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Kratek opis izbirnega predmeta
Študentje se seznanijo z glavnimi značilnostmi razvoja upravljanja zdravstvene dejavnosti v
preteklosti in spoznajo njegovo sodobno organiziranost ter izzive na tem področju. Posebej so
predstavljene razmere v Sloveniji. Seznanijo se s temeljnimi programi in aktivnostmi za
zagotavljanje uspešnega in učinkovitega varovanja zdravja prebivalstva in s temeljnimi
metodami dela na tem področju.
Nadalje spoznajo posebnosti upravljanja zdravstvene dejavnosti. Poseben poudarek je
namenjen medsektorskemu sodelovanju in pristopom, ki jih je potrebno upoštevati pri
vzpostavljanju takega sodelovanja. Študenti spoznajo pomen partnerskega sodelovanja med
različnimi organizacijami (vladnimi, nevladnimi, civilnimi skupinami, strokovnimi
Okvirno
obdobjekot
v semestru,
v katerem
se bo izbirni
predmet izvajal
organizacijami)
tudi med javnim
in zasebnim
sektorjem.
Predstavljen
je pomen podatkov in informacij za sprejem odločitev in za vodenje na področju
november, december
zdravstvene dejavnosti. Posebej so obravnavani viri, ki so potrebni za uresničevanje nalog na
področju zdravstvene dejavnosti (človeški, finančni). Študentje spoznajo ključne pristope k
projektnemu delu.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Seminar

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
30

Obvezna študijska literatura in gradivo
1. Česen M. Management javne zdravstvene službe. Ljubljana: Center za tehnološko
usposabljanje, 2003.
2. Albreht T, Česen M, Hindle D, Jakubovski E, Kramberger B, Kreslin-Petrić V, Premik M,
Toth M, Health care systems in transition: Slovenia. Copenhagen: European observatory on
Health Care Systems, 2002.
3. World Health Organization: Health financing: a basic guide. Geneva. WHO, 2006
4. NSW Department of State and Regional Department, small Business Developement
Division. Risk management guide for small business. Sidney: NSW Department od State and
Regional Development, 2005. Dostopno na URL: http://www.smallbiz.nsw.gov.au. Pristop 15.
6. 2007.

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.

