Katedra za socialno farmacijo, UL FFA
Teme magistrskih oz. diplomskih nalog v študijskem letu 2019/2020
Št.
1

Mentor
Igor Locatelli

Somentor
Mitja Kos

Področje
DIGITAL

Tema
Sistematični pregled registriranih digitalnih terapevtikov ter tistih, ki so še v razvoju:
pregled njihovih koristi, presoja skozi HTA kriterije za medicinske pripomočke oz. e‐
specifične kriterije (?) za Slovenijo (npr. če popoulacijski vidik izberemo naše podatke).
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Mitja Kos

Ana Kodrič

DIGITAL

3

Mitja Kos

Igor Locatelli

DIGITAL

4

Mitja Kos

Igor Locatelli/Lea DIGITAL
Knez/Nanča
Čebron Lipovec

Sistematični pregled raziskav, ki vrednotijo elektronske/mobilne intervencije s ciljem
izboljšanja sodelovanja pri zdravljenju z zdravili.
Sistematični pregled pristopov k vrednotenju e‐medicinskih pripomočkov ter razvoj
standardov vrednotenja mHealth aplikacij.
Razvoj sistema za podporo kliničnih odločitev "clinical decision support systems" pri
storitvah osnovanih na pregledu zdravil (Medication Review).
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Mitja Kos

Lea Knez

DIGITAL

6

Mitja Kos

Lea Knez

DIGITAL

7

Mitja Kos

Nejc Horvat

DIGITAL

8
9

Mitja Kos
Mitja Kos

Nejc Horvat
Nejc Horvat

DIGITAL
DIGITAL

10 Mitja Kos

11 Nejc Horvat
12 Mitja Kos
13 Igor Locatelli
14 Igor Locatelli
15 Igor Locatelli
oz. Mitja Kos
16 Mitja Kos
17 Mitja Kos

18 Mitja Kos

19 Nejc Horvat
20 Nejc Horvat
21 Lea Knez

22 Mitja Kos
23 Nejc Horvat
24 Nejc Horvat

DIGITAL

Mitja Kos
Sara Kenda
Nanča Čebron
Lipovec
Špela Žerovnik

DIGITAL
FEKO&OUT
FEPI

Sistematični pregled koristi sistemov za podporo pacientu (Patient support system) pri
zdravljenju z zdravili (npr. upravljanje neželenih učinkov, fokus na raziskave, ki so
vrednotile zdravstvene izide).
Ravoj sistema za podporo pacientu (Patient support system) pri zdravljenju z zdravili (npr.
upravljanje neželenih učinkov, fokus na raziskave, ki so vrednotile zdravstvene izide), ali
povratne informacije ob umeščanju zdravil, tudi farmakovigilančni vidik.
Razvoj klepetalnega robota "chatbota" na temo zdravljenja z zdravili za laično javnost.
Mnenje in pogledi laične ter strokovne javnosti glede mHealth aplikacij.
Razvoj mHealth aplikacij skladno s standardi za digitalne terapevtike za strokovno in laično
javnost (npr. spremembe v terapiji)
Sistematični pregled raziskav sistemov za podporo kliničnih odločitev "clinical decision
support systems" v lekarniški dejavnosti, nadaljevanje od Laure Siils, ki samo na
community pharmacies.
e‐Zdravstvena pismenost.
Ovrednotenje obsega, narave in kvalitete podatkov v skupni bazi cen – Intravisorju.
Ambulantno predpisovanje opioidnih analgetikov ali benzodiazepinov

FEPI

Sistematični pregled opazovalnih raziskav vpliva različnih skupin zdravil za zdravljenje
sladkorne bolezni na srčno‐žilne izide bolnikov
Janja Jazbar
FEPI
Sistematični pregled (farmakoepidemioloških) raziskav bremena zdravljenja z zdravili pri
starejših odraslih – v obdobju zadnjih 5 let.
Igor Locatelli
FEPI
Farmakoepidemiološka primerjalna raziskava predpisovanja imunoonkoloških zdravil.
Podatki IMS, sodelovanje z MSD.
Lea Knez
FEPI
Raziskava programov sočutne uporaba v Sloveniji: sočutni programi (Info od JAZMP),
poraba pred registracijo, čas od registracij do umestitve, čas do signifikantne porabe (? Iz
Slovenija), pogleda zadnjih X let.
Urška N. Makovec FS
Ovrednotenje opisa storitev, osnovanih na pregledu zdravil, v raziskavah storitev,
objavljenih v mednarodni znanstveni literaturi. Postavitev standardnih opisov storitev.
Relacije do PCNE.
FS
Razvoj in vrednotenje intervencije za izboljšanje zdravstvene pismenosti povezane z
zdravili pri Slovencih (po popisu učinkovitosti intervencij)
INSTRUMENT Vrednotenje kriterijske veljavnosti razvitega vprašalnika MLAQ s pomočjo HLS‐EU‐Q47 (po
prevodu in validaciji HLS‐EU‐Q47)
Mitja Kos
SISTEM
Ovrednotenje upravljanja usklajevanja zdravljenja z zdravili na Kliniki Golnik. Vklj. Ocena
časovne obremenitve kliničnega farmacevta specialista pri izvajanju uskaljevanja
zdravljenja z zdravili.
Sara Kenda
SISTEM
Opredelitev potreb po dodatnem usposabljanju za bolnišnične farmacevte, fokusna
skupina s strokovnjaki.
Mitja Kos
SISTEM
Spremembe PCNE klasifikacije in primerljivost rezultatov. Relacije do PCNE.
Mitja Kos
SISTEM
Nadgradnja in validacija slovenske verzije klasifikacije težav, povezanih z zdravili,
relevantnost za brezšivno skrb ipd.

Mentorji magistrskih nalog na Katedri za socialno farmacijo so prof. dr. Mitja Kos, izr. prof. dr. Igor Locatelli, doc. dr. Nejc Horvat in doc. dr. Lea
Knez. Kot somentorji oz. delovni mentorji lahko pri magistrskih nalogah sodelujejo tudi drugi sodelavci Katedre za socialno farmacijo: asist. dr.
Nanča Čebron Lipovec, asist. Ana Kodrič, asist. Janja Jazbar, asist. Špela Žerovnik, asist. dr. Andreja Čufar 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 lahko predlagate tudi druge
teme ter sodelovanja s partnerji. Prosimo, da v tem primeru pripravite predlog v katerem natančneje predstavite namen in metode dela.
Teme so ponujene študentom v okviru programov, kjer delujejo posamezni glavni mentorji. Vsebinsko ustreznost teme bomo opredelili v
skupnem pogovoru in jih usklajeali s cilji posameznega programa oz. študenta.

