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TEME DIPLOMSKIH IN MAGISTRSKIH NALOG V ŠTUD. L. 2017/18 
 
 

KATEDRA ZA SOCIALNO FARMACIJO 
 

Mentorja magistrskih nalog na Katedri za socialno farmacijo sta izr. prof. dr. Mitja Kos (MK) 
(mitja.kos@ffa.uni-lj.si) in doc. dr. Igor Locatelli (IL) (igor.locatelli@ffa.uni-lj.si), ki sta na razpolago za 
dodatne informacije o možnostih magistrskega dela na Katedri. Kot somentorji oz. delovni mentorji 
lahko pri posameznih magistrskih nalogah sodelujejo tudi asist. dr. Andreja Čufar (AČ), asist. dr. Nejc 
Horvat (NH), asist. dr. Andrej Janžič (AJ), asist. Janja Jazbar (JJ), asist. Ana Janežič (AA), asist. dr. Nika 
Marđetko (NM), asist. Urška Nabergoj Makovec (UNM), asist. Andreja Detiček (AD), asist. dr. Nanča 
Čebron Lipovec, asist. Špela Žerovnik ter drugi zunanji sodelavci, ki so strokovnjaki na  svojem 
področju. 

Vse navedene teme imajo status delovnih tem in se jih v začetni fazi magistrskega dela natančneje 
opredeli. Študenti ste vljudno vabljeni tudi k predlogu drugih tem ter oblik sodelovanja z drugimi 
partnerji (drugo področje, tuji partnerji ipd.). Prosimo, da v tem primeru natančneje  opredelite 
predlog namena in metod dela. 

 
 

Zdravstveni sistem in drugi sistemski vidiki farmacije 
 

Umeščanje in dostopnost do zdravil ter sistemski ukrepi 

• Dostopnost pacientov do onkoloških zdravil v Sloveniji in izbranih evropskih državah v obdobju 
2005-2016 (Mentorstvo: MK & IL & NM & AJ) 

• Pregled preteklih odločitev Komisije za razvrščanje zdravil. (Mentorstvo: MK & AJ & NM & AD & 
IL) 

 
 

Težave povezane z zdravili in intervencije 
 
 
 
• Težave povezane z zdravili in intervencije PUZ za njihovo odpravljanje. (MK&UNM) 
• Razumevanje zdravljenja z zdravili in intervencije PUZ. (MK&UNM) 

 
Učinkovitost in varnost zdravljenja z zdravili 

 
 
 

Vrednotenje težav povezanih z zdravili 
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• Pregled in ovrednotenje vsebine intervencij/storitev pregled zdravil (medication review) v 
objavljenih raziskavah (Mentorstvo: MK & UNM) 

• Sistematični pregled sodelovanja pri zdravljenju arterijske hipertenzije (Mentorstvo: MK & AA) 
 
 

Zdravstvena pismenost: 
 
• Sistematični pregled učinkovitosti intervencij za izboljšanje z zdravili povezane zdravstvene 

pismenosti (Mentorstvo: MK & NH) 
Etika 

 
• Uporaba ugovora vesti slovenskih lekarniških farmacevtov. (Mentorstvo: MK & NH) 

 
Farmakoepidemiološki vidiki predpisovanja, izdaje in uporabe zdravil: 

• Vzorci ambulantnega predpisovanja zdravil, ki zvečajo verjetnost za padce, pri slovenskih 
starostnikih (FRID: Fall Risk Increasing Drugs) (Mentorstvo: MK & ŠŽ) 

• Sistemska analiza predpisovanja zdravil – vidik zdravnikov (Mentorstvo: MK & AJ) 
 
 

Primerjalna učinkovitost in varnost zdravil 

• Metaanaliza učinkovitosti zdravil za pljučno arterijsko hipertenzijo s posredno primerjavo 
učinkovitosti. (Mentorstvo: IL & AJ) 

 
 

Breme bolezni in ekonomski vidiki zdravljenja 
 
 
 

Farmakoekonomika 

• Sistem HTA (Health Technology Assesment) za medicinske pripomočke (Mentorstvo: MK oz. IL & 
AJ) 

 
Finančni učinki 

• Dinamika trga (gibanje cene in tržnega deleža) zdravil za zdravljenje diabetesa v Sloveniji 
(Mentorstvo: IL oz. MK & AJ) 

• Raziskava finančnih učinkov uvajanja zdravil za zdravljenje v zdravstveni sistem ter skladnost z 
napovedmi ob umeščanju zdravil. (Mentorstvo: MK & NM) 
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