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Katedra za javno zdravje

Kratek opis izbirnega predmeta
Promocija zdravja je eden najpomembnejših javnozdravstvenih pristopov, katerega osrednji
namen je krepitev veščin ljudi za ohranjanje zdravja in spreminjanje okolij vsakodnevnega
udejstvovanja (vrtci, šole, mesta, delovna okolja), da bi le-ta nudila več možnosti za zdrave
odločitve. Bolnišnice se je v preteklosti pogosto sprejemalo kot okolja, ki so izključno
osredotočena na prepoznavanje in zdravljenje bolezni posameznika. Danes vemo, da so to
okolja s potencialom za krepitev zdravja ter izboljšanje z zdravjem povezane kakovosti
življenja. Vključevanje promocije zdravja naj bi se v bolnišnicah zato osredotočalo na štiri
področja delovanja: promocijo zdravja bolnikov (in njihovih svojcev/skrbnikov), ohranjanje
zdravja zaposlenih, spreminjanje ustanove v okolje, ki spodbuja zdrave odločitve (podporno
Okvirno
v semestru,
v katerem
sezdravja
bo izbirni
predmet
izvajal
okolje) inobdobje
vključenost
v aktivnosti
krepitve
lokalne
skupnosti.
Študenti
pridobijo
1. 11. 2016-10.
1. znanje
2017 o 1.) promociji zdravja, 2.) pomenu podpornih okolij v ohranjanju in
krepitvi zdravja, 3.) aktivnostih promocije zdravja v bolnišnicah (bolniki, zaposleni, lokalna
skupnost, bolnišnica kot podporno okolje), 4.) Mednarodni in nacionalnih mrežah za promocijo
zdravja v bolnišnicah (pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije).
Znanje in razumevanje študentov (kompetence):
1. Poznati pomen promocije zdravja
2. Poznati pomen podpornih okolij
3. Poznati aktivnosti promocije zdravja v bolnišnicah

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Končno preverjanje znanja poteka v obliki samostojne priprave seminarja ali projekta na
izbrano temo iz promocije zdravja v bolnišnicah.
Ocena se lahko popravi z ustnim izpitom.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Največje število študentov EMŠ Medicina: 5
Opravljene študijske obveznosti pri naslednjih predmetih: Uvod v javno zdravje, Zdravje in
okolje ter Metode v javnem zdravju. Poznavanje teoretičnih osnov pri predmetih Obtočila in
Dihala.
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ustanovitviali
Slovenske
mreže
za promocijo
zdravja
v bolnišnicah.
prispevkov.
Navedite,
se izbirni
predmet
v študijskem
letu
izvaja tudi Zbornik
za študente,
ki naGolnik:
UL MF
Univerzitetna
klinika
za pljučne
bolezni in(Erasmus+
alergijo, 2011.
gostujejo
v okviru
programov
mobilnosti
in drugo). Navedite morebitne posebne in
6. Farkaš-Lainščak
J, Lipovec-Čebron
U, ur. na
Standard
zatuje
zagotavljanje
enakosti v ali
zdravstveni
dodatne
pogoje, v kolikor
je izbirni predmet
voljo za
študente. Navedite,
se izbirni
predmet
izvaja skupin
(tudi) v in
angleškem
oskrbi ranljivih
orodje za jeziku.
samoocenjevanje zdravstvenih ustanov. Slovenska izd.
Ljubljana:
Nacionalni
javno zdravje,
Izbirni predmet
se ne inštitut
izvaja vza
angleškem
jeziku2016.
oziroma za študente, ki na UL MF gostujejo v

okviru programov mobilnosti.

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.

