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DELOVNE SKUPINE (DSK) 

 

DSK OCENA POTREB (HNA) 

Delovna skupina pripravi pregled zdravja in sistema zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov v Sloveniji. 

Pregleda ureditev in izvajanje preventivnega programa za predšolske otroke, šolske otroke in mladino do 19. leta, 

pregleda strokovno literaturo in mednarodne referenčne dokumente ter ureditve zdravstvenega varstva otrok 

in mladostnikov v evropskih državah. Izvede fokusne skupine in intervjuje za dopolnitev ocene potreb. 

Delovna skupina pripravi izdelke:  

- tehnično poročilo o opravljenem delu  

- poročilo o oceni potreb. 

Člani delovne skupine sodelujejo pri predstavitvah rezultatov strokovnim javnostim in pripravi predstavitvenih 

gradiv ob strokovnih dogodkih v projektu. 

Delovna skupina pripravi predlog za nadaljnje delo s trajnostnega in razvojnega vidika po zaključku projekta. 

Delovno skupino sestavljajo zdravniki – specialisti javnega zdravja, zdravniki – specialisti pediatrije, drugi 

strokovnjaki na področju javnega zdravja, člani nevladnih organizacij, ki delajo z mladostniki. 

 

DSK PREVENTIVNI PREGLEDI    

Delovna skupina pripravi pregled obstoječega preventivnega programa za predšolske otroke, šolske otroke in 

mladino do 19. leta, pregled strokovne literature in mednarodnih referenčnih dokumentov ter ureditve 

zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov v evropskih državah. Na osnovi ocene potreb pregleda tudi ureditev 

preventivnega zdravstvenega varstva novorojenčkov v porodnišnicah.  

Delovna skupina pripravi izdelke:  

- predlog državnega preventivnega programa za predšolske otroke, šolske otroke in mladino do 19. leta s 

posodobljeno vsebino preventivnih pregledov 

- strokovne podlage in priporočila za prepoznavanje, oceno ogroženosti in zdravstveno obravnavo 

(stopnjevano ali specifično, ciljano) otroka in mladostnika, ki je ranljiv v zdravju zaradi socialnih determinant 

neenakosti ali specifičnih stanj staršev  

- predlog protokola za vključevanje otrok in mladostnikov v državni preventivni program. 

- predlog akreditacijskega mehanizma za otrokom in mladim prijazno zdravstveno službo s programi na 

področju preventivnega varstva otrok in mladostnikov in priporočili za strokovno javnost. 

Izdelki vsebujejo tudi del, ki se nanaša na zmanjševanje neenakosti v zdravju; neenakosti v dostopnosti; pristope 

za večjo vključenost ranljivih, prikrajšanih, ogroženih skupin.  

Za izvedbo pilotskega testiranja delovna skupina pripravi: 

- predlog za izvedbo pilotskega testiranja (intervencij, pristopov, modelov dela, orodij) 

- potrebne vsebine za usposabljanje zdravstvenih timov v primarni pediatriji in drugih strokovnih delavcev na 

področju preventivne zdravstvene dejavnosti za otroke in mladostnike 

- predlog nabora podatkov, kazalnikov, sistema za spremljanje in evalvacijo intervencij ter programa.  

Delovna skupina pripravi predlog za umestitev intervencije v sistem oz. variantne predloge.  
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Člani delovne skupine sodelujejo pri predstavitvah rezultatov strokovnim javnostim in pripravi predstavitvenih 

gradiv ob strokovnih dogodkih v projektu. 

Delovna skupina pripravi predlog za nadaljnje delo s trajnostnega in razvojnega vidika po zaključku projekta. 

Delovno skupino sestavljajo zdravniki specialisti pediatrije s primarne, sekundarne, terciarne ravni zdravstvene 

dejavnosti, bolnišnične dejavnosti, neonatologije, zdravniki specialisti javnega zdravja, drugi strokovnjaki na 

področju javnega zdravja, diplomirane medicinske sestre, patronažne medicinske sestre, zdravstveni sodelavci. 

 

DSK PREPREČEVANJE DEBELOSTI, ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG OTROKA IN DRUŽINE 

Delovna skupina pripravi pregled stanja v Sloveniji, pregled strokovne literature in mednarodnih referenčnih 

dokumentov. 

Delovna skupina pripravi izdelke:  

- strokovne podlage za prepoznavo in obravnavo čezmerne hranjenosti in debelosti pri otrocih in mladostnikih 

- strokovne podlage za prehrano in telesno dejavnost z zdravstvenega vidika otroka, mladostnika 

- predlog pristopov (modela) za vključitev ogroženih otrok/mladostnikov v intervencijo, vključujoč starše 

- razvoj sistema – mreže za prepoznavanje ogroženih posameznikov 

- predlog nabora podatkov, meril, kazalnikov za merjenje uspešnosti intervencij in spremljanje programa.  

Izdelki vsebujejo tudi vsebine o zmanjševanju neenakosti v zdravju s poudarkom na pristopih za večjo vključenost 

ranljivih, prikrajšanih, ogroženih skupin.  

Za izvedbo pilotskega testiranja delovna skupina pripravi: 

- predlog za izvedbo pilotskega testiranja (intervencij, pristopov, modelov dela, orodij) 

- potrebne vsebine za usposabljanje zdravstvenih timov v primarni pediatriji in drugih strokovnih delavcev na 

področju preventivne zdravstvene dejavnosti za otroke in mladostnike 

- predlog nabora podatkov, kazalnikov, sistema za spremljanje in evalvacijo intervencij ter programa.  

Delovna skupina pripravi predlog za umestitev intervencije v sistem oz. variantne predloge.  

Člani delovne skupine sodelujejo pri predstavitvah rezultatov strokovnim javnostim in pripravi predstavitvenih 

gradiv ob strokovnih dogodkih v projektu. 

Delovna skupina pripravi predlog za nadaljnje delo s trajnostnega in razvojnega vidika po zaključku projekta. 

Delovno skupino sestavljajo zdravniki specialisti pediatrije s primarne, sekundarne in terciarne ravni zdravstvene 

dejavnosti, bolnišnične dejavnosti, neonatologije, zdravniki specialisti javnega zdravja, drugi strokovnjaki na 

področju javnega zdravja, diplomirane medicinske sestre, patronažne medicinske sestre, psihologi, dietetiki. 

 

DSK KAKOVOSTNO STARŠEVSTVO ZA ZDRAV ZAČETEK 

Delovna skupina pripravi pregled stanja v Sloveniji, pregled strokovne literature in mednarodnih referenčnih 

dokumentov. 

Delovna skupina pripravi izdelke:  

- strokovne podlage za prepoznavo in obravnavo težav pri negi in prehrani dojenčka  

- predlog pristopov (modela) za vključitev ogroženih otrok s poudarkom na vlogi patronažne službe 
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- razvoj sistema – mreže za prepoznavanje ogroženih posameznikov 

- predlog nabora podatkov, meril, kazalnikov za merjenje uspešnosti intervencij in spremljanje programa.  

Izdelki vsebujejo tudi vsebine o zmanjševanju neenakosti v zdravju s poudarkom na pristopih za večjo vključenost 

ranljivih, prikrajšanih, ogroženih skupin.  

Za izvedbo pilotskega testiranja delovna skupina pripravi: 

- predlog za izvedbo pilotskega testiranja (intervencij, pristopov, modelov dela, orodij) 

- potrebne vsebine za usposabljanje zdravstvenih timov v primarni pediatriji in drugih strokovnih delavcev na 

področju preventivne zdravstvene dejavnosti za otroke  

- predlog nabora podatkov, kazalnikov, sistema za spremljanje in evalvacijo intervencij ter programa.  

Delovna skupina pripravi predlog za umestitev intervencije v sistem oz. variantne predloge.  

Člani delovne skupine sodelujejo pri predstavitvah rezultatov strokovnim javnostim in pripravi predstavitvenih 

gradiv ob strokovnih dogodkih v projektu. 

Delovna skupina pripravi predlog za nadaljnje delo s trajnostnega in razvojnega vidika po zaključku projekta. 

Delovno skupino sestavljajo zdravniki specialisti pediatrije s primarne, sekundarne, terciarne ravni zdravstvene 

dejavnosti, bolnišnične dejavnosti, neonatologije, zdravniki specialisti javnega zdravja, drugi strokovnjaki na 

področju javnega zdravja, patronažne medicinske sestre,  diplomirane medicinske sestre. 

 

DSK ZDRAVSTVENE STORITVE ZA MLADE V LOKALNI SKUPNOSTI 

Delovna skupina pripravi pregled strokovne literature in mednarodnih referenčnih dokumentov ter primerov 

intervencij za večjo vključenost mladostnikov, ki se ne šolajo redno ali niso zaposleni, v preventivne dejavnosti in 

programe. 

Delovna skupina pripravi izdelke:  

- strokovne podlage za preventivno varstvo mladostnikov, ki se ne šolajo redno ali niso zaposleni  

- predlog pristopov (modela) za doseganje in vključitev mladostnikov, ki se ne šolajo redno ali niso zaposleni  

- razvoj sistema – mreže za prepoznavanje ogroženih posameznikov 

- predlog nabora podatkov, meril, kazalnikov za merjenje uspešnosti intervencij in spremljanje programa.  

Za izvedbo pilotskega testiranja delovna skupina pripravi: 

- predlog za izvedbo pilotskega testiranja (intervencij, pristopov, modelov dela, orodij) 

- potrebne vsebine za usposabljanje zdravstvenih timov v primarni pediatriji in drugih strokovnih delavcev  

- predlog nabora podatkov, kazalnikov, sistema za spremljanje in evalvacijo intervencij ter programa.  

Delovna skupina pripravi predlog za umestitev intervencije v sistem oz. variantne predloge.  

Člani delovne skupine sodelujejo pri predstavitvah rezultatov strokovnim javnostim in pripravi predstavitvenih 

gradiv ob strokovnih dogodkih v projektu. 

Delovna skupina pripravi predlog za nadaljnje delo s trajnostnega in razvojnega vidika po zaključku projekta. 

Delovno skupino sestavljajo zdravniki specialisti pediatrije s primarne, sekundarne, terciarne ravni zdravstvene 

dejavnosti, bolnišnične dejavnosti, zdravniki specialisti javnega zdravja, drugi strokovnjaki na področju javnega 
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zdravja, diplomirane medicinske sestre, patronažne medicinske sestre, zdravstveni sodelavci, strokovnjaki s 

področja socialnega varstva in izobraževanja. 

 

DSK EVALVACIJA, KAZALNIKI IN SPREMLJANJE PZVOM 

Delovna skupina pripravi pregled obstoječega preventivnega programa za predšolske otroke, šolske otroke in 

mladino do 19. leta s pregledom sedanjih kazalnikov ter opiše njihovo dosedanjo rabo, uporabnost in slabosti. 

Pregleda strokovno literaturo in mednarodne referenčne dokumente s področja spremljanja in evalvacije 

preventivnih in presejalnih programov. Preveri, kakšne podatke in kazalnike in sisteme zbiranja, obdelave, 

rutinskih analiz in posebnih študij izvajajo v vsaj petih drugih državah. Upošteva rezultate ocene potreb in diskusij 

z izvajalci. 

Delovna skupina pripravi izdelke:  

-  informacijo za druge delovne skupine, kako izbrati in pripraviti podatke in  kazalnike za njihova področja za 

osnovni in razširjeni nabor; glede na oceno potreb in načrtovanje, da bodo kompatibilni z mednarodnimi 

sistemi 

o Kazalnike za kratkoročne in dolgoročne programske cilje 

o Kazalnike za kratkoročne in dolgoročne kazalnike izidov 

o Procesne kazalnike – kvalitativne in kvantitativne 

- koordinira  predloge nabora kazalnikov z vseh področij, ki bo omogočala izvajalcem in načrtovalcem 

spremljati napredek 

- predlog upravljanja in spremljanja izvajanja državnega preventivnega programa s poudarkom na spremljanju 

vključenosti ciljne populacije 

- predlog nabora podatkov, nizov kazalnikov in meril za spremljanje in evalvacijo preventivnih intervencij  

- predlog za vzpostavitev sistema za predstavljanje zdravstvenih podatkov. 

Za izvedbo pilotskih testiranj intervencij delovna skupina pripravi: 

- pregleda predloge delovnih skupin za zajem podatkov ob izvedbi pilotov in pripravi predlog za zajem in  

obdelavo podatkov ter diseminacijo.  

- potrebne vsebine za usposabljanje zdravstvenih timov v primarni pediatriji in drugih strokovnih delavcev na 

področju preventivne zdravstvene dejavnosti za otroke in mladostnike. 

Člani delovne skupine sodelujejo pri predstavitvah rezultatov strokovnim javnostim in pripravi predstavitvenih 

gradiv ob strokovnih dogodkih v projektu. 

Delovna skupina pripravi predlog za nadaljnje delo s trajnostnega in razvojnega vidika po zaključku projekta. 

Delovno skupino sestavljajo zdravniki specialisti javnega zdravja, statistiki metodologi in statistiki analitiki,  

informatiki,  zdravniki specialisti pediatrije iz primarne, sekundarne, terciarne ravni zdravstvene dejavnosti, 

bolnišnične dejavnosti, neonatologije, drugi strokovnjaki na področju javnega zdravja, diplomirane medicinske 

sestre, patronažne medicinske sestre, zdravstveni sodelavci. Strokovnjaki s področja informatike in 

epidemiologije sodelujejo s stroko pri pripravi, izbiri in finalizaciji kazalnikov in orodij za uporabo.  
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DSK VZGOJA ZA ZDRAVJE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE TER NJIHOVE STARŠE 

Delovna skupina pripravi pregled obstoječe vzgoje za zdravje v okviru preventivnega zdravstvenega varstva za 

otroke in mladostnike (0 do 19 let), pregled strokovne literature s področja, mednarodne ureditve področja ter 

primerov dobrih domačih in tujih praks.  

Delovna skupina pripravi izdelke: 

- Predlog nacionalnega programa vzgoje za zdravje za otroke in mladostnike v okviru preventivnega 

zdravstvenega varstva na primarni ravni;  

- Razvoj, priprava ali dopolnitev vsebin programov, ustreznih pristopov, eventuelnih gradiv za izvajalce in 

uporabnike s poudarkom na ranljivih skupinah 

- Izdelava protokola usposabljanja izvajalcev na področju vzgoje za zdravje 

Izdelki vsebujejo tudi del, ki se nanaša na zmanjševanje neenakosti v zdravju: neenakosti v dostopnosti, pristope 

za večjo vključenost ranljivih, prikrajšanih, ogroženih skupin. 

Za izvedbo pilotskega testiranja delovna skupina pripravi: 

- Predlog za izvedbo pilotskega testiranja organizacijske strukture, pristopov, orodij  

- Potrebne vsebine za usposabljanje za izvedbo pilotnih testiranj; 

- Predlog nabora podatkov, kazalnikov, sistema za spremljanje in evalvacijo struktur, pristopov, orodij 

Delovno skupino sestavljajo koordinatorji vzgoje za zdravje (nacionalni, območni, lokalni), izvajalci vzgoje za 

zdravje, organizatorji vzgoje za zdravje, specialisti javnega zdravja, pediatri, šolski zdravniki, diplomirane 

medicinske sestre, patronažne medicinske sestre, babice, fizioterapevti, strokovnjaki z različnih vsebinskih 

področij, komunikologi, strokovnjaki, ki delajo z mladimi idr. 

 

DSK VZGOJA ZA ZDRAVJE ZA BODOČE STARŠE 

Delovna skupina pripravi izdelke: 

- Predlog programa vzgoje za zdravje za bodoče starše v okviru preventivnega zdravstvenega varstva na 

primarni ravni, 

- Razvoj in priprava vsebin programov, ustreznih pristopov, eventualnih gradiv za izvajalce in uporabnike, 

Izdelava protokola usposabljanja na področju vzgoje za zdravje, 

Izdelki vsebujejo tudi del, ki se nanaša na zmanjševanje neenakosti v zdravju: neenakosti v dostopnosti, pristope 

za večjo vključenost ranljivih, prikrajšanih, ogroženih skupin. 

Za izvedbo pilotskega testiranja delovna skupina pripravi: 

- Predlog za izvedbo pilotskega testiranja organizacijske strukture, pristopov, orodij, 

- Potrebne vsebine za usposabljanje za izvedbo pilotnih testiranj,  

- Predlog nabora podatkov, kazalnikov, sistema za spremljanje in evalvacijo struktur, pristopov, orodij. 

Delovno skupino sestavljajo koordinatorji vzgoje za zdravje (nacionalni, območni, lokalni), izvajalci vzgoje za 

zdravje, organizatorji vzgoje za zdravje, pediatri,  diplomirane medicinske sestre, patronažne medicinske sestre, 

babice, fizioterapevti, strokovnjaki z različnih vsebinskih področij, komunikologi, idr. 

 


