Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
E-pošta:
Telefon: Predmet se izvaja v prvi
polovici drugega semestra in
ima črkovno oznako (AB).
Razlaga pri omejitvah vpisa.

Ime katedre oz. inšituta
UL Medicinske fakultete

Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
ZDRAVSTVENE USTANOVE
Študijski program
Medicina

Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
doc.dr. Barbara Artnik, dr.dent.med.

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

✔

2.

3.

4.

5.

6.

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta
doc.dr. Barbara Artnik, dr.dent.med.
asist.dr. Tatjana Pokrajac, dr.med.

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Katedra za javno zdravje

Kratek opis izbirnega predmeta
Vsebina
Varovanje zdravja prebivalstva Slovenije poteka v dveh smereh. Ena je ohranjanje in krepitev
zdravja (javnozdravstvena dejavnost), druga pa zdravljenje bolezni in vračanje zdravja, kolikor
je to možno (zdravstvena dejavnost).
Primarna raven ohranjanja in krepitve zdravja (javnozdravstvena dejavnost) zajema
dispanzersko metodo dela z nekaterimi ogroženimi skupinami prebivalcev (otroci, mladostniki,
nosečnice, ženske itd.). Sem sodijo preventivni (sistematski) pregledi, presejanja in
preventivni ukrepi (cepljenja) ter zdravstvenovzgojno delo z drugimi ogroženimi skupinami
prebivalcev (kadilci, debeli ljudje itd.). Osnovno javnozdravstveno dejavnost opravljajo
Okvirno
obdobje
v semestru,
katerem se bo
izbirniSekundarna
predmet izvajal
zdravstveni
domovi
in zasebniv zdravstveni
delavci.
raven javnozdravstvene
dejavnosti
epidemiološko
Predmet sezajema
izvaja specialistično
v prvi polovici socialnomedicinsko,
drugega semestra in higiensko,
ima črkovno
oznako (AB).inRazlaga pri
zdravstvenoekološko
dejavnost na območni ravni. To specialistično dejavnost opravlja devet
omejitvah vpisa.
območnih enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje (OE NIJZ). Terciarna raven
javnozdravstvene dejavnosti zajema specialistično socialnomedicinsko, higiensko,
epidemiološko in zdravstvenoekološko dejavnost na državni ravni in jo opravljajo NIJZ,
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) in Katedri za javno zdravje (KJZ)
Medicinskih fakultet Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru.
Glavni cilj

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Vsak študent napiše esejsko poročilo o dispanzerski metodi dela in v pisni obliki predstavi eno
seminarsko temo.
Ocena je sestavljena iz ocene esejskega poročila (možnih je največ 10 točk) in ocene
seminarske naloge (možnih je največ 10 točk). Skupaj je torej možnih največ 20 točk.
Študent lahko popravi oceno s ponovno oddajo esejskega poročila oziroma seminarske
naloge.
OCENJEVALNA LESTVICA: 1‒10 točk: negativno, 11, 12 točk: zadostno (6), 13, 14 točk:
Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
dobro (7), 15, 16 točk: prav dobro (8), 17, 18 točk: prav dobro (9), 19, 20 točk: odlično (10).
Do 45 študentov 1. letnika študijskega programa Medicina.

Obvezna študijska literatura in gradivo
Navodilo za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Ur. l. RS št. 19;
12. 3. 1998.
Spletne strani obiskanih ustanov in gradivo, ki ga študenti dobijo na terenu.

Navedite, ali se izbirni predmet v študijskem letu izvaja tudi za študente, ki na UL MF
gostujejo v okviru programov mobilnosti (Erasmus+ in drugo). Navedite morebitne posebne in
dodatne pogoje, v kolikor je izbirni predmet na voljo za tuje študente. Navedite, ali se izbirni
predmet izvaja (tudi) v angleškem jeziku.
Se ne izvaja v angleškem jeziku.

Velja za študijsko leto: 2016 / 2017

V skladu z 2. členom Pravilnika in navodil za najavo, vpis in izvedbo izbirnih predmetov
na UL MF je treba najavo z opisom izbirnega predmeta v elektronski obliki posredovati
Službi za študentske zadeve UL MF in Komisiji za študijske zadeve UL MF na e-naslov
predmeti@mf.uni-lj.si najkasneje do 30. 6. za naslednje študijsko leto.

