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VABILO NA VEČERJO S PREDAVANJEM 
 

Datum:  8. 1. 2019 ob 19h *(brez večerje ob 20:00h) 

Kraj: Hotel Lev, Vošnjakova ulica 1, Ljubljana 
 13 nadstropje, soba Ljubljanica 
Prijave: e-pošta: info@rclc.si ali 
 https://doodle.com/poll/sdwwxvxaqfupir9z 
Participacija:  10 € za večerjo 
 

Prof. dr. ALOJZ IHAN, dr. med. spec. klinične mikrobiologije 
 

»CEPIVA V RAZVOJU –  
NOVE PRILOŽNOSTI IN NOVI DRUŽBENI IZZIVI« 

 
O predavanju 

Danes je več kot 300 novih cepiv v različnih fazah kliničnega preizkušanja (faza 1, 2 in 3).  
Med temi je večina cepiv proti okužbam (137), rakastim boleznim (101), alergijam (15) in 
nevrološkim boleznim (10), med preostalimi cepivi prevladujejo cepiva proti avtoimunskim 
obolenjem. A kljub tehnološkemu napredku pri izdelavi novih cepiv, njihovo uvajanje v prakso 
vzbuja številne družbene pomisleke in tudi nasprotovanja.  Posebej zaskrbljujoče je, da so 
med tihimi nasprotniki uvajanja novih cepiv tudi zdravstveni delavci.  Študije kažejo, da sicer 
večinoma podpirajo in priporočajo cepljenje otrok s klasičnimi cepivi, ki so že dolgo del 
obveznega cepilnega programa.  Manj podporni so do novejših cepiv, na primer rotavirusnih, 
in do cepiv, ki naj bi bila namenjena bolj za odrasle in so v starajoči družbi vedno bolj 
potrebna.  Izjemno hiter je tudi razvoj cepiv, ki so namenjena nosečnicam za zaščito njihovih 
novorojenih otrok pred nalezljivih boleznimi v prvih mesecih življenja - uvajanje takih cepiv v 
prakso zahteva dobro edukacijo zdravnikov, ki jim je koncept cepljenja nosečnic pogosto tuj 
in tvegan.  Med cepivi v razvoju veliko javno pozornost vzbujajo cepiva proti drogam (kokain, 
nikotin, fentanil, heroin, oksikodon), katerih namen je nevtralizacija učinkovin, ki jih uživajo 
odvisniki.  Ob tehnoloških izzivih tovrstnih cepiv so v ospredju tudi etični.. 

Predstavitev predavatelja 

Alojz Ihan je zdravnik, specialist klinične mikrobiologije, redni profesor ter predstojnik 
Katedre za mikrobiologijo in imunologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Zaposlen je kot redni profesor in predstojnik Katedre za mikrobiologijo in imunologijo MF v 
Ljubljani. Njegova bibliografija obsega več kot 1100 bibliografskih enot, prek 100 raziskovalni 
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člankov v revijah in prek 1000 citatov. 

Poleg strokovnega, pedagoškega in znanstveno-
raziskovalnega dela v medicini se ukvarja tudi s 
književnostjo.  Bil je urednik revij Problemi, Literatura, in 
Sodobnost ter knjižne zbirke Alpeh.  Literarno delo 
Alojza Ihana obsega šest knjig poezije: Srebrnik 
(Ljubljana. Književna mladina Slovenije – Aleph 1985), 
Igralci pokra (Ljubljana. Cankarjeva založba 1989); Pesmi 
(Ljubljana. Emonica 1989); Ritem (Celovec. Wieser 
1993); Južno dekle (Ljubljana. Mihelač 1995); Salsa 
(Mladinska knjiga, Ljubljana 2003).  Objavil je tri 
romane: Hiša (Ljubljana. Emonica 1997); Romanje za dva 
… in psa (Ljubljana, Študentska založba – Beletrina 
1998), Hvalnica rešnjemu telesu (Cankarjeva založba, 
Ljubljana 2011) in štiri knjige esejev: Platon pri 
zobozdravniku (Ljubljana Cankarjeva založba 1997); 
Deset božjih zapovedi (Ljubljana. Študentska založba – 
Koda 2000); Državljanski eseji (Študentska založbe 
2012), Čas nesmrtnosti (2016).  Je tudi avtor zelo branih 
in v več jezikov prevedenih poljudnoznanstvenih knjig Imunski sistem in odpornost 
(Mladinska knjiga 2000 ) in Do odpornosti z glavo (Mladinska knjiga 2003).  Za svoje literarno 
delo je prejel številne nagrade, med njimi nagrado Prešernovega sklada (1986). 
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