Poletna šola javnega zdravja o vplivu zdravstvenih sistemov na trajnostni razvoj lokalnih skupnosti,
Ljubljana, od 4. do 5. septembra 2019
V sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo za Evropo (SZO), Ministrstvom za zdravje
Republike Slovenije in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Center za zdravje in razvoj Murska
Sobota organizira
Poletno šolo javnega zdravja o vplivu zdravstvenih sistemov
na trajnostni razvoj lokalnih skupnosti.
Poletna šola javnega zdravja bo potekala v Ljubljani od 4. do 5. septembra 2019 v City hotelu in je
odprta za udeležence s celega sveta.
Obseg in namen
Kot kolaborativni center Svetovne zdravstvene organizacije za medsektorske pristope za zdravje in
razvoj, Center za zdravje in razvoj Murska Sobota organizira poletne šole in kratka usposabljanja na
področju javnega zdravja z namenom povečevanja kapacitet za razumevanje, merjenje in
zmanjševanje neenakosti v zdravju ter za ukrepanje na področju socialnih determinant zdravja v
osrednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi že od leta 2009. Poletna šola javnega zdravja je odprta za
udeležence s celega sveta. Bistven element našega dela je medsektorski pristop k zdravju in razvoju.
Letošnja poletna šola javnega zdravja se osredotoča na raziskovanje potenciala zdravstvenega
sistema za povečanje ekonomskih in družbenih dobrobiti skupnosti, v katerih deluje, in njihov
trajnostni razvoj.

Cilji:
-

Prikazati ekonomski odtis zdravstvenih sistemov na nacionalnih in regionalnih gospodarstvih
v posameznih evropskih državah SZO
Razprava o potencialu zdravstvenih sistemov pri načrtovanju in izvajanju ukrepov
trajnostnega razvoja v lokalnih skupnostih
Zagotavljanje možnosti za izmenjavo znanja, dobrih praks in inovativnih pristopov za
povečanje ekonomskih in družbenih dobrobiti zdravstvenih sistemov v lokalnih skupnostih

Delovni jezik je angleščina oziroma bodo zagotovljeni prevodi v angleščino, ker gre za mednarodni
dogodek.
Stroški udeležbe
Udeležba na Poletni šoli javnega zdravja je brezplačna, stroške malice, kave med odmori ter
prigrizkov krije organizator. Udeleženci si morajo sami kriti stroške prevoza in namestitve.
Informacije
Za več informacij kontaktirajte ana.sabjan@czr.si ali peter.beznec@czr.si ali pokličite na 041 380 517
(Peter) ali 031 646 454 (Ana).

Program:

Dan 1, 4. september 2019

Ura
09.00 - 9.30
09.30 - 10.00
10.00 - 11.15

11.15 - 11.45
11.45 - 13.00

13.00 - 14.00
14.00 - 15.30

15.30 - 16:00
16:00 - 17:00

Vsebina
Registracija udeležencev
Pozdravni nagovori
SZO, MZ RS, CZR MS
Ekonomske in družbene dobrobiti
zdravstvenih sistemov v lokalnih skupnostih
Peter Beznec, CZR MS, direktor
Predstavitev z razpravo
Odmor
Ekonomski učinki zdravstvenega sektorja v
evropskih državah
Prof. Timotej Jagrič, Univerza v Mariboru,
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Predstavitev z razpravo
Kosilo
Kako lahko povečamo družbene in
ekonomske dobrobiti zdravstvenih
sistemov?
Interaktivna delavnica
Odmor
Kaj potrebujemo za okrepitev nove zgodbe
o zdravstvenih sistemih v lokalnih
skupnostih?
Interaktivna delavnica

Dan 2, 5. september 2019

Ura
9.00 - 10.30

10.30 - 11.00
11.00 - 12.30

12.30 - 13.00

Vsebina
DA, mogoče je – izmenjava dobrih praks in
inovativnih pristopov s področja
maksimizacije ekonomskih in družbenih
učinkov zdravstvenih sistemov v lokalnih
skupnostih
Predstavitev, vprašanja in odgovori
Odmor
Naši naslednji koraki – Kako lahko
udejanjimo potencial zdravstvenih sistemov
pri načrtovanju in izvajanju ukrepov
trajnostnega razvoja v lokalnih skupnostih?
Interaktivna delavnica
Zaključek

