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Kratek opis izbirnega predmeta
Študent se v okviru izbirnega predmeta najprej seznani s konceptom z dokazi podprtega
javnega zdravja (DPJZ) in njegovim pomenom le-tega za kvalitetno načrtovanje in izvajanje
javnozdravstvenih ukrepov na različnih ravneh preventive bolezni. Sledi seznanjanje s
postopkom pridobivanja in vrednotenja dokazov in vire podatkov za pridobivanje dokazov.
Svoje znanje nadgradi z učenjem veščine, kako pripraviti kvaliteten sistematični pregled
literature.

Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
november - januar

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Izdelan sistematični pregled literature na izbrano temo

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
12

Obvezna študijska literatura in gradivo
1. Zaletel-Kragelj L, Eržen I, Premik M. Uvod v javno zdravje. Ljubljana: Medicinska fakulteta
UL, 2007.
2. Brownson RC, Baker EA, Leet T, Gillespie KN. Evidence based public health. Oxford, New
York: Oxford University Press, 2003.
3. Aktualna domača in tuja periodika.

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.
NE

Velja za študijsko leto: 2017/2018

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.

