
Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v 
zdravju otrok in mladostnikov

Upravljanje programa ZDAJ 
za doseganje javnozdravstvenih ciljev

Delovna skupina: Tatjana Buzeti, Mojca Juričič, Lea Peternel, Doroteja Kuhar, 

Sonja Tomšič, Vesna Pucelj, Drglin Zalka, Nives Letnar Žbogar, Alenka Hafner, 
Barbara Mihevc Ponikvar, Sonja Dravec, Polonca Truden Dobrin

V sodelovanju s člani/članicami delovnih skupin DS1

in dr. Jožico Maučec Zakotnik, predstojnico Centra za upravljanje programov 
preventive in krepitve zdravja 



Predlogi za novosti v 
preventivnem programu 

Ocena stanja in ocena potreb:
• Slaba prepoznavnost programa

• Pomanjkanje informacij o 
izvajanju in rezultatih programa

• možna samo posredna 
evalvacija programa

• Pomanjkanje povezav med 
izvajalci

• Tehnološki zaostanek – program 
nima sodobnega informacijskega 
sistema 

• Onemogočena uporaba 
modernih pristopov, novosti 

Novosti, izboljšave in integracija:
• Poimenovanje programa in CGP

• Informacije na spletni strani, spletna 
svetovalnica

• Predlog informacijske podpore

• Nabor podatkov s šifranti in 
klasifikacijami

• Set kazalnikov

• Upravljavska struktura programa

• Definicije vlog, funkcij in opravil 
strokovnjakov, timov, teles.  







Pri upravljanju preventivnih 
programov je pomembno: 

• Načelo sistematičnosti, kar med drugim omogoča prilagajanje 
potrebam ciljne populacije.

• Načelo celostnega oz. integriranega pristopa – načelo 
vključevanja in povezovanja.

• Preventivni program – državni program. Definirane vloge 
upravljanja, koordinacije na različnih ravneh.  

• Ključnega pomena je sodoben informacijski sistem za 
spremljanje izvajanja in spremljanje vključenosti s 
povezovanjem na Centralni register prebivalstva.







Načrtovanju aktivnosti:

Pri načrtovanju aktivnosti moramo stremeti k enemu 
ali več ciljev:

- povečanje razpoložljivosti storitev,

- povečanje dostopnosti storitev,

- povečanje povpraševanju po storitvah,

- izboljšanje kakovosti storitev,

- zagotavljanje več informacij in znanj.















Izbira kazalnikov spremljanja:

- pregledamo načrtovane aktivnosti za izvajanje ukrepov in izberemo 
prioritetne aktivnosti;

- zapišemo nekaj možnih kazalnikov vezanih na aktivnost, ki bodo merili: 

- izvedbo (dokončanje) aktivnosti ali 

- rezultat aktivnosti (npr. izboljšanje razpoložljivosti, dostopnosti…),

- pri izbiri najboljšega kazalnika med možnimi moramo upoštevati kako lahko 
zbiramo podatke za spremljanje posameznega kazalnika; izbrati moramo 
kazalnik, s katerim lahko redno / trajno izvajamo spremljanje,

- upoštevati kateri kazalnik nam bo več povedal o učinkovitosti ali rezultatu 
aktivnosti.

Primeri kazalnikov: delež izvedenih usposabljanj; delež udeležencev v 
usposabljanjih, delež obiskov supervizorjev v zadnjih 6 mesecih.



Analiza in interpretacija:

Načrtovanje kako obdelati, analizirati in interpretirati podatke, jih
uporabiti in razširiti

• Pogosto podatke zberemo, a jih ne uporabimo. Včasih podatke 
tudi obdelamo in pospravimo v predal, mogoče jih predstavimo 
na višji ravni. Za upravljavce na lokalni (regijski) ravni je 
najpomembnejši korak, da podatke pregledamo, analiziramo 
in interpretiramo ter pridobljene informacije uporabimo za 
izboljšanje programa.

• V načrtu moramo tudi opredeliti kako bomo dobljene rezultate 
uporabili za zagotavljanje povratnih informacij in kako jih 
bomo razširjali. V osnovi mora biti sistem upravljanja s podatki 
enostaven, izvedljiv z viri, ki so na voljo na lokalni (regionalni) 
ravni in ne sme zahtevati preveč časa.













Komunikacijske smernice 
in izhodišča za 
komunikacijo 

preventivnega programa 





Vsebinska struktura spletne strani 

• vse informacije o programu ZDAJ na enem mestu zbrati 
(kaj preventivni pregledi obsegajo, kako potekajo, kje 
potekajo). 

• mreža izvajalcev, povezave med ZD, koncesionarji, vrtci 
in šolami, seznam imenovanih zdravnikov /imenovanih 
preventivnih timov vrtcev/šol. 

• nasveti za zdrav način življenja, zdravstveno vzgojna 
gradiva.

• dokumenti o upravljanju programa.



Preventivni program za otroke 
in mladostnike:

informacije in smernice, navodila 

Anamneza & 
Pregled

Presejanja

Cepljenje

Individualno 
zdravstveno 

vzgojno svetovanje 

Laboratorijske 
preiskave

Meritve

Skupinska vzgoja za 
zdravje 



Preventivni tim za otroke in mladostnike -
Partnerstvo za vključenost in 

zmanjševanje neenakosti

 Seznami in lokacije preventivnih 

timov

 Povezave med zdravstvenimi 

strokovnjaki znotraj ZD in s 

koncesionarji

 Povezave med preventivnim 

timom za otroke in mladostnike in 

vrtci oz. šolami, lokalno 

skupnostjo

 Povezave med izvajalci 

preventivnega programa in OE 

NIJZ. 



Promocija programa 

ZDAJ:
o gradiva (distribucija)

o dogodki za starše, 

mladostnike, strokovnjake 

o spletna stran programa ZDAJ



Vstopna stran 


