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2015

Ultrazvok za akutno bolečino v trebuhu v urgentni ambulanti 
Analiza obiskov odraslih bolnikov v dežurni ambulanti ZD Sevnica

Telesna teža bolnikov s kronično bolečino v križu
Osveščenost prebivalcev o namenu urgentne ambulante Občine Lendava
Kaj vedo o demenci svojci bolnikov in obiskovalci ambulant družinske medicine
Poslabšanje srčnega popuščanja pri bolnikih, obravnavanih na primarni ravni
Starostnik v ambulanti družinske medicine - vodenje posveta po komunikacijskem modelu Calgary Cambridge
Polifarmacija pri starostnikih v ambulanti družinske medicine in proučevanje interakcij med zdravili

Obravnava erektilne disfunkcije v ambulanti družinske medicine
Periferna arterijska bolezen pri osebah s prebolelim infarktom miokarda
Ocena kakovosti oskrbe v ambulantah DM v ZD Novo mesto
ANALIZA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH V ZD TRBOVLJE

VODENJE BOLNIKOV Z ARTERIJSKO HIPERTENZIJO V REFERENČNIH AMBULANTAH DRUŽINSKE MEDICINE

2014
Mnenja zdravnikov družinske medicine o pozitivnih dejavnikih dela  v družinski medicini
Napotitev na ezofagogastroskopijo
Primerjava pivskih navad med romsko in neromsko populacijo

Odkrivanje postmenopavzalne osteoporoze v ambulanti 
Ugotavljanje kognitivnega upada pri starejših v ambulanti DM
Zadovoljstvo bolnikov z zdravnikom družinske medicine in diplomirano medicinsko sestro v RADM
Samozdravljenje prehlada
Antioksidanti

Prevalenca dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja v Hrpeljah
Izzivi usklajevanja družinskega življenja in poklicne poti pri specializantkah družinske medicine v Sloveniji
Odnos zdravnikov, ki delajo v ambulanti družinske medicine, do akupunkture
Samozdravljenje prehladnih obolenj

Izgorelost zdravnikov družinske medicine v Sloveniji
Najpogostejše interakcije med predpisanimi zdravili v ambulanti družinske medicine
Analiza nujnih  hišnih obiskov, ki so jih opravili terenski zdravniki zdravstvenega doma Celje v letih 2006 in 20012
Stališča laičnih prebivalcev občine Logatec do uporabe avtomatskega zunanjega defibrilatorja
Primerjava bolečinske in klinične prizadetosti bolnikov z akutno bolečino v križu med obravnavanimi v urgentni ambulanti ter ambuloantah zdravnikov družinske medicine  ZD Velenje
Zdravje svojcev alkoholikov po vključitvi v strukturiran program pomoči za obvladovanje problematike alkoholizma v družini Al-Anon
Povezava telesne dejavnosti in HDL holesterola
Zanesljivost in kakovost informacij o nefarmakološkem zdravljenju zvišanega krvnega tlaka na slovenskem spletu
Kako pogosto in zakaj se ljudje zatečejo h komplementarnim in alternativnim metodam medicine in v kolikšni meri to vpliva na odnos med njimi in njihovim izbranim osebnim zdravnikom  
Obravnava bolnikov z arterijsko hipertenzijo v DSO Danice Vogrinec v Mariboru
Pomen pravilne uporabe vdihovalnikov za urejenost kronične bolezni dihal in vloga edukacije pri tem
Kakovosti zdravstvene oskrbe naglušnih ljudi v osnovnem zdravstvu
Adherenca bolnikov pri zdravljenju arterijske hipertenzije
Uspešnost doseganja ciljnih vrednosti holesterola v primarni in sekundarni preventivi bolnikov z arterijsko hipertenzijo, zdravljenih s statini, v ambulanti družinske medicine
Stališča zdravnikov o lastnem zdravju
Prevalenca pnevmokoka v nosnem žrelu pri zdravih oskrbovancih DSO center in precepljenost proti pnevmokoku

2013
Mnenje pacientov o originalnih in generičnih zdravilih
Poznavanje pripravljenosti nudenja prve pomoči med odraslimi laiki v občinah Grosuplje, Ivančna gorica in Dobrepolje
Sladkorna bolezen - pliv znanja bolnikov o sladkorni bolezni in njeno urejenost

Polifarmacija in doživljanje bolnikov 



Zaupanje v zdravnika DM v populaciji mladih odraslih in starejših ljudi
Vloga samokontrole krvnega sladkorja z merilnikom
Vročinska stanja pri otrocih v dežurni ambulanti
Dejavniki, ki vplivajo na urejenost krvnega tlaka pri hipertonikih
Analiza padcev starostnikov v DSO
Stres pri pripadnikih slovenske vojske na mirovni misiji
Zadovoljstvo bolnikov z obravnavo akutnih resp. infektov v ambulanti DM
Prevalenca debelosti med mladostniki
Prevalenca depresije in analiza zdravljenja bolnikov
Vpliv zadostne telesne dejavnosti na pojavnost akutnih bolezni dihal in z njimi povezane bolniške odsotnosti 
Obravnava bolečine v križu - ocena lastnega dela
Urejenost bolezni pri bolnikih z astmo
Samozdravljenje pri študentih glede na zdravstveno usmeritev in spol
Vpliv telesne dejavnosti na kakovost življenja starostnikov
Primerjava življenjskega sloga in zdravstvenega stanja med romsko populacijo in ostalimi prebivalci v Beli Krajini
Analiza napotitev v enoto internistične prve pomoči iz ambulante nujne medicinske pomoči perifernega zdravstvenega doma
Poznavanje učinka psihotropnih zdravil na sposobnost upravljanja vozil med njihovimi uporabniki
Analiza predpisovanja antibiotikov v dežurni ambulanti Ravne na Koroškem
Značilnosti obiskov starostnikov v ambulanti družinske medicine
Ovire za cepljenje starostnikov proti pneumokoku v  ambulanti družinske medicine
Okužbe spodnjih sečil pri starostnikih v domovih starejših občanov
Obravnava bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 v referenčni ambulanti
Ustreznost odzivov bolnikov in ekip nujne medicinske pomoči (NMP) na postojnskem območju v primeru miokardnega infarkta z dvigom ST spojnice (STEMI)
Stališča starostnikov in njihovih svojcev glede zdravljenja pred smrtjo
Poučenost staršev o vročini pri otrocih, njeni vlogi in zdravljenju - primerjava z izsledki leta 2005
Ali bi z uvedbo doplačila za obisk v ambulanti za nujno medicinsko pomoč zmanjšali nenujne obiske?
Doseganje ciljnih vrednosti krvenga tlaka v ambulanti DM
Primerjava meritev avgmentacijskega indeksa, hitrosti širjenja pulznega vala ter centralnega aortnega tlaka in preventivnega pregleda odraslih pri ocenjevanju srčno-žilne ogroženosti
Bolečina v križu v ambulanti družinske medicine
Analiza pritožb bolnikov nad delom zdravnikov v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor med letoma 2009 in 2011

2012
Periferna arterijska bolezen pri diabetikih in preiskovancih brez diabetesa med oskbovanci DSO Metlika
Ptrimerjava presnovne urejenosti sladkornih bolnikov pri vstopu v diabetološko ambulanto v dveh časovnih obdobjih
Vpliv medijev na zaupanje v zdravnika
Vpliv pridruženih kroničnih bolezni na urejenost zdravljenja arterijske hipertenzije
Analiza preventivnih pregledov oseb z visokim tveganjem za razvoj sladkorne bolezni tip 2
Funkcionalne sposobnosti obiskovalcev starih od 65 do 79 let v ambulanti družinske medicine
Komunikacija med zdravnikom družinske medicine in specialisti drugih strok
Seznanjenost laikov z znaki srčnega zastoja in temeljnimi postopki oživljanja v Bohinju
Znanje in veščine uporabe avtomatskih zunanjih defibrilatorjev pri laikih na Koroškem
Samozdravljenje z zdravili iz proste prodaje pri bolnikih na peroralni antikoagulacijski terapiji
Učinkovitost preventivnih pregledov v ZD Radeče v obdobju 2008/2009 glede na ITM
Obravnava bolnikov z akutnim miokardnim infarktom v ambulanti splošne nujne medicinske pomoči v Ljubljani v letu 2010
Obravnava bolnika z bolečino v križu v ambulanti splošnega zdravnika
Pacientova pričakovanja v primarnem zdravstvu zgornje Savinjske doline
Obiskovalci z akutno okužbo dihal, ki prihajajo v urgentno ambulanto v ZD Črnomelj
Odnos bolnikov do rabe e-pošte v komunikaciji z izbranim zdravnikom
Obravnava nihajnih poškodb vratne hrbtenice pri bolnikih v ambulanti družinske medicine
Urejenost zdravljenja bolnikov z astmo v ambulanti DM
Pivseke navade zdravnikov družinske medicine v Sloveniji
Uporaba komplementarnih in alternativnih metod zdravljenja med polnoletnimi prebivalci Slovenije
Pogostost uporabe laboratorijskih preiskav pri akutnih okužbah dihal in sečil v ambulanti družinskega zdravnika



2011
Stališče bolnika o delu specializanta v primerjavi z osebnim zdravnikom
Določitev anaerobnega praga z merjenjem oksigenacije skeletne mišice z metodo bližnje infrardeče spektroskopije
Trpinčenje na delovnem mestu: pojavnost v splošni bolnišnici Celje
Urejenost krvnega tlaka bolnikov z arterijsko hipertenzijo v moji ambulanti
Nenujne napotitve nepokretnih varovancev doma starejših občanov Ljutomer na sekundarno raven
Mali kirurški posegi in komplikacije v zasebni splošni ambulanti Straža, Kokalj Franc, dr.med.
Prevalenca depresije ter adherenca jemanja antidepresivov v ambulanti družinske medicine
Najpogostejši vzroki za obiske v zunajbolnišničnem zdravstvenem varstvu na primarni ravni v starostni skupini 65 let in več v RS v obdobju od 2003 do 2007
Uporabnost smernic za vodenje bolnika z bolečino v rami v ambulanti DM
Vpliv odločitve zdravnikov družinske medicine za antibiotično zdravljenje pri akutnem bronhitisu
Psihosocialni dejavniki in bolečina v križu
Napoved začetka depresije v ambulanti družinskega zdravnika
Anksioznost in depresivnost pri bolnikih z bolečino v ambulanti Sežana
Razlogi za sprejem v DSO Postojna
Vpliv posameznih elementov svetovnega nazora na obolevnost
Mesto polifarmacije v  domu starejših občanov Izola v Sloveniji
Možne interakcije med antibiotiki in stalno terapijo pacientov v domu starejših občanov
Iskanje nujne medicinske pomoči med romsko populacijo
Kronična ledvična bolezen pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo
Analiza in ocena kakovosti malih kirurških posegov v zdravstvenem domu dr. Janeza Oražma Ribnica v letu 2008
Kje zdravniki vidijo ovire pri vstopanju odvisnikov od alkohola /prepovedanih drog v zdravstveni sistem
Precepljenost naključnih obiskovalcev ambulante družinskega zdravnika s cepivom proti klopnemu meningoencefalitisu in vpliv zdravnikove intervencije nanjo

Simptomi in znaki pri okužbi spodnjih dihal
Kako pacienti ocenjujejo svojo telesno pripravljenost v ambulanti družinske medicine
Pregled kronične analgetične terapija pri bolnikih v domu starejših občanov
Vodenje antikoagulacijskega zdravljenja bolnikov z arterijsko fibrilacijo

2010
Samozdravljenje bolnikov s povišano telesno temperaturo pred prihodom v splošno ambulanto 
Značilnosti udeležencev preizkusa hoje na 2 km v ljubljanski regiji
Odnos bolnikov do dolgotrajnega jemanja benzodiazepinov
Značilnosti bolnikov pripeljanih z reševalnim vozilom na splošno nujno medicinsko pomoč v Ljubljani
Določanje kriterijev urinske inkontinence
Samozdravljenje dermatoz
Adherenca pri zdravljenju z enkrat mesečnim bisfosfonatom 
Pregled dejavnikov za pomanjkanje vedenja o stalni terapiji
Kakovost oskrbe diabetične noge v ambulanti  zdravnika DM
Prevalenca PAB, povišanega gleženjskega indeksa in povezanost z dejavniki tveganja v ambulanti družinske medicine
Zadovoljstvo bolnikov z delom dežurne ambulante
Cepljenje in seroprofilaksa proti tetanusu na Goriškem
Osveščenost odrasle populacije o učinkih uživanja alkohola na telesno zdravje ter poznavanje sodobnih meril za tvegano pitje
Idealna podoba družinskega zdravnika
Ocena jakosti akutne bolečine v križu in obravnava bolnikov v ambulanti splošne medicine
Ustreznost zdravljenja depresivne motnje v ambulanti družinskega zdravnika
Analiza predpisovanja antibiotične terapije pri zdravljenju nezapletene akutne bakterijske okužbe žrela in tonzil v dežurni službi ZD Črnomelj v letu 2004
Pogostost obiskovanja in zadovoljstvo z zdravniki in zdravilci
Zadovoljstvo z otrokovim zdravnikom
Stališče bolnikov do cepljenja proti gripi pri izbranem zdravniku
Samozdravljenje pri obiskovalcih ambulant družinske medicine
Domača lekarna - zdravila na domu
Etične dileme v družinski medicini - primerjava med zdravniki družinske medicine in specializanti
Kako izboljšati laično prvo pomoč v Bohinju?



Vpliv delovne obremenitve na odločanje zdravnikov splošne/družinske medicine v območni enoti Maribor pri obravnavi pacientk z akutno okužbo spodnjih sečil
Pregled določanja ščitničnih hormonov v zdravstvenem domu Jeseice
Pregled bolnikov s hudo nezgodno poškodbo glave, obravnavanih v prehospitalni enoti Celje in izid zdravljenja
Uporaba elektronskih medijev v komunikaciji z zdravnikom družinske medicine
Zgodnje odkrivanje kronične obstruktivne pljučne bolezni z vprašalnikom
Vpliv začetne in kratke obnovitzvene edukacije na urejenost insulinsko neodvisne sladkorne bolezni pri diabetikih s HbA1c (glikiran hemoglobin) med 6,6 in 7,5
Precepljenost starostnikov proti gripi in pneumokoku v ambulanti DM
Analiza preventivnih pregledov odraslih v ambulanti splošne medicine ZD Hrastnik (2002-2007)
Obravnava bolnikov z bolečino v trebuhu v ambulanti SNMP v Ljubljani
Analiza kardiopulmonalnih reanimacij PHE Ljubljana 2006 - 2007
Depresija in anksioznost med pripadniki slovenske vojske na misiji KFOR - Kosovo
Izgorelost med specializanti družinske medicine
Poznavanje predpisanih zdravil
Vpliv diete z manj maščob na znižanje koncentracije maščob v krvi 
Analiza obolevnostiodraslih Romov v Prekmurju
Stališča bolnikov o problematiki in zdravljenju zaprtja
Pogostnost pojava trpinčenja na delovnem mestu (mobinga) in povezava med trpinčenjem, bolniško odsotnostjo ter izbranimi simptomi pri specializantih medicine
Depresija - še vedno stigma?
Analiza predpisovanja benzodiazepinov pri oskrbovancih DSO Tolmin
Reproduktivno zdravje žensk v starostni skupini od 18 do 45 let
Kolikšen delež danih navodil si zapomni bolnik ob obisku v ambulanti družinske medicine
Ocena urejenosti krvnega tlaka ter ukrepov ob neurejenem krvnem tlaku v ambulanti splošne medicine
Etične dileme v DM: priznana Prešernova naloga
Model merjenja učinkovitosti operativnega prodora

2009
Uporaba antidepresivov in benzodiazepinov ali/in pogovora za razrešitev akutinih psihičnih težav v urgentni ambulanti
Nadzor krvnega tlaka in ostalih dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo 
Odločanje o nujnosti zdravniške pomoči na podlagi telefonskega klica
Primerjava rezultatov prvega in ponovnega preventivnega pregleda - analiza dela v ambulanti II ZD Ilirska Bistrica
Ocena predpisovanja protibolečinske terapije v ambulanti v Domu starejših občanov Sežana
Cepljenje proti tetanusu v ambulanti družinske medicine
Utstein style analiza kardiopulmonalnih reanimacij v PHE Celje v letih 2007 in 2008
Samozdravljenje Romov v Prekmurju
Učinkovitost svetovanja pacientom z nizko srčno-žilno ogroženostjo
Zadovoljstvo pogostih obiskovalcev s postopkom odločanja o zdravljenju v družinski medicine
Ocena znanja o bolezni klopni meningoencefaluitis na vzorcu populacije opredeljenih oseb v splošni ambulanti
Nočni hišni obiski - v kakšni meri so res nujni?
Raven sladkorja v krvi na tešče pri bolnikih s preveliko telesno težo
Identifikacija sprožilnih dejavnikov za hudo poslabšanje srčnega popuščanja v prehospitalni enoti Celje v letu 2008
Adherenca in arterijska hipertenzija
Stališča bolnikov do samomeritev krvnega tlaka
Čakalni časi v ambulanti Splošne nujne medicinske pomoči Ljubljana v februarju 2009
Bolniki in njihova mnenja o navodilih za uporabo zdravil
Vraščen noht
Prisotnost stresa pri zaposlenih v nujni medicinski pomoči
Dolžina bolniškega staleža pri virusnih okužbah zgornjih dihal v ambulanti družinske medicine v letu 2005
Vpliv lastnosti bolnikov in lokacije na zadovoljstvo z IOZ
Analiza upoštevanja priporočil za obravnavo izvenbolnišnične pljučnice pri odraslih v amb. SM v ZD Ilirska Bistrica
Dejavniki, ki vplivajo na abstinenco bolnikov, zasvojenih s prepovedanimi drogami, vključenih v substitucijski program Ambulante za bolezni odvisnosti Nova Gorica
Vloga in pomen zdravnika in drugih oblik pomoči pri socialno izključenih ljudeh s kronično razjedo goleni
Urejenost astme in pomen uporabe PEF metra v ambulanti družinske medicine
Analiza obravnave pacientov z akutnim alkoholnim opojem v ambulanti SNMP Ljubljana v letu 2007



Vpliv eritropoetina na preživetje in nevrološki izhod po oživljanju
Spremembe indeksa telesne mase in življenjskih navad pri študentih medicinske fakultete v Ljubljani med prvim in petim letnikom

Bolnikovo poznavanje zdravil v ambulanti družinske medicine
Sladkorna bolezen  in depresija: stopnja prepoznavanja v splošni ambulanti v Vojniku
Primerjava značilnosti in preživetja bolnikov s primarnim srčnim zastojem in srčnim zastojem kot posledico subarahnoidalne krvavitve v predbolnišničnem okolju
Analiza hišnih obiskov zdravnikov SNMP  Ljubljana v oktobru 2007
Primerjava koncentracije holesterola med dvema starostnima skupinama
Zavzetost pri zdravljenju arterijske hipertenzije

2008

Kronično vensko popuščanje pri starostnikih
Zadovoljstvo pacientov z obiskom pri zdravniku glede na število predpisanih receptov
Kakovost izvajanja helikopterske NMP v Sloveniji - primerjava dveh službn
Sodelovanje bolnikov pri zdravljanju s kardiotoničnimi glikozidi
Nespečnost pri starostnikih v ambulanti zdravnika družinske medicine
Vpliv rednega jemanja zdravil na urejenost krvnega tlaka
Anksioznost in depresivnost v ambulanti družinskega zdravnika
Vpliv preventivnih pregledov na dejavnike tveganja in KVB ogroženost
Najpogostejši vzroki za prihod v ambulanti SNMP ter analiza diagnostičnih in terapevtskih postopkov
Ustreznost merjenja krvnega tlaka na domu
Napotitev in sprejem proti bolnikovi volji v družinski medicini
Obravnava zunajbolnišničnih pljučnic na področju Nove Gorice v letu 2006
Vpliv zdravstveno vzgojnih delavnic na zmanjšanje indeksa telesne mase
Izkustveno zdravljenje okužb sečil in odpornost povzročiteljev na priporočene kemoterapevtike pri inkontinentnih oskrbovancih v Domu starejših Logatec
Samozdravljenje ak. resp. infektov v obratni ambulanti farmacevtske industrije

Stališča bolnikov o KOPB in njenem zdravljenju
Obravnava bolnikov s prsno bolečino v ambulanti NMP v ZD Trbovlje
Vodenje pacientov v antikoagulacijski ambulanti Logatec
Odnos do umiranja danes
Oskrba bolnikov z ak.koron.sindromom na obali
Uspešnost delavnice hujšanja v ZD
Zbolevnost za akutnimi respiratornimi infekti med cepljenimi in necepljenimi proti gripi pri starejših

Obravnava bolnikov z AKS v PHE NMP Kranj
Dejavniki tveganja za golenjo razjedo
Kakovost obravnave bolnikov z depresijo in nekaterimi najpogostejšimi spremljajočimi kroničnimi boleznimi
24-urno neinvazivno merjenje krvnega tlaka v ambulanti družinske medicine
Primerjava vizualno analogne lestvice in številčne ocenjevalne lestvice pri ocenjevanju bolečine pri bolnikih z bolečino v križu
Pojavnost depresivne simptomatike med slovensko in romsko populacijo

2007
Razlogi za napotitve bolnikov na določitev TSH v serumu v ZD Postojna v prvi polovici 2006
Pregledni članek - dolgotrajna povišana telesna temperatura
Merjenje gleženjskega indeksa v ZD Postojna v letu 2006
Kazalci aktivirane koagulacije pri bolniku z vensko trombozo in mutacijo v genu za protrobin in faktor V2
Uporaba kratkega preizkusa spoznavnih sposobnosti pri preiskovancih starih nad 65 let
Nasvet zdravnika po telefonu
Analiza predpisovanja anksiolitikov pri mojih bolnikih
Obiski v dežurni ambulanti ZD Kamnik
Kvaliteta življenja bolnikov z artrozo kolkov ali/in kolen
Analiza dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja na področju Ilirske Bistrice in primerjava s Slovenijo

Značilnost bolnikov z vensko trombozo v kasnem obdobju bolezni
Nujnost obiskov v ambulanti nujne medicinske pomoči izven časa dežurne službe
Presejanje za demenco z uporabo Kratkega preizkusa spoznavnih sposobnosti pri starostnikih v splošni ambulanti
Samomori na območju Škofje Loke: Prepoznavanje ogroženosti v ambulanti družinskega zdravnika



Primerjava urejenosti arterijske hipertenzije med varovanci DSO Tabor in ambulantnimi obiskovalci splošne ambulante Tabor v Mariboru
Kakovost vodenja bolnikov s sladkorno boleznijo v ambulanti DM
Ocenitev hišnih elektronskih merilcev krvnega tlaka po metodologiji prilagojeni ambulanti družinske medicine
Zlom vratu stegnenice
Metabolni sindrom
Analiza napotitev na sekundarno raven iz enote nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Ljubljana v februarju 2006
Analiza napotitev na sekundarno raven iz enote nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Ljubljana v februarju 2006
Padci pri starostnikih v DSO
Padci pri starostnikih v DSO
Analiza srčnega zastoja v izvenbolnišničnem okolju pop utstein protokolu - oživljanje s strani laikov in pomen vrednosti delnega tlaka ogljikovega dioksida ob koncu izdiha (petCO2)
Uporaba strukturiranega opomnika pri izvajanju preventive odraslih pacientov v ambulanti družinskega zdravnika
Sodelovalnost bolnikov pri oralnem antikoagulacijskem zdravljenju

2006
Obravnava bolnikov z akutnim koronarnim sindromom v predbolnišnični službi NMP Celje
Vodenje bolnika s sladkorno boleznijo v ambulanti družinskega zdravnika z vidika dejavnikov tveganja za aterosklerozo
Varovanje zdravstvenih podatkov v DSO Izlake
Nosečnost in  metadon: možnost za spremembo načina življenja
Analiza srčnega zastoja v izvenbolnišničnem okolju po Utstein protokolu 
Medicinsko nepojasnjena stanja
Obravnava bolnikov z akutnim rinosinusitisom v ambulanti splošne medicine
Obravnava bolnika v terminalni fazi, ko ne more več odločati o sebi
Stališča delavcev z začasnim delovnim dovoljenjem s področij bivše Jugoslavije o zdravju in bolezni
Koristnost merjenja gleženjskega indeksa v ambulanti družinske medicine pri ljudeh, starih od 50 do 70 let
Protibolečinsko zdravljenje kostnomišične bolečine z zdravili pri starostnikih v ambulanti družinske medicine
Koliko verjamejo ljudje Tržaško - Komenskega Krasa in Brkinov v pregovore o zdravju

Hišni obiski
Dejavniki tveganja za golenjo razjedo
Pomen zdravstvene vzgoje za urejenost sladkorne bolezni
Vzroki napotrebnega predpisovanja antibiotikov pri okužbah zgornjih dihal
Spolno zdravje Slovenk

2005
Dolgotrajno jemanje benzodiazepinov v splošni ambulanti
Delavnice zdravega hujšanja in njihova učinkovistost
Vpliv lastnosti zdravnikov na predpisovanje antibiotikov
Pojavljanje depresivne in anksiozne motnje v ambulanti zdravnika družinske medicine
Incidenca nezaželenih stranskih učinkov med zdravili v prosti prodaji in zdravili predpisanimi na recept v občini Slovenska Bistrica
Vpliv nekaterih parametrov na trajanje hišnega obiska
Primerjava kakovosti vodenja bolnikov z arterijsko hipertenzijo v zasebni splošni ambulanti Majšperk s kakovostjo vodenja v Sloveniji
Primerjava vrednosti gleženjskega indeksa med kadilci in kadilkami starimi od 40 do 50 let
Stališča delavcev z delovnim dovoljenjem s področij bivše Jugoslavije o zdravju in bolezni
Praktična uporabnost belgijskega opomnika pri preventivnem delu v moji ambulanti
Vrednosti holesterola v serumu obiskovalcev splošne ambulante po treh letih preventivnih pregledov

2004
Stališča žensk do hormonskega nadomestnega zdravljenja v postmenopavzalnem obdobju
Razlike med meritvami krvnega tlaka pacientov v ambulanti družinskega zdravnika in na njihovem domu ter njihov pomen
Kakovost antikoagulacijskega zdravljenja bolnikov s kronično atrijsko fibrilacijo v antikoagulacijski ambulanti ZD Litija
Trije dejavniki, ki vplivajo na način prehranjevanja in njihova povezanost s telesno težo žensk ter telesno težo njihovih otrok
Razlogi za nadpovprečno število obiskov pri posameznih pacientih opredeljene populacije v ambulanti splošne medicine v letih 2001, 2002 in 2003
Kakovost vodenja sladkornih bolnikov tipa 2 v ambulanti družinske medicine
Migrena v ambulanti družinskega zdravnika
Zadovoljustvo družinskih članov bolnikov v ambulanti doma starejših občanov
Kajenje pri bolnikih z azbestno boleznijo
Razširjenost dejavnikov tveganja za kronične nenalezljive bolezni v vzorcu odraslih oskrbovancev Splošne ambulante Miren Kostanjevica na Krasu v letu 2002
Razširjenost alkoholizma med obiskovalci zdravstvene ambulante Lovrenc na Pohorju v starosti med 20 in 85 let in odnos manj tveganih pivcev do zmernega kn kulturnega pitja alkohola ter abstinentov



2003
Značilnosti bolnikov ambulante nujne medicinske pomoči Nova Gorica, njihovi razlogi za prihod ter analiza napotitev h kliničnim specialistom primerjava s PHE Ljubljana
Analiza kirurških posegov, opravljenih v urgentni ambulanti zdravstvenega doma Domžale
Zavzetost bolnikov z arterijsko hipertenzijo za zdravljenje
Vpliv socialnih dejavnikov na stališča Romov do kajenja
Ocena upravičenosti uporabe 24-urnega merjenja krvnega tlaka pri spremljanju hipertonikov z esencialno arterijsko hipertenzijo v ambulanti družinske medicine
Vpliv kratkih zdravstveno vzgojnih programov na življenjski slog ljudi
Erektilna disfunkcija
Opazovanje teže in viši9ne ter stanje prehranjenosti starostnikov
Stališča Romov do zdravja in zdravljenja zvišane telesne temperature
Razlogi za obisk zdravnika v domu starejših občanobv
Naključno ugotovljena palpatorno povečana ščitnica v ambulanti za študente v Ljubljani
Vpliv objave slovenskih priporočil na kakovost ambulantnega predpisovanja antibiotikov pri akutnih okužbah dihal
Kronična bolečina v križu 
Zdravnik kot stresni dejavnik
Uspešnost programa zdravljenja debelosti v ZD Ljubljana Šiška v letu 2002-2003
Odvisnost od benzodiazepinov v ambulanti družinskega zdravnika
Stališčaa zdravnic družinske medicine o zdravljenju bolnikov z arterijsko hipertenzijo
Najpogostejše zdravstvene težave in drugi vzrtoki za prihod v ambulanto splošne nujne medicinske pomoči v Ljubljani in analiza napotitev h kliničnim specialistom
Pregled nekaterih dejavnikov tveganja za padec pri starostnikih

2002
Primerjaln a analiza stališč do pitja alkohola med prebivalci občine Cerkno in občine Nova Gorica
Analiza obiskov v ambulanti splošne medicine za leto 1999

2001
Nespečnost pri starejši populaciji in predpisovanje uspaval v ambulanti splošnega zdravnika



VODENJE BOLNIKOV Z ARTERIJSKO HIPERTENZIJO V REFERENČNIH AMBULANTAH DRUŽINSKE MEDICINE

Analiza nujnih  hišnih obiskov, ki so jih opravili terenski zdravniki zdravstvenega doma Celje v letih 2006 in 20012

Primerjava bolečinske in klinične prizadetosti bolnikov z akutno bolečino v križu med obravnavanimi v urgentni ambulanti ter ambuloantah zdravnikov družinske medicine  ZD Velenje
Zdravje svojcev alkoholikov po vključitvi v strukturiran program pomoči za obvladovanje problematike alkoholizma v družini Al-Anon

Zanesljivost in kakovost informacij o nefarmakološkem zdravljenju zvišanega krvnega tlaka na slovenskem spletu
Kako pogosto in zakaj se ljudje zatečejo h komplementarnim in alternativnim metodam medicine in v kolikšni meri to vpliva na odnos med njimi in njihovim izbranim osebnim zdravnikom  

Uspešnost doseganja ciljnih vrednosti holesterola v primarni in sekundarni preventivi bolnikov z arterijsko hipertenzijo, zdravljenih s statini, v ambulanti družinske medicine

Prevalenca pnevmokoka v nosnem žrelu pri zdravih oskrbovancih DSO center in precepljenost proti pnevmokoku

Poznavanje pripravljenosti nudenja prve pomoči med odraslimi laiki v občinah Grosuplje, Ivančna gorica in Dobrepolje



Primerjava življenjskega sloga in zdravstvenega stanja med romsko populacijo in ostalimi prebivalci v Beli Krajini
Analiza napotitev v enoto internistične prve pomoči iz ambulante nujne medicinske pomoči perifernega zdravstvenega doma

Ustreznost odzivov bolnikov in ekip nujne medicinske pomoči (NMP) na postojnskem območju v primeru miokardnega infarkta z dvigom ST spojnice (STEMI)

Primerjava meritev avgmentacijskega indeksa, hitrosti širjenja pulznega vala ter centralnega aortnega tlaka in preventivnega pregleda odraslih pri ocenjevanju srčno-žilne ogroženosti

Analiza pritožb bolnikov nad delom zdravnikov v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor med letoma 2009 in 2011

Ptrimerjava presnovne urejenosti sladkornih bolnikov pri vstopu v diabetološko ambulanto v dveh časovnih obdobjih

Obravnava bolnikov z akutnim miokardnim infarktom v ambulanti splošne nujne medicinske pomoči v Ljubljani v letu 2010

Pogostost uporabe laboratorijskih preiskav pri akutnih okužbah dihal in sečil v ambulanti družinskega zdravnika



Določitev anaerobnega praga z merjenjem oksigenacije skeletne mišice z metodo bližnje infrardeče spektroskopije

Najpogostejši vzroki za obiske v zunajbolnišničnem zdravstvenem varstvu na primarni ravni v starostni skupini 65 let in več v RS v obdobju od 2003 do 2007

Analiza in ocena kakovosti malih kirurških posegov v zdravstvenem domu dr. Janeza Oražma Ribnica v letu 2008

Precepljenost naključnih obiskovalcev ambulante družinskega zdravnika s cepivom proti klopnemu meningoencefalitisu in vpliv zdravnikove intervencije nanjo

Prevalenca PAB, povišanega gleženjskega indeksa in povezanost z dejavniki tveganja v ambulanti družinske medicine

Osveščenost odrasle populacije o učinkih uživanja alkohola na telesno zdravje ter poznavanje sodobnih meril za tvegano pitje

Analiza predpisovanja antibiotične terapije pri zdravljenju nezapletene akutne bakterijske okužbe žrela in tonzil v dežurni službi ZD Črnomelj v letu 2004



Vpliv delovne obremenitve na odločanje zdravnikov splošne/družinske medicine v območni enoti Maribor pri obravnavi pacientk z akutno okužbo spodnjih sečil

Vpliv začetne in kratke obnovitzvene edukacije na urejenost insulinsko neodvisne sladkorne bolezni pri diabetikih s HbA1c (glikiran hemoglobin) med 6,6 in 7,5

Pogostnost pojava trpinčenja na delovnem mestu (mobinga) in povezava med trpinčenjem, bolniško odsotnostjo ter izbranimi simptomi pri specializantih medicine

Uporaba antidepresivov in benzodiazepinov ali/in pogovora za razrešitev akutinih psihičnih težav v urgentni ambulanti
Nadzor krvnega tlaka in ostalih dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo 

Primerjava rezultatov prvega in ponovnega preventivnega pregleda - analiza dela v ambulanti II ZD Ilirska Bistrica

Identifikacija sprožilnih dejavnikov za hudo poslabšanje srčnega popuščanja v prehospitalni enoti Celje v letu 2008

Analiza upoštevanja priporočil za obravnavo izvenbolnišnične pljučnice pri odraslih v amb. SM v ZD Ilirska Bistrica
Dejavniki, ki vplivajo na abstinenco bolnikov, zasvojenih s prepovedanimi drogami, vključenih v substitucijski program Ambulante za bolezni odvisnosti Nova Gorica



Spremembe indeksa telesne mase in življenjskih navad pri študentih medicinske fakultete v Ljubljani med prvim in petim letnikom

Primerjava značilnosti in preživetja bolnikov s primarnim srčnim zastojem in srčnim zastojem kot posledico subarahnoidalne krvavitve v predbolnišničnem okolju

Izkustveno zdravljenje okužb sečil in odpornost povzročiteljev na priporočene kemoterapevtike pri inkontinentnih oskrbovancih v Domu starejših Logatec

Primerjava vizualno analogne lestvice in številčne ocenjevalne lestvice pri ocenjevanju bolečine pri bolnikih z bolečino v križu

Presejanje za demenco z uporabo Kratkega preizkusa spoznavnih sposobnosti pri starostnikih v splošni ambulanti



Primerjava urejenosti arterijske hipertenzije med varovanci DSO Tabor in ambulantnimi obiskovalci splošne ambulante Tabor v Mariboru

Analiza napotitev na sekundarno raven iz enote nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Ljubljana v februarju 2006
Analiza napotitev na sekundarno raven iz enote nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Ljubljana v februarju 2006

Analiza srčnega zastoja v izvenbolnišničnem okolju pop utstein protokolu - oživljanje s strani laikov in pomen vrednosti delnega tlaka ogljikovega dioksida ob koncu izdiha (petCO2)
Uporaba strukturiranega opomnika pri izvajanju preventive odraslih pacientov v ambulanti družinskega zdravnika

Vodenje bolnika s sladkorno boleznijo v ambulanti družinskega zdravnika z vidika dejavnikov tveganja za aterosklerozo

Incidenca nezaželenih stranskih učinkov med zdravili v prosti prodaji in zdravili predpisanimi na recept v občini Slovenska Bistrica

Primerjava kakovosti vodenja bolnikov z arterijsko hipertenzijo v zasebni splošni ambulanti Majšperk s kakovostjo vodenja v Sloveniji

Razlike med meritvami krvnega tlaka pacientov v ambulanti družinskega zdravnika in na njihovem domu ter njihov pomen
Kakovost antikoagulacijskega zdravljenja bolnikov s kronično atrijsko fibrilacijo v antikoagulacijski ambulanti ZD Litija
Trije dejavniki, ki vplivajo na način prehranjevanja in njihova povezanost s telesno težo žensk ter telesno težo njihovih otrok
Razlogi za nadpovprečno število obiskov pri posameznih pacientih opredeljene populacije v ambulanti splošne medicine v letih 2001, 2002 in 2003

Razširjenost dejavnikov tveganja za kronične nenalezljive bolezni v vzorcu odraslih oskrbovancev Splošne ambulante Miren Kostanjevica na Krasu v letu 2002
Razširjenost alkoholizma med obiskovalci zdravstvene ambulante Lovrenc na Pohorju v starosti med 20 in 85 let in odnos manj tveganih pivcev do zmernega kn kulturnega pitja alkohola ter abstinentov



Značilnosti bolnikov ambulante nujne medicinske pomoči Nova Gorica, njihovi razlogi za prihod ter analiza napotitev h kliničnim specialistom primerjava s PHE Ljubljana

Ocena upravičenosti uporabe 24-urnega merjenja krvnega tlaka pri spremljanju hipertonikov z esencialno arterijsko hipertenzijo v ambulanti družinske medicine

Vpliv objave slovenskih priporočil na kakovost ambulantnega predpisovanja antibiotikov pri akutnih okužbah dihal

Najpogostejše zdravstvene težave in drugi vzrtoki za prihod v ambulanto splošne nujne medicinske pomoči v Ljubljani in analiza napotitev h kliničnim specialistom




















































































