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Programi preventive in krepitve 

zdravja
Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni

(1998, 2002…2021)

1. reproduktivno zdravstveno varstvo,

2. preventivno zdravstveno varstvo otrok, mladostnikov in študentov,

5. zobozdravstveno varstvo otrok in mladine

6. preventivno zdravstveno varstvo odraslih oseb na primarni ravni

7. zdravstveno varstvo za varovance obravnavane v patronažnem varstvu 

8. zdravstveno varstvo športnikov

Drugi državni programi



Patogeneza in salutogeneza

Vir: Eržen I, Kragelj Zaletel L, Premik M: Uvod v javno zdravje. 



Primarna raven preventive

Preprečevanje nastanka predklinične 

oblike bolezni



Vir: Eržen I, Kragelj Zaletel L, Premik M: Uvod v javno zdravje. 



Vir: Eržen I, Kragelj Zaletel L, Premik M: Uvod v javno zdravje. 



Sekundarna raven preventive

Preprečevanje nastanka klinično 

izražene oblike bolezni



Vir: Eržen I, Kragelj Zaletel L, Premik M: Uvod v javno zdravje. 



Vir: Eržen I, Kragelj Zaletel L, Premik M: Uvod v javno zdravje. 



Družinska 
medicina

Preventivni pregled

Kratko svetovanje o 
zdravem 

življenjskem slogu

ZV otrok in 
mladostnikov

Preventivni pregled

Kratko svetovanje o 
zdravem 

življenjskem slogu

Vzgoja za zdravje v 
šolah in vrtcih

Reproduktivno 
ZV

Preventivni pregled

Kratko svetovanje o 
zdravem 

življenjskem slogu

Priprava na porod in 
starševstvo

Zobozdravstvo

Preventivni pregled

Kratko svetovanje o 
zdravem 

življenjskem slogu

Patronažno 
varstvo

Preventivni pregled

Kratko svetovanje o 
zdravem 

življenjskem slogu

Krepitev zdravja v 
lokalni skupnosti

Storitve preventive in krepitve zdravja na primarni ravni

Center za krepitev zdravja
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žensk

SEKUNDARNE SPECIALISTIČNE 
AMBULANTE

CENTER ZA KREPITEV 
ZDRAVJA

LOKALNA SKUPNOST

Preventivno 
zobozdravstveno

varstvo

Preventivno 
zdravstveno varstvo 

predšolskih otrok

Preventivno 
zdravstveno varstvo 

šolskih otrok in mladine

Preventivno 
zdravstveno varstvo 

odraslih

Povezovanje integriranega centra za krepitev zdravja 

Patronažna služba



Intervencije:

• Priprava na porod in 
starševstvo, 

• Vzgoja za zdravje OM,

• Zobozdravstvena vzgoja,

• Povišan krvni tlak, maščobe v 
krvi, krvni sladkor,

• Zdrava prehrana, 

• Telesna dejavnost, 

• Duševno zdravje, 

• Zdravo hujšanje, 

• Življenje s SB,

• Opuščanje kajenja in pitja 
alkohola,

• Vključevanje ranljivih,

• Aktivnosti v lokalni skupnosti.

Center za krepitev zdravja

Multidisciplinarni tim:

• Dipl.med.sestra

• Fizioterapevt

• Psiholog

• Dietetik

• Kineziolog

• Zdravnik (DM, PED)





Algoritem klinične 

ocene stanja 

prehranjenosti in 

telesne zmogljivosti ter 

celostne obravnave.

Izvajanje nadgradenj pri 

preventivnih 

pregledih otrok in mladostnikov
(pripravila Polonca Truden Dobrin)



TEMELJNE OBRAVNAVE 
ZA KREPITEV ZDRAVJA 

POGLOBLJENE OBRAVNAVE ZA KREPITEV ZDRAVJA 

 
Zdravo živim 

 
Ali sem fit? 

 
Tehnike sproščanja  

 
Zvišan krvni tlak 

 
Zvišane maščobe v krvi 

 
Zvišan krvni sladkor 

 
Sladkorna bolezen tipa 2 

 
Test telesne 

pripravljenosti za 
odrasle/starejše 

Svetovalnica za zdrav 
življenjski slog 

 
Zdravo jem 

 
Gibam se 

 
Zdravo hujšanje 

 
S sladkorno boleznijo 

skozi življenje 
 
 

Svetovalnica za duševno 
zdravje 

 
Podpora pri 

spoprijemanju z 
depresijo 

 
Podpora pri 

spoprijemanju s tesnobo 
 

Spoprijemanje s  stresom 
 

Svetovalnica za tvegana 
vedenja  

 
Skupinsko svetovanje za 

opuščanje kajenja  
 

Individualno svetovanje 
za opuščanje kajenja 

 
Individualno svetovanje 
za opuščanje tveganega 

in škodljivega pitja 
alkohola 

 

*

Delovanje integriranega centra za krepitev zdravja
Nemedikamentozne obravnave v Programu za krepitev 

zdravja



Preventivni pregled pri izbranem osebnem 
zdravniku (imenovanem zdravniku šole)

Obravnava v centru za krepitev zdravja ali 
zdravstveno vzgojnem centru 

Nadaljnja obravnava v lokalni skupnosti; 
podpora v šolskem okolju



Otroci (v 3. in 6. razredu)

Napotitev

Center za krepitev zdravja
Sekundarna / terciarna raven: 

Debelost (ITM 98 percentil<); čezmerna 
prehranjenost, sum na zaplete debelosti

Preventivni pregled / dodatni poglobljeni pregled – ocena 
ogroženosti

Čezmerna prehranjenost: ITM 91-
98 percentil ali ITM normalen, 

vendar povišanje >1 SDS

Obseg pasu

Razmerje obseg pasu / telesna višina

Ocena življenjskega sloga, prehranjevalnih navad, 
psihološkega statusa, telesnega fitnesa



Otroci (v 3. in 6. razredu)

Družinska obravnava za zdrav 
življenjski slog v centru za krepitev 
zdravja (otroci in starši) – 3 mesece

Obravnava pri psihologu (10 skupinskih srečanj; individ. posveti)

Obravnava pri dietetiku (10 skupinskih srečanj; individ. posveti)

Obravnava pri kineziologu (telesna dejavnost in športna vadba)

Obravnava pri pediatru (posveti, kontrolni pregledi)



Otroci (v 3. in 6. razredu)

Nadaljnja podpora (šola; lokalna 
skupnost)

Načrtovanje šolske prehrane za otroke; 

Dodaten program športne vadbe v šoli; 

Vključitev staršev v delavnice za odrasle v CKZ/ZVC; 

Vključitev v aktivnosti športnih društev, drugih NVO.



Center za krepitev zdravja / 
Zdravstvenovzgojni center

Odrasli

Preventivni pregled – ocena 
ogroženosti

10-letno srčno-žilno tveganje 20% <; 

Visoka ogroženost za druge KB; 

Kronično bolni + nezdravo 
prehranjevanje; 

ITM 27,5 in SŽ tveganje 20%< 
ali visoka ogrož. za druge KB ali 

kronično bolni; 

ITM 30 <

Zdravo jem Zdravo hujšanje

V 
sodelovanj

u z SZKP 
poteka 

nadgradnja 
vključitveni

h
kriterijev 
glede na 

nova 
spoznanja. 



Odrasli

Zdravo jem

4 skupinska srečanja, 
2 individ. posveta; 
dietetik ali DMS; 
1 mesec.

Zdravo hujšanje

Uvodni modul in 
motivacijski/vzdrževalni modul 
obsegata:

18 skupinskih srečanj
16 srečanj telesne vadbe
4 individualna srečanja z DMS
4 individualna srečanja s fizioterapevtom
2 oziroma 3 individualna srečanja s 
psihologom
4 timski sestanki
3 testiranji telesne pripravljenosti
3 individualna srečanja z dietetikom (v CKZ)

4-6 mesecev + 12 mes.



Odrasli



Odrasli

Nadaljnja podpora (lokalna skupnost) 

Podporne skupine; 
Vključitev v aktivnosti športnih društev, 
drugih NVO; 
Spodbujanje aktivnega transporta; 
Rekreativne površine. 



− Izvajanje obravnav novorojenčkov, dojenčkov in otročnic na domu po posodobljenem 
programu – nadgradnje preventivnih patronažnih obiskov otročnice, novorojenčka in 
dojenčka; 

− Obravnava neodzivnikov na preventivne preglede v ambulantah družinske medicine (po 
potrebi izvedba preventivne obravnave na domu);

− Presejanje za padce; 

− Analiza terenskega območja posamezne diplomirane medicinske sestre iz patronažnega 
varstva;

− Izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih.

Patronažno varstvo



Umrljivost zaradi bolezni 

srca in ožilja ter AMI



Prejemniki zdravil za zniževanje glukoze v krvi



Zdravstveno stanje

Pustivšek S, Vinko M, Kofol-Bric T, Korošec A, Pribaković Brinovec R, Vrdelja M, Jelenc A. 
Kako skrbimo za zdravje v 2020?. Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2021 (v pripravi)



Deleži doplačil



Hvala.


