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Priloga 9a: ZDRAVSTVENO-SOCIALNI PROBLEMI PRI POSAMEZNIKU 

 

Problem Šifra Kriterij za identifikacijo 

0. Posameznik nima zdravstveno-socialnih 

problemov  

0 Pri posamezniku nismo odkrili 

zdravstveno-socialnih problemov. 

1. Socialno ekonomske razmere 

1.1  Socialno-ekonomska stiska posameznika 1.1 Nezaposlenost, nezadosten dohodek, 

prejemniki denarne pomoči, pomoči RK, 

Karitas, ZPM, drugih NVO, idr.. 

1.2 Neustrezni bivalni pogoji posameznika 1.2 Neustrezni bivalni pogoji in razmere 

(elektrika, voda, ogrevanje, utesnjenost 

zaradi pomanjkanja prostora, idr.). 

1.3 Nezdravo ožje in širše bivalno okolje posameznika 1.3 Higiensko neustrezno ožje in širše okolje 

(čistoča prostorov, vlaga, plesen, 

onesnaženo zunanje okolje, idr.) 

2. Zdravje posameznika 

2.1 Bolezen in/ali oviranost 2.1 Posameznik ima eno ali več kroničnih 

bolezni, akutno bolezen, in/ali eno ali več 

oviranosti (gibalno, senzorno,…). 

2.2 Pomanjkljiva zdravstvena pismenost posameznika  2.2 Posameznik ima pomanjkljivo znanje, 

motivacijo in kompetence za dostopanje 

do zdravstvenih informacij, njihovo 

razumevanje, presojo in uporabo za 

vsakodnevne odločitve, povezane s 

krepitvijo zdravja, preprečevanjem 

bolezni in zdravstveno oskrbo.  

2.3 Vključevanje podpornih služb 2.3 Zaradi prisotnosti bolezni ali kakršnih koli 

drugih situacij, posameznik potrebuje 

vključevanje podpornih služb in institucij, 

ki mu nudijo podporo v smislu lažjega 

obvladovanja bolezni ali boljše kvalitete 

življenja. 

3. Življenjski slog posameznika 

3.1 Nezdrav/neustrezen način prehranjevanja  3.1 Pri posamezniku je prisoten 

nezdrav/neustrezen način prehranjevanja 

(izbira živil, priprava hrane, razporeditev 
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obrokov, neupoštevanje priporočenega 

načina prehranjevanja zaradi določene 

bolezni, idr.). 

3.2 Pomankanje telesne dejavnosti in gibanja  3.2 Pri posamezniku je prisotno pomanjkanje 

telesne dejavnosti in gibanja (sedeč 

življenjski slog, idr.). 

3.3 Sum na tvegano in škodljivo pitje alkohola  3.3 Pri posamezniku obstaja sum na tvegano 

(verjetnost, da bo posameznik zaradi pitja 

alkohola utrpel posledice) ali škodljivo 

pitje alkohola (negativne posledice 

oziroma težave -  telesne, duševne, v 

družini, na delu …, so že prisotne, vendar 

zasvojenost z alkoholom še ni izražena). 

3.4 Sum na uporabo prepovedanih drog  3.4 Obstaja sum na uporabo prepovedanih 

drog. 

3.5 Sum na zlorabo zdravil na recept  3.5 Pri posamezniku obstaja sum na zlorabo 

zdravil na recept. 

3.6 Sum na vedenjske oziroma nekemične zasvojenosti  3.6 Pri posamezniku obstaja sum na 

vedenjske oziroma nekemične 

zasvojenosti (igre na srečo; zasvojenosti z 

novimi tehnologijami, druge tehnološke 

zasvojenosti.; zasvojenost s hrano: 

prenajedanje, stradanje; družbeno 

sprejemljive zasvojenosti: z delom 

(deloholizem), pretirana športna vadba, z 

odnosi, z nakupovanjem, z 

religijo/duhovnostjo, itd; ). 

3.7 Neustrezno preživljanje/ izraba prostega časa  3.7 Pri posamezniku je prisotno neustrezno 

preživljanje/izraba prostega časa. 

4. Odnosi 

4.1 Sum nasilja nad posameznikom v družini 4.1 Obstaja sum na nasilje nad 

posameznikom v družini. Nasilje je vsaka 

uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega 

ali ekonomskega nasilja enega 

družinskega člana proti drugemu 

družinskemu članu oziroma zanemarjanje 

ali zalezovanje žrtve ne glede na starost, 
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spol ali katerokoli drugo osebno 

okoliščino žrtve ali povzročitelja nasilja, in 

telesno kaznovanje otrok. 

4.2 Socialna izključenost  4.2 Nesprejemanje posameznika s strani 

družbenega okolja, ki lahko temelji na 

rasi, etničnosti, jeziku, kulturi, religiji, 

spolu, starosti, socialnem razredu, 

ekonomskem ali zdravstvenem stanju.  

Omejitev pravice posameznika do 

sodelovanja na različnih področjih 

javnega življenja ali do enakopravne 

uporabe/rabe javnih dobrin 

(izobraževanja, zaposlitve itd.) in storitev 

(osnovnih storitvenih dejavnosti (javni 

prevoz, knjižnice, pošte, ambulante 

itd.)Za posledico ima revščino, 

prikrajšanost in nestrpnost. 

4.3 Pomanjkljiva socialna mreža  4.3 Pomanjkljiva povezanost posameznika z 

drugimi ljudmi in širšim socialnim 

okoljem, skupnostjo. 

5. Drugo 5.0 Drugi zdravstveno-socialni problemi 

posameznika. 

 

 

 

 


