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Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
Zdravstveno informacijski praktikum
Študijski program
Medicina

Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
Prof. dr. Janez Stare

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

✔

2.

3.

4.

5.

6.

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta
Dr. Brane Leskošek,
dr. Jure Dimec

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko

Kratek opis izbirnega predmeta
Predmet študentom nudi pregled zdravstveno informacijskih sistemov in informacijskih rešitev,
kot so programi za vnos podatkov o pacientih, zbiranje podatkov v registrih, zajem
medicinskih slik, ipd, ki se uporabljajo v slovenskem zdravstvenem sistemu na primarnem,
sekundarnem in terciarnem nivoju ter pri različnih specialnostih. Študenti se pri predmetu
spoznajo z najpogosteje uporabljanimi rešitvami, ki jih med seboj kritično primerjajo. V
simuliranem kliničnem okolju študenti praktično preverijo delovanje in uporabnost
predstavljene programske opreme. Cilj predmeta je vzpodbuditi pri študentih (med drugim)
razumevanje potrebe po urejenem zbiranju osebnih, administrativnih in strokovnih podatkov v
zdravstvu ter sposobnost kritičnega vrednotenja informacijskih rešitev in njihove skladnosti z
Okvirno
obdobje
v semestru,
v kateremŠirši
se bo
izbirni
predmet
izvajal
nacionalnimi
strategijami
v zdravstvu.
opis
predmeta
je na
voljo v Spletni učilnici MF na
naslovu
https://pouk.mf.uni-lj.si/mod/page/view.php?id=5879.
2. polovica
letnega semestra Časovna oznaka predmeta je (D). Razlaga pri omejitvah vpisa.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Oceno pri predmetu predstavlja ocena seminarske naloge.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Vpis študentov pri izbirnem predmetu ni omejen glede števila ali predhodno opravljenih
izpitov.
Predmet ima črkovno oznako (D). Termini 3 kreditnih izbirnih predmetov prvega letnika so za
lažje urejanje označeni s črkami od A do D. Da ne pride do terminskega prekrivanja, študent
ne sme izbrati dveh predmetov z enako črkovno oznako (dva predmeta iz na primer termina D
ali predmet D in CD).
Obvezna študijska literatura in gradivo
Študijska literatura in gradiva so članki in delovna gradiva, pripravljena v Spletni učilnici MF
ter programska oprema za zbiranje podatkov, ki jo prispevajo slovenske softverske hiše.

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.
Izbirni predmet se izvaja tudi za študente, ki na UL MF gostujejo v okviru programov
mobilnosti (Erasmus+ in drugo).

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.

