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Aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin

AKTIVNOSTI PODSKLOPA 1.5:

1.5.1  Izvajanje stopnjevanih intervencij za starše otrok do 
1. leta starosti (aktivnost se izvaja le v velikih ZD, v 2019)

1.5.2 Samoocenjevanje zdravstvenega doma glede 
zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin 
z načrtovanjem in izvajanjem ukrepov

1.5.3 Izvedba presoje ustreznosti objektov in 
komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z gibalno in 
senzorično oviranostjo

1.5.4 Zagotovitev prisotnosti tolmača in/ali 
medkulturnega mediatorja pri izvajanju preventivnih 
obravnav

Vir: MZ, 2017. Javni razpis: Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih 

Kazalniki za ZD: 
Izvedena ocena stanja ZD na področju 
zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi 
ranljivih.

Izvedena presoja ustreznosti objekta/-ov in 
komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z gibalno 
in senzorično oviranostjo s hkratno 
pripravljenim predlogom ukrepov.

Vključenost tolmača/medkulturnega 
mediatorja pri izvajanju preventivnih pregledov 
in nemedikamentoznih intervencij pri osebah iz 
drugih kulturnih in db-ekonomskih okolij.



*S kakšnimi ranljivostmi se soočajo prebivalci Slovenije? 
*Kateri prebivalci se najpogosteje soočajo z ranljivostmi? 
*S katerimi ovirami se srečujejo v dostopu do zdravstvenih in drugih javnih ustanov? 
*Kako se lokalna okolja odzivajo na te ovire? 

“Analiza ranljivosti in neenakosti v zdravju v lokalnih 
skupnostih”

Kvalitativna terenska raziskava

April 2018‒avgust 2019
interdisciplinarna delovna skupina + 34 raziskovalcev



Raziskovana okolja

“Analiza ranljivosti in neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih”

V 25 okoljih izvedenih 
417 intervjujev s 629 
sogovorniki.



“Analiza ranljivosti in neenakosti v zdravju v lokalnih 
skupnostih”

Kvalitativna terenska raziskava

53 predstavitev izsledkov raziskave po posameznih okoljih

(18. december 2018‒18. december 2019), in sicer na 

•21 Strokovnih skupinah ZD za preventivo

•19 Lokalnih skupinah za krepitev zdravja

•13 usposabljanjih o kulturnih kompetencah (485 udeležencev).



“Analiza ranljivosti in neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih”

Znanstvena monografija s teoretičnimi 
izhodišči, z izsledki raziskave, opisom 
metodologije, skupin z ranljivostmi, ovir in 
praks premoščanja ovir …

25 dokumentov analiz za 
posamezna raziskovana okolja

➢ 20 kategorij ranljivosti (s številnimi 
podkategorijami)

➢ ranljivost številnih zelo heterogenih 
skupin

➢ prepletenost in kompleksnost 
pojava ranljivosti



Skupine z ranljivostmi:

“Analiza ranljivosti in neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih”

• starejši prebivalci; 

• priseljenci, tujejezični prebivalci; 

• osebe z različnimi oblikami oviranosti; 

• socialno-ekonomsko deprivilegirani posamezniki in 

družine; 

• otroci in mladostniki z različnimi ranljivostmi; 

• brezposelni; 

• zdravstveno nezavarovani (osebe brez obveznega 

in/ali dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja); 

• Romi; 

• osebe s težavami v duševnem zdravju; 

• uporabniki nedovoljenih drog; 

»Ker je položnica za 2 evra previsoka ali pa

1 evro previsoka, da starš pride s

koledarjem, kjer ima točno označeno vsak

dan, kdaj otrok jé kosilo ali ga ne jé, da bo

ja do evra natančno. Potem je to jasno, da

je verjetno v ozadju resnično razporeditev

vsakega evra in to se ne vidi navzven«

(zaposlena v vzgojno-izobraževalni instituciji).



Skupine z ranljivostmi:

“Analiza ranljivosti in neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih”

• brezdomne osebe;

• osebe zasvojene z alkoholom; 

• žrtve nasilja v družini; 

• zaporniki in bivši zaporniki; 

• ženske z različnimi ranljivostmi; 

• osebe z dolgotrajno boleznijo; 

• osebe, ki živijo na geografsko oddaljenih 

območjih; 

• žrtve ekonomskega nasilja; 

• istospolno usmerjene osebe in 

• spolne delavke. 

»Bila sta mož in žena, ki sta oba izgubila

denarno socialno pomoč, poleg tega sta bila

kronična bolnika in leto, dve ali celo tri nista bila

pri zdravniku, kar je njuno stanje zelo poslabšalo,

moški je celo hitro po tem umrl. /…/ Problem je

v tem, da ne morejo prodati tisto eno šestino

katero presegajo in niti je ne morejo dati v

najem. 50 evrov je ogromno denarja za nekoga,

ki ga nima.«

(zaposlen na nevladni organizaciji).



“Analiza ranljivosti in neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih”

Ovire pri dostopu do zdravstvene ali druge pomoči

➢ številne, 

➢ heteregone, 

➢ medsebojno prepletene ovire v 
dostopu do zdravstvenih in 
drugih ustanov in storitev, 
pomoči …

»Starejši na podeželju, starejši v mestih, različne oblike

ranljivosti so. V mestu je dostopnost do storitev boljša, je pa

osamljenost večja; na podeželju je ravno obratno, morda je

manj osamljenosti, je pa velik težja dostopnost do storitev.

Najprej smo se zavedal te nedostopnosti na podeželju /.../

ampak potem smo se zavedal, da v samem mestu so pa starejši

še bolj izolirani v svojih stanovanjih. Te stavbe so starejše,

nimajo dvigal in zna biti še hujše kot na podeželju«

(zaposlena na občini).



“Analiza ranljivosti in neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih”

• socialno-družbene ovire;

• ovire, ki izhajajo iz geografske oddaljenosti in neprilagojenosti ustanov za

osebe z različnimi oblikami oviranosti;

• ovire v dostopu do zdravstvenega zavarovanja

• ovire, ki izhajajo iz delovanja zdravstvenega sistema (dolge čakalne dobe, plačilo ali

doplačilo zdravstvenih storitev in doplačila zdravil ter pomanjkanje strokovnega kadra)

• ovire v dostopu do preventivnih programov in obravnav (ovire pri promociji zdravja v

kontekstu revščine, premajhno prisotnost zdravstvenih delavcev/programov/delavnic v lokalni skupnosti,

poplavo zavajajočih vsebin glede zdravja in pomanjkanje ustreznih znanj in veščin za delo z »ranljivimi

skupinami«).

Ovire pri dostopu do zdravstvene ali druge pomoči



“Analiza ranljivosti in neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih”

Prakse premoščanja ovir

• sistemsko vpeljane prakse;

• socialna naravnanost lokalnih okolij in institucij ter njihovo (ne)formalno 

sodelovanje;

• programi in projekti (financiranih iz različnih virov - tujih, državnih ali lokalnih), ki 

naslavljajo ranljivosti in potrebe določenih skupin;

• neformalne pomoči;

• storitve na trgu.



• Mesečna strokovna usposabljanja (15 srečanj)

• Razvit program usposabljanj za medkulturno mediacijo

• Izdaja priročnika Standardi medkulturne mediacije v 
zdravstvu

• Zloženka o medkulturni mediaciji (slov./alb.)

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/file
s/publikacije-

datoteke/medkulturna_mediacija.pdf

Vpeljevanje medkulturne mediacije v 
zdravstvene domove

• 11 zdravstvenih domov, 12 medkulturnih mediatork

• 1033 intervencij (783,75 ur)

• največ intervencij slovenščina-albanščina

• pediatrija, ginekologija, patronažno varstvo, 

družinska medicina, pomoč (naročanje uporabnikov po 

telefonu, …)

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/medkulturna_mediacija.pdf


Samoocena zdravstvenega doma

Prva samoocena do konca leta 2018         28 samoocen

Druga samoocena do konca leta 2019          26 samoocen

Izsledki analize 54 samoocen:

• pri vseh elementih vseh 5 zahtev je delež 
popolnoma doseženih elementov v letu 2019 večji 
kot v letu 2018;

• delež delno doseženih in nedoseženih elementov 
zahtev pa je bil v letu 2019 manjši kot v letu 2018. 



Vključevanje oviranih oseb

So osebe s trajnimi ali začasnimi okvarami …, ki posameznika omejujejo pri 
izvajanju vsakdanjih življenjskih aktivnosti, učinkovitem dostopu in vključevanju 
v družbo.

15 % svetovnega prebivalstva je
oviranih oseb (WHO 2001).

V Sloveniji 12–13 % 
(60.000–170.000).



„S projektom smo pomislili na 
nekatere stvari, ki ji prej sploh 
nismo opazili. Stopnišča, ozki 
hodniki, slabe oznake …“

freepik.com

• 24 presoj zdravstvenih domov, 1 izjava o 
ustreznosti objekta (novogradnja), 

• 17 presoj zdravstvenih postaj

• 7 presoj organizacijskih enot. 

Vodje CKZ prepoznavajo več kot 20 
partnerjev v lokalni skupnosti, s 
katerimi vključujejo ovirane osebe.

Izobraževanje Pristopi za vključevanje oviranih oseb v preventivne programe
9 izvedb, 190 udeležencev.

Presoja ustreznosti objektov in 

komunikacijskih ukrepov zdravstvenega doma



13 izvedb izobraževanj, 485 udeležencev 

Razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih 
delavcev



Odprta vrata za zdravje in aktivnosti centra za

krepitev zdravja v lokalni skupnosti

Posvetovalnice v lokalni skupnosti, ki jih izvaja

diplomirana medicinska sestra iz patronažnega varstva



udejanjanje skupnostnega pristopa k zdravju, ki je eden od učinkovitih načinov
za naslavljanje ranljivosti, zmanjševanja neenakosti in krepitve zdravja vseh.

Ustanovitev in delovanje lokalnih skupin za 
krepitev zdravja



HVALA ZA POZORNOST.

ivanka.huber@nijz.si


