
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 478 60 01 

 F: 01 478 60 58  

 E: gp.mz@gov.si 

 www.mz.gov.si 

 

 

Zadeva:  Pozdravni nagovor na 11. Nacionalni konferenci 

obvladovanja sladkorne bolezni, 12. 11. 2020 preko spleta 

 

Spoštovane gostje, spoštovani gosti,  

 

čeprav preko spleta, sem vesela in počaščena, da vas lahko pozdravim na današnji, 

že 11. Nacionalni konferenci obvladovanja sladkorne bolezni.  

 

Trenutno se vsi v zdravstvu soočamo z izzivi, ki jih je pred nas postavila kriza 

COVID-19. Otežena ni samo dostopnost do zdravstvene oskrbe bolnikov na vseh 

ravneh, ampak so v večini okrnjene tudi preventivne aktivnosti in možnosti 

sodelovanja med nami. To in velike dodatne obremenitve vseh nas, zaradi 

pričakovane še večje zdravstvene krize, bo zagotovo vplivalo tudi na izvajanje 

aktivnosti v novem Nacionalnem planu za naslednjih deset let, katerega bo 

podrobneje, v nadaljevanju, predstavila kolegica v.d. generalna direktorica Vesna 

Kerstin Petrič.  

 

Kriza COVID-19 se bo zagotovo odrazila tudi v ekonomski krizi. Izkušnje iz 

prejšnjih kriz nas učijo, da se v družbi premalo zavedamo, da je prav zdravstvo 

tisto, v katerega je potrebno v času krize dodatno vlagati. Na ministrstvu si 

prizadevamo, da bi čim prej omogočili normalno delovanje zdravstvenega sistema, 

vključno s preventivnimi programi.  

 

Sladkorna bolezen je upravičeno deležna tako strokovne kot tudi vedno večje 

politične pozornosti, saj je že vrsto let v porastu in prizadene veliko ljudi vseh 

starosti. Število oseb z znano sladkorno boleznijo se v Sloveniji veča in je bilo v 

2019 ocenjeno na 136.911.  

 

Da bi prepričali politiko, kaj so prave prioritete, bodo potrebni po eni strani dobri 

podatki, po drugi pa dokazano učinkovite rešitve in pristopi, s katerimi bomo lahko 

zagovarjali nova vlaganja. V sodelovanju bomo zagotovo našli prave argumente in 

jih tudi ustrezno umestili v politični dialog. Sladkorna bolezen je ne nazadnje 

bolezen velikega obsega, ki jo je mogoče uspešno obvladati, če delujemo 

opremljeni z dokazi in med sabo povezani. Veselim se točke prof. Eržena, ki bo v 

nadaljevanju predstavil velik premik v zadnjem letu na področju podatkov in 

kazalnikov za spremljanje obvladovanja sladkorne bolezni, ki je nastal v tesnem 

sodelovanju s stroko in predstavniki zavarovalnice.  

 



 

 

Naj povem še, da smo na projektu EU kohezije uspešno izgradili model 

skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju in 

po drugi strani v sodelovanju na ravni EU, v projektu CHRODIS, razvili pristope za 

integrirano obravnavo bolnikov s kroničnimi boleznimi, vključno s sladkorno 

boleznijo. Rezultate teh prizadevanj bo seveda  potrebno v naslednjih letih 

sistematizirati, kar pomeni zagotoviti kadre in finančne vire za izvajanje povsod po 

Sloveniji. Po drugi strani si ministrstvo že prizadeva pridobiti nova evropska 

sredstva v okviru nove finančne perspektive 2021 - 2027, s katerimi bomo lahko še 

nadgradili do sedaj razvite modele.  

 

Kot vsako leto, bi tudi danes želela izpostaviti velik pomen nevladnih organizacij, 

ki v lokalnih okoljih izvajajo vrsto aktivnosti za ozaveščanje vseh generacij, z 

jasnim ciljem opolnomočenja oseb s sladkorno boleznijo in njihovih bližnjih. Kljub 

trenutnim razmeram me izredno veseli, da se na tem področju dela dobro, da se 

različne stroke med sabo tvorno povezujete in povsod na tak ali drugačen način 

vključujete tudi organizirane osebe s sladkorno boleznijo.  

 

Določene aktivnosti, ki so v današnjem času velike dostopnosti do informacij 

preživete, bomo morali nadomestiti z opolnomočenjem ljudi, da se bodo znašli v 

sitemu in hkrati znali kritično presojati informacije, ki se jim ponujajo s spleta,  

zato je ministrstvo za zdravje s pomočjo EU sredstev, veliko pozornost namenilo 

zdravstveni pismenosti. Iz evropskih sredstev že z letošnjim letom financiramo 

projekt za krepitev zdravstvene pismenosti med prebivalci Slovenije, kjer gre za 

podajanje informacij o vsem, kar naš zdravstveni sistem ponuja, na način, da nihče 

ne bo ostal brez ustrezne obravnave, ker ni znal ali si ni upal vprašati.  

 

Seveda pa je vedno mogoče narediti več in bolje. Kot na vseh drugih področjih v 

zdravstvu se tudi na področju sladkorne bolezni srečujemo z novimi izzivi in 

možnostmi. Zdravstvo tudi ni edini in pogosto ne ključni partner za zagotavljanje 

dobrega zdravja, zato so potrebne skupne aktivnosti različnih resorjev. Zdravje 

namreč v 90% nastaja tam, kjer ljudje preživimo večino svojega časa, torej v šolah 

in vrtcih, na delovnem mestu, v družini in lokalni skupnosti.  

 

Sodelovanje bo torej ključno za uspeh tudi v prihodnje. Prav je, da na vseh ravneh 

razumemo, da je vlaganje v zdravje naložba v dobrobit posameznika in razvoj 

celotne družbe. 

 

Naj se na koncu še posebej zahvalim vsem, ki nam kljub trenuno težkim razmeram, 

stojite ob strani in vsem, ki ste aktivno sodelovali pri pripravi novega Nacionalnega 

plana za naslednje desetletno obdobje in nam na ministrstvu pomagali, da smo 

lahko skupaj uspešni.  Vsi, ki ste sodelovali pri njegovi pripravi in izvajanju, ste 

pomembno prispevali k napredku na tem področju.  

 



 

 

Hvala. 
 


