni program 
 

ČETRTEK, 3. JUNIJ  
Seznanitev udeležencev, Uvod, predstavitev delavnice prof. Košnik 
Imunski sistem: prijatelj in sovražnik. Klasifikacija preobčutljivostnih reakcij. prof. Košnik 
Rinitis asist. Jenko, doc. Zidarn 
Zdravljenje alergijskih bolezni (izogibanje alergenom, zdravila, imunoterapija) doc. Zidarn 
Zdravljenje alergijskih bolezni in astme med nosečnostjo doc. Zidarn 
Srbež. Preobčutljivost za sonce. doc. Kecelj 
Astma v družinski medicini doc. Škrgat 
Zdravljenje in pouk bolnika z astmo (vaje): partnersko vodenje, uporaba pršil  doc. Škrgat 
KOPB v družinski medicini doc. Škrgat 
Diagnostični postopek pri sumu na atopijski ali kontaktni dermatitis; zdravljenje prof. Lunder 

  
PETEK, 4. JUNIJ  
Diferencialna diagnoza kroničnega kašlja doc. Marčun 

Urtikarija prof. Košnik 
Anafilaksija; Alergija za strupe žuželk prof. Košnik 
Alergija in cepiva /alergijskih bolezni v pediatriji / Preventiva alergijskih bolezni prim. Kuhar, prim. 

Glavnik 
Rdeče oko prof. Polona Jaki 

Mekjavič 
Laboratorijska diagnostika, prikaz kožnega testiranja (vaje) prof. Košnik, Perko 
Interakcije zdravil za astmo/alergijo prim. Osolnik 

Nutritivna alergija asist. Kopač 
Preobčutljivost za zdravila asist. Kopač 

BONUS:Preiskava pljučne funkcije in interpretacija Fležar 

 
 

Strokovni vodja: prof. Mitja Košnik 
Vodja organizacijskega odbora: doc. Robert Marčun 

    
Strokovni odbor: prof. Mitja Košnik, prof. Davorina Petek, doc. Sabina Škrgat, 
doc. Mihaela Zidarn, prof. Tomaž Lunder, prof. Matjaž Fležar 
 
Organizatorji se za strokovno sodelovanje zahvaljujejo: 

• Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik 

• Pediatrični kliniki, Univerzitetni klinični center Ljubljana 

• Dermatološki kliniki, Univerzitetni klinični center Ljubljana 

• Kliniki za ORL in CFK, Univerzitetni klinični center Ljubljana 

• Očesni kliniki, Univerzitetni klinični center Ljubljana 


