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DELOVNE SKUPINE 

Delovne skupine so oblikovane na način, da bolj poglobljeno opredelijo svoje ožje področje obenem pa sodelujejo 

z drugimi skupinami, tako da se zagotavlja celovitost področja preventivnega zdravstvenega varstva odraslih.  

Ključne usmeritve za delo delovnih skupin  

- Spoštovanje dobrih rešitev obstoječega programa preventive KNB in nadgradnja/vključevanje rešitev z 

dodano vrednostjo za doseganje ciljev projekta. 

- Udeležba na skupnih sestankih za usklajevanje ustreznosti rešitev. 

- Upoštevanje časovnih terminov. 

Pri oblikovanju rešitev nadgradnje morajo delovne skupine odgovoriti na naslednja ključna 

vprašanja: 

1. Zakaj bomo uvedli/oblikovali preventivne ukrepe/storitve? 

2. Kaj/kateri bodo naši konkretni ukrepi? 

3. Kdo bo te ukrepe izvajal? 

4. Kako/na kakšen način bomo te ukrepe izvajali? 

5. Katerim pogojem moramo zadostiti za realizacijo ukrepov? 

- Kadrovski viri/normativi 

- Finančni viri/potrebna  sredstva 

- Potrebne organizacijske spremembe 

 

Opis nalog ključnih delovnih skupin 
 

DELOVNE SKUPINE: DSK ZA PRIMARNO IN SEKUNDARNO PREVENTIVO V AMBULANTI DZ IN 

RADM; DSK ZA NEMEDIKAMENTOZNE OBRAVNAVE; DSK ZA PODPORO PREPREČEVANJU IN 

OBVLADOVANJU KNB NA DOMU IN V LOKALNI SKUPNOSTI 

Naloge delovnih skupin: DS: za primarno in sekundarno preventivo v ambulanti DZ in RADM; DS za 

nemedikamentozne obravnave; DS za podporo preprečevanju in obvladovanju KNB na domu in v lokalni 

skupnosti:  

- Natančen pregled in preučitev zaključkov in izzivov raziskave „Ocene stanja in potreb za nadgradnjo 

preventivnega programa/poudarek na zmanjševanju neenakosti in obravnavo ranljivih skupin“ (poslana 

publikacija in zbir SWOT analiz). 

- Vključitev potrebnih ukrepov iz prejšnje točke v predlagane rešitve in izdelke delovnih skupin. 

- Priprava ukrepov za izboljšanje, optimiziranje obstoječega programa preventive KNB (izobraževanja, 

strokovna gradiva, prenova obstoječih smernic in programov). 

- Razvoj nadgradenj in novih rešitev znotraj obstoječega programa integrirane preventive KNB, posebej 

pomembne rešitve in ukrepi za zmanjševanje neenakosti in obravnavo ranljivih skupin, vključno z gradivi, 

potrebnimi orodji, novimi/prilagojenimi storitvami, organizacijo. 

- Vključitev/integracija novih rešitev na področju samooskrbe 3 KNB in funkcijske manjzmožnosti v program 

integrirane preventive KNB, z upoštevanjem razpoložljivosti, dostopnosti, sprejemljivosti in izvedljivosti 

intervencij, zmanjševanja neenakosti ter obravnavo ranljivih skupin.Priprava indikatorjev za spremljanje 

preventivnega programa/enakosti/vključevanja ranljivih skupin. 

- Priprava predloga izobraževalnih področij, vsebin, gradiv in ciljnih javnosti izobraževanja za področje dela 

DS. 
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- Priprava predloga pilotne implementacije in metode ter indikatorjev spremljanja pilota. 

- Sodelovanje pri evalvaciji pilota, redefiniranju razvitih rešitev ter pripravi dokončnih rešitev prenovljenega 

programa. 

 

DELOVNE SKUPINE: DSK ZA SAMOOSKRBO SŽB; DSK ZA SAMOOSKRBO SLADKORNE BOLEZNI 

TIPA 2; DSK ZA SAMOOSKRBO DEPRESIJE; DSK ZA SAMOOSKRBO FUNKCIJSKE 

MANJZMOŽNOSTI 

Naloge delovnih skupin za samooskrbo SŽB, sladkorne bolezni tipa 2, depresije ter funkcijske manjzmožnosti:  

- Natančen pregled in preučitev zaključkov in izzivov raziskave „Ocene stanja in potreb za nadgradnjo 

preventivnega programa/poudarek na zmanjševanju neenakosti in obravnavo ranljivih skupin“ (poslana 

publikacija in zbir SWOT analiz na področju ocene potreb).  

- Vključitev potrebnih ukrepov iz prejšnje točke v predlagane rešitve in izdelke delovnih skupin. 

- Priprava področij obravnave in vsebin obravnave na področju samooskrbe (SO) KNB.  

- Identifikacija deležnikov, ki bodo izvajali intervencije in vsebine programa  SO KNB na primarni/sekundarni 

ravni zdravstvene dejavnosti in v lokalnem okolju. 

- Priprava klinične poti algoritma sodelovanja med deležniki: primarna raven,  primarno-sekundarna raven in 

obeh z deležniki v lokalni skupnosti. 

- Vključitev rešitev, ki bodo vplivale na zmanjševanje neenakosti v zdravju in obravnavo ranljivih skupin na 

področju samooskrbe KNB. 

- Priprava predloga kazalnikov za spremljanje samooskrbe KNB in funkcijske manjzmožnosti. 

- Priprava predloga izobraževalnih vsebin, gradiv in ciljnih javnosti izobraževanja za področje dela DS. 

- Priprava modela pilotne implementacije ter orodij za evalvacijo pilota na obravnavanem področju.  

- Sodelovanje pri evalvaciji pilota, redefiniranju razvitih rešitev ter pripravi dokončnih rešitev predloga 

integrirane samooskrbe KNB. 

 

DSK ZA ZMANJŠEVANJE NEENAKOSTI IN OBRAVNAVO RANLJIVIH SKUPIN 

Naloge delovne skupine za zmanjševanje neenakosti in obravnavo ranljivih skupin: 

- Izvedba terenskih raziskav za identifikacijo ranljivih skupin. 

- Priprava predloga sistemskih rešitev za zmanjševanje neenakosti in obravnavo ranljivih skupin in predloga 

integriranih interdisciplinarnih in medresornih rešitev, izobraževalnih vsebin in orodij za zvečanje 

kompetence zdravstvenega sistema/zdravstvenih delavcev na področju vključevanja in obravnave ranljivih 

skupin. 

- Priprava indikatorjev za spremljanje vključevanja in obravnave ranljivih skupin. 

- Priprava pilotnih rešitev za vključevanje ranljivih skupin. 

- Spremljanje pilotne implementacije in priprava dokončnih rešitev. 

 

DSK ZA RAZVOJ INDIKATORJEV 

Naloge delovne skupine za razvoj indikatorjev: 

- Priprava metodologije in smernic za definiranje indikatorjev za spremljanje integrirane preventive KNB z 

vključenim vidikom neenakosti; 

- priprava smernic za sodelovanje z vsemi delovnimi skupinami z vsebinskih področij s ciljem poenotenega 

pristopa v razvoju indikatorjev in sistema za spremljanje integrirane preventive; 

- sodelovanje z vodji delovnih skupin; 
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- priprava pilotne verzije nabora indikatorjev za spremljanje integrirane preventive KNB z vključenim vidikom 

neenakosti; 

- priprava pilotne verzije izobraževalnega modula; 

- priprava navodil za implementacijo nabora indikatorjev v pilotu; 

- izobraževanje izvajalcev pilota; 

- evalvacija pilota glede ustreznosti, uporabnosti indikatorskega sistema v pilotni fazi; 

- priprava dokončne verzije predloga nabora indikatorjev in sistema za spremljanje integrirane preventive 

KNB z vključenim vidikom neenakosti; 

- priprava dokončnega izobraževalnega modula v zvezi z naborom indikatorjev in sistema za spremljanje 

integrirane preventive KNB z vključenim vidikom neenakosti. 

 

DSK ZA RAZVOJ IN ORGANIZACIJO IZOBRAŽEVALNIH MODULOV 

Naloge DS za razvoj in organizacijo izobraževalnih modulov: 

- Priprava smernic za pripravo posameznih izobraževalnih modulov in izobraževalnih gradiv glede vsebine 

projekta s ciljem poenotenega pristopa priprave izobraževalnih modulov in izobraževalnih gradiv; 

- sodelovanje z vodji delovnih skupin pri pripravi izobraževalnih modulov in izobraževalnih gradiv; 

- priprava pilotne verzije izobraževalnih modulov in izobraževalnih gradiv; 

- organiziranje predpilotnega izobraževanja izvajalcev; 

- sodelovanje pri evalvaciji pilota; 

- priprava dokončnega predloga izobraževalnih modulov in izobraževalnih gradiv s področja integrirane 

preventive KNB z vključenim vidikom neenakosti. 

 

DSK ZA INTEGRACIJO 

Naloge delovne skupine za integracijo: 

- Sprotno zbiranje, presoja in integracija rešitev drugih DS v integrirano celoto; 

- pri tem upošteva cilje in ključna koncepta projekta:integracijo/integrirano oskrbo in zmanjševanje 

neenakosti/dodatne intervencije za ranljive skupine; 

- upošteva izvedljivost, sprejemljivost in izzive iz ocene potreb; 

- se posvetuje z vodji (in namestniki vodij) DS, s posvetovalno skupino; 

- sodeluje pri pripravi na implementacijo in evalvacijo pilota ter potrdi model pilotiranja. 

- sodeluje pri spremljanju implementacije pilota, procesne evalvacije. 

- sodeluje pri evalvaciji pilotnih rešitev; 

- pripravi načrt za redefiniranje pilotnih rešitev skupaj z vodji DS; 

- po redefiniciji pilotnih rešitev (jih pripravijo vodje DS) DS za integracijo pripravi dokončen predlog 

integrirane preventive in celostne samooskrbe KNB, z integriranimi rešitvami za zmanjševanje neenakosti v 

zdravju in obravnavo ranljivih skupin. 

 

DSK ZA PRIPRAVO IN DISEMINACIJO PUBLIKACIJ (UREDNIŠKI ODBOR) 

Naloge uredniškega odbora 

- Priprava plana ključnih pisnih izdelkov in publikacij v projektu za različne deležnike in ciljne javnosti. 

- Priprava plana diseminacije ključnih sporočil, izdelkov, publikacij za različne deležnike in ciljne javnosti. 

- Zbiranje, pregled, presoja in priprava različnih pisnih izdelkov in publikacij v projektu za različne deležnike. 

- Sodelovanje s sodelavci iz DS za diseminacijo in komuniciranje projekta, za doseganje optimalnih učinkov. 

 


