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 Strategija Osnovne zdravstvene dejavnosti (v pripravi)

 Nacionalni program zdravstvenega varstva 2016-2025

 Projekt za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v 

zdravju 2013 – 2016 (NFM)

 Reorganizacija ključnih ustanov javnega zdravja 1. 1. 

2014

 Vlaganje v zdravje v Sloveniji (1996), Projekt Mura in 

poročilo Neenakosti v zdravju v Sloveniji (2011)

Slovenija v vrtincu dogajanja
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Pričakovana življenjska doba v Sloveniji ob rojstvu 

(2010) 76,6 let za moške in 83,2 leti za ženske

 ↓ umrljivost zaradi bolezni srca in žilja

 ↓ umrljivost zaradi prometnih nesreč

 ↑ obolevnost zaradi raka in sladkorne bolezni

 ~ umrljivost zaradi raka ter boleznih prebavil, še posebej 

jetrnih obolenj in ciroze

 duševno zdravje itd.
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Zdravje 2020: 2 strateška cilja

Zdravje 2020: 4 prednostna področja delovanja

Izboljšati zdravje za vse in 

zmanjšati neenakosti v 

zdravju

Izboljšati vodenje in 

participativno upravljanje za 

zdravje

vlaganje v 

zdravje z 

vseživljenjskim 

pristopom in 

opolnomočenje 

ljudi

obvladovanje 

večjih 

zdravstvenih 

izzivov 

nenalezljivih 

in nalezljivih 

bolezni

krepitev 

zdravstvenih 

sistemov, 

osredinjenih 

na ljudi; 

krepitev 

zmogljivosti 

javnega

zdravja

graditev 

trdoživih 

skupnosti in 

podpornih 

okolij
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20 let Ljubljanske listine:

krepitev zdravstvenih sistemov



6 |

30 let 

Ottawske 

listine: 

Krepitev zdravja
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Alma Ata 1978: Zdravje za vse

 Primarno zdravstveno varstvo je 

bistven del zdravstvenega varstva. 

 Temelji na praktičnih, znanstvenih in 

družbeno sprejemljivih metodah in 

tehnologijah.

 Je splošno dostopno vsem 

posameznikom in družinam in 

omogoča njihovo polno vključenost.

 Je stroškovno sprejemljivo za 

skupnost in državo ne glede na 

stopnjo razvoja.
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1. Preventivni zdravstveni programi za otroke 

in mladostnike

2. Program za integrirano preprečevanje in 

obvladovanje kroničnih bolezni povezanih z 

življenjskim slogom pri odraslih

Skupaj za zdravje 2013 – 2016 (NFM)
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Skupaj za zdravje 2013 – 2016 (NFM)

Okrogla miza: 

Kako rezultate projekta sistemsko uporabiti? 


