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Vzpostavitev integriranih centrov za krepitev zdravja



Spremljanje in vrednotenje izvajanja aktivnosti integriranih centrov za krepitev 
zdravja







Integracija programov vzgoje za zdravje ter zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje v 
strukturo integriranega centra za krepitev zdravja

Vir: anketni vprašalnik „Evalvacija integriranega CKZ“







Percepcija koncepta integriranega centra za krepitev zdravja s strani vodij

Vir: intervjuji z vodji 25 CKZ



Doseganje ciljev integriranega centra za krepitev zdravja

… na ravni tima CKZ

* Upoštevani izključno odgovori oseb, na področju promocije zdravja oz. zdravstvene/zobozdravstvene vzgoje zaposlenih vsaj 4 leta.

Vir: anketni vprašalnik „Evalvacija integriranega CKZ“



Doseganje ciljev integriranega centra za krepitev zdravja

… na ravni obravnave ciljnih populacij

* Upoštevani izključno odgovori oseb, na področju promocije zdravja oz. zdravstvene/zobozdravstvene vzgoje zaposlenih vsaj 4 leta.

Vir: anketni vprašalnik „Evalvacija integriranega CKZ“



Doseganje ciljev integriranega centra za krepitev zdravja

… na ravni sodelovanja med CKZ in lokalno skupnostjo

* Upoštevani izključno odgovori oseb, na področju promocije zdravja oz. zdravstvene/zobozdravstvene vzgoje zaposlenih vsaj 4 leta.
** Upoštevani izključno odgovori izvajalcev vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov ter zobozdravstvene vzgoje, zaposlenih vsaj 4 leta.

Vir: anketni vprašalnik „Evalvacija integriranega CKZ“



Doseganje ciljev integriranega centra za krepitev zdravja

… na ravni sodelovanja v zdravstvenem domu

Sodelovanje v ZD
Vir: anketni vprašalnik „Evalvacija integriranega CKZ“* Upoštevani izključno odgovori oseb, na področju promocije zdravja oz. 

zdravstvene/zobozdravstvene vzgoje zaposlenih vsaj 4 leta.



Kako strokovnjaki iz standardnih timov CKZ razumejo sodelovanje med CKZ in ZD?

Razumevanje sodelovanja med CKZ in ZD

Povezovanje in sodelovanje v zdravstvenem domu

PPS – Priprava na porod in starševstvo 
VZOM – Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov

‒ Deklarirano sodelovanje: „Kako na splošno ocenjujete sodelovanje z zaposlenimi v ZD?“

‒ Ocena dejanskega sodelovanja – izračunana na podlagi lestvice kazalnikov sodelovanja.

‒ Razkorak med povprečnim zadovoljstvom s sodelovanjem v ZD in povprečno točkovno oceno lestvice 
kazalnikov sodelovanja v ZD.

Vir: anketni vprašalnik „Evalvacija integriranega CKZ“



‒ Integriran CKZ vodi diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji.

‒ Vodja iCKZ imenovana s strani direktorja ZD.

‒ Aktivnosti vodenja iCKZ opravlja v obsegu:

‒ Vodja iCKZ usmerja načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje

vseh aktivnosti iCKZ.

Vodenje integriranega centra za krepitev zdravja



Dipl. m. s. - PPS; 4,5

Dipl. m. s. - ZVOM, PKZ; 4,2

Dipl. m. s. - ZobZV; 4,6

Fizioterapevti, Kineziologi, Vsi; 4,1

Dietetiki; 4,3

Psihologi; 3,8
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Ocena vodenja CKZ s 
strani članov 
standardnih timov CKZ

Vir: anketni vprašalnik „Evalvacija integriranega CKZ“

Vodenje integriranega centra za krepitev zdravja



Prenos pomembnih informacij znotraj tima

Učinkovita organizacije dela, načrtovanje in sistematično izvrševanje nalog

Odprtost za nove ideje in izkušnje

Sposobnost analiziranja izzivov in težav, ki se pojavljajo pri delu v CKZ

Izboljševanje procesov dela v CKZ na podlagi prepoznanih izzivov in težav

Prepoznavanje potenciala in sposobnosti članov tima, dodeljevanje nalog v skladu s tem

Sposobnost prevzemanja odgovornosti

Sposobnost odzivanja na spremembe in prilagajanja nanje

Omogočanje in podpiranje stalnega strokovnega razvoja članov standardnega tima CKZ

Sposobnost vplivanja na vodstvo ZD in pomembne akterje znotraj ZD

Sposobnost učinkovitega izvrševanja strategij in načrtov CKZ

Mreženje in povezovanje z osebami različnih profilov, poklicev in pozicij v in izven zdravstva

Sposobnost vplivanja na pomembne akterje v lokalni skupnosti

Kompetence za vodenje integriranega CKZ 

Razmerje med pomembnostjo posameznih kompetenc vodenja CKZ, kot jih ocenjujejo izvajalci iz standardnih timov 
CKZ, ter oceno teh kompetenc pri vodji njihovega CKZ.
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Vir: anketni vprašalnik „Evalvacija integriranega CKZ“

Vodenje integriranega centra za krepitev zdravja



Vir: anketni vprašalnik „Evalvacija integriranega CKZ“

Vodenje integriranega centra za krepitev zdravja

Tako za vodje CKZ kot za ostale strokovnjake iz standardnih timov CKZ je najmanj pomembno, da je 
vodja CKZ zdravstveni delavec. 



Kaj je po mnenju vodij pomembno za uspešno vodenje CKZ?

Vodenje integriranega centra za krepitev zdravja

„Se mi pa zdi bistveno bolj, kot zgolj posedovat nek vsebinski del teh programov in imet ta znanja, je bistveno 
znat komunicirat, na takšen način da zaobideš vse prepreke, ki jih zdravstveni sistem vsiljuje timom, ki ga 
sestavljajo ljudje različnih profilov. Posest za mizo ljudi, ki imajo pet, šest različnih tipov izobrazb in stopenj 
izobrazb in pričakovat, da bodo komunicirali plodno, ni tako zelo enostavno.“ (vodja CKZ, intervju)

Vir: intervjuji z vodji CKZ



Nadaljnje aktivnosti NIJZ (upravljanje nacionalne mreže centrov za krepitev zdravja) 



Sodelovanje v medpoklicnem timu integriranega centra za krepitev zdravja

Medpoklicni tim v integriranem CKZ

»Medpoklicni tim je ključna 

prednost CKZ tima, saj se 

različni profili dopolnjujemo.«

„Zdravje je mogoče doseči le z zavezništvom vseh vključenih, od uporabnikov – tako 
posameznikov kot skupin in družbenih skupnosti, do strokovnjakov različnih poklicev, ki se 
povezujejo v skrbi za zdravje ljudi.“ (Pahor, 2014)



Sodelovanje v medpoklicnem timu integriranega CKZ

„Kako bi ocenili svojo izkušnjo z delom v medpoklicnem timu vašega CKZ na lestvici od 1 
(zelo slabo) do 10 (zelo dobro)?“
Povprečna ocena: 8,7.

Delež izvajalcev, ki je izkušnjo z delom v medpoklicnem timu CKZ ocenil z 8, 9 ali 10. 

Vir: anketni vprašalnik „Evalvacija integriranega CKZ“

»Medpoklicno

sodelovanje je 

temelj kvalitetne 

obravnave 

pacienta.«
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ostali vodje

Upoštevanje razpoložljivosti sodelavcev pri načrtovanju dela

Pripravljenost sodelovati pri dogovorjenih novih aktivnostih

Jasna odgovornost v timu

Predvidimo, kdaj bomo potrebovali pomoč sodelavcev

Pripravljenost razpravljati o težavah sodelavca

Prenos pomembnih informacij med člani tima

Posamezne člane tima se običajno povpraša za mnenje

Razhajanja mnenj v timu redko ostanejo nerazrešena

Člani so pripravljeni razpravljati o novih aktivnostih z ostalimi člani

Sodelovanje pri pripravi načina obravnave pacientov

Podobno razmišljamo o obravnavi pacientov

Ni takšnih, ki menijo, da je njihovo delo pomembnejše

Člani tima o obravnavi pacientov razpravljamo v zadostni meri

Razvrščeno od najvišje do najnižje ocene s strani ostalih izvajalcev.

Merska lestvica 1 do 4

Sodelovanje v medpoklicnem timu integriranega CKZ

Vir: anketni vprašalnik „Evalvacija integriranega CKZ“
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Izkušnje z delom v medpoklicnem timu integriranega centra za krepitev zdravja

„Ker smo bile na istih 
izobraževanjih, vse govorimo na 

podoben način, kar zelo pozitivno 
vpliva na udeležence in njihove 
spremembe v načinu življenja.“

Vir: anketni vprašalnik „Evalvacija integriranega CKZ“
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Izkušnje z delom v medpoklicnem timu integriranega centra za krepitev zdravja

„ Pozitivna izkušnja je bila tudi, da smo se same vključile kot 
udeleženke delavnice drugih sodelavk. Ta izkušnja je 
doprinesla, da smo lažje napotile paciente na določeno 
delavnico, ker smo same izvedele, kaj se odnese iz delavnice.«

Vir: anketni vprašalnik „Evalvacija integriranega CKZ“



Nadaljnje aktivnosti NIJZ (upravljanje nacionalne mreže centrov za krepitev zdravja) 



Medpoklicni tim integriranega CKZ

Kaj kažejo rezultati evalvacije iCKZ glede vključitve novih dveh strokovnih profilov v  
standardni tim CKZ – DIETETIKA in KINEZIOLOGA? 



Medpoklicni tim integriranega CKZ

Vključitev DIETETIKA v standardni tim integriranega CKZ



Medpoklicni tim integriranega CKZ

Vključitev KINEZIOLOGA v standardni tim integriranega CKZ





Kompetence za delo v integriranem CKZ

VODJE iCKZ

STROKOVNJAKI IZ STANDARDNEGA TIMA iCKZ

 Katere kompetence za delo v iCKZ so za strokovnjake z 
različnih področij najpomembnejše in za katere 
ocenjujejo, da jih relativno slabše obvladajo kot druge?

 Nadpovprečno pomembna in glede na samooceno 
podpovprečno ocenjena je sposobnost motiviranja 
pacientov.



Kompetence za delo v integriranem CKZ

Komunikacijske veščine









Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov ter zobozdravstvena vzgoja v projektu 
„Krepitev zdravja za vse“

 Ključna projektna aktivnost za področji Vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov ter 
Zobozdravstvene vzgoje: vključitev v integriran CKZ.

 Strukturna sprememba se je tekom projekta odražala v vsebinskem in organizacijskem
vidiku Vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov ter Zobozdravstvene vzgoje.

 Evalvacija Vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov ter Zobozdravstvene vzgoje je bila 
usmerjena na 4 področja:















Program za krepitev zdravja za odraslo populacijo



Program za krepitev zdravja za odraslo populacijo

Obravnave za zdrav življenjski slog in obvladovanje bioloških dejavnikov tveganja



Program za krepitev zdravja za odraslo populacijo

Obravnave na področju zdravega prehranjevanja



Program za krepitev zdravja za odraslo populacijo

Obravnave na področju telesne dejavnosti za krepitev zdravja



Program za krepitev zdravja za odraslo populacijo

Obravnave na področju telesne dejavnosti za krepitev zdravja



Program za krepitev zdravja za odraslo populacijo

Obravnave na področju duševnega zdravja



Program za krepitev zdravja za odraslo populacijo

Obravnave na področju zdravega hujšanja



Program za krepitev zdravja za odraslo populacijo

Obravnave na področju opuščanja kajenja



Program za krepitev zdravja za odraslo populacijo

Obravnave za osebe s sladkorno boleznijo tipa 2





Aktivnosti krepitve zdravja v lokalnih skupnostih

delavnice, 
predavanja, 

okrogle mize, 
vadbe, 

testiranja, 
občinski preizkusi 

hoje na 2 km, 
dnevi zdravja, 

dnevi odprtih vrat
…

bodoči starši,
otroci in mladostniki, 

njihovi starši, 
družine,
odrasli, 

delovno aktivna 
populacija,

kronični bolniki in 
njihovi svojci, 

starejše osebe, 
ranljive osebe

…



Aktivnosti krepitve zdravja v lokalnih skupnostih





Strategija komuniciranja 
programov preventive in 

krepitve zdravja



https://zdaj.net/

https://www.skupajzazdravje.si/



"Jaz imam drugače NIJZ rad, vendar me moti, da midva zdaj govoriva o integriranosti, ko pa nam o tem govori 

popolnoma neintegrirana ustanova. Ta razkol med posamezniki in neintegriranost se kaže že navzven, tako da 

je brezveze to skrivati in zanikati, interesi posameznikov prevladujejo, kar je stvar razrešitve na nacionalnem 

nivoju, vendar ta neenotnost negativno vpliva na terensko delo in ljudi, ki ga izvajajo.«. (vodja CKZ, intervju)

Priložnosti

Izzivi

Integracija upravljanja






