
 
 

COVID-19 in vzdržljivost sistema javnega zdravstva 
Vabimo vas na delavnico z uvodnim predavanjem 

Sistem javnega zdravstva v času pandemije. 

Dogodek bo potekal dne 18.01.2022 od 9:00 do 12:00 

Program  
9:00 - 9:10 Pozdrav in predstavitev (doc. dr. Rok Fink) 
9:10 - 9:40 Sistem javnega zdravstva v času pandemije (doc. dr. Branko Gabrovec) 
 Delavnica 
9:40 – 10:40 Uporaba točkovnika za ocenjevanje vzdržljivosti zdravstvenega sistema 

- delo v manjših delovnih skupinah  
10:40 – 11:10 Odmor  
11:10 – 11:50 Razvrščanje prednostnih nalog, razprava, ukrepi 
11:50 – 12:00 Zaključek delavnice 

Izvajalca delavnice: doc. dr. Rok Fink in dr. viš. pred. dr. Katarina Kacjan Žgajnar. 

Vsebina delavnice je v pridobivanju licenčnih točk Zbornice-Zveze.  

Prijavite se TUKAJ.  
 

Vljudno vabljeni! 

KAJ ? Vzdržljivost sistema javnega zdravstva v Sloveniji je zaradi pandemije COVID -19 na preizkušnji, zato 
so vaše izkušnje spopadanja s pandemijo neprecenljive za okrevanje in krepitev. 
S sodelovanjem na delavnici boste prenesli vaše izkušnje ter pripomogli k zaznavanju šibkosti 
zdravstvenega sistema, oblikovanju rešitev in strategij, ki bodo zmanjšale tveganje zloma zdravstvenega 
sistema. Na delavnici bomo uporabili točkovnik, kjer bodo sodelujoči sistematično prepoznavali, 
ocenjevali in razvrščali prioritete z namenom krepitve vzdržljivosti sistema javnega zdravstva. 
 
ZAKAJ ? Namen delavnice je prepoznati in razumeti dejavnike, ki vplivajo na vzdržljivost sistema javnega 
zdravstva med pandemijo COVID-19. Udeležba na delavnici vam bo omogočila spoznavanje prihodnjih 
strategij krepitve vzdržljivosti zdravstvenega sistema. Delavnica je del mednarodnega projekta Svetovne 
zdravstvene organizacije. Na osnovi ugotovitev posameznih držav članic se bodo pri SZO oblikovale 
strategije krepitve zdravstvenega sistema s ciljem večje vzdržljivosti ob prihodnjih preizkušnjah.  
Zato so vaše izkušnje, ki ste jih pripravljeni deliti z nami, neprecenljive! 
 
KDO ? Strokovnjaki s področja zdravja /okolja, klinične medicine, javnega zdravja, obvladovanja izrednih 
razmer, organizacije in podjetja vključena v zagotavljanje dobave medicinskih pripomočkov in materiala, 
zdravil, živil in ostalih nujno potrebnih dobrin, vladni odločevalci, strokovnjaki s področja uradnega 
nadzora, epidemiologije in promocije zdravja, akademiki, raziskovalci in strokovnjaki na področju 
izobraževanja. 
 

KJE ? Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani. Izvedba delavnice bo v živo ali na daljavo, odvisno od 
epidemiološke slike. Število mest je omejeno. O načinu izvedbe boste obveščeni nekaj dni pred izvedbo. 
Udeležba na delavnici je brezplačna.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs7qORNE8Hc8do_3mG2fphP_ymVrjVtPmF0Db_lES5-nyCUw/viewform

