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Predgovor
V Sloveniji so otrokom, mladostnikom in odraslim na voljo številni 
programi vzgoje za zdravje in zdravstvene vzgoje, ki so usmerjeni 
v ohranjanje in krepitev zdravja ter pridobivanje zdravih življenjskih 
navad. 

Kljub temu število ljudi s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi 
vztrajno narašča, kar je povezano z življenjskim slogom in 
starajočo se populacijo. To je izziv tudi za večino drugih razvitih 
držav, ki intenzivno iščejo rešitve, kako obvladovati kronična 
obolenja in usmerjati svoje prebivalce v zdrav življenjski slog. 

Bolezni srca in ožilja ter rak so najpogostejši vzrok umrljivosti 
v Sloveniji. Te bolezni zmanjšujejo kakovost življenja obolelih, 
obenem pa so veliko tveganje za odvisnost od drugih ljudi. Ker je 
to z vidika naraščajočega bremena visokega odstotka prebivalstva 
z več kroničnimi boleznimi hkrati problem, smo oblikovali projekt 
»Krepitev zdravja za vse«, v okviru katerega izvajamo celovito 
nadgradnjo preventivnih programov. 

Ključni dejavniki, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje, so nezdrava 
prehrana, nezadostna telesna dejavnost, čezmerna telesna teža in 
debelost, kajenje, tvegano in škodljivo pitje alkohola ter preveliko 
doživljanje stresa. S podporo in razumevanjem pojava nezdravih 
vedenjskih navad lahko posameznik sam, s pomočjo usposobljenih 
strokovnjakov, ki ga usmerjajo in mu nudijo oporo, skrbi za 
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lastno zdravje. S projektnimi aktivnostmi uresničujemo ravno to; 
udeležence delavnic motiviramo, da spremenijo svoje nezdrave 
navade, s čimer jim omogočimo bolj kakovostno življenje v pozno 
starost.

Projekt »Krepitev zdravja za vse« se je že potrdil kot primer dobre 
prakse. Z njim nadgrajujemo vseživljenjsko preventivno obravnavo 
za celotno populacijo. »Od zibelke do poznih let« je rek, ki vodi 
preventivno usmerjene projektne aktivnosti. Tako se uresničuje 
javnozdravstvena vloga zdravstvenega doma na področju 
proaktivne in organizirane skrbi za javno zdravje populacije in 
zmanjšuje neenakost v zdravju v lokalnem okolju. V oblikovanje 
programov so bili vključeni strokovnjaki z različnih področij, zato 
je to odličen temelj za podporo in dolgoročni prispevek k boljšemu 
zdravju vseh prebivalcev Slovenije.

UVOD

S projektom nadgrajujemo vseživljenjsko preventivno obravnavo 
celotne populacije, tako otrok in mladostnikov kot odraslih. 
Stremimo k doseganju boljšega zdravja, z zdravjem povezane 
kakovosti življenja in k zmanjševanju neenakosti v zdravju pri 
prebivalcih Slovenije s:
• krepitvijo javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, torej 

njihove dejavne vloge pri preprečevanju bolezni, krepitvi 
zdravja in zmanjševanju neenakosti v zdravju med prebivalci na 
območju delovanja posameznega zdravstvenega doma,

• zmanjševanjem bremena kroničnih bolezni pri otrocih, 
mladostnikih in odraslih,

• vključevanjem ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo 
• uvajanjem modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in 

zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

P R E D G O V O R

Vesna Kerstin Petrič
Vodja Sektorja za krepitev zdravja ter obvladovanje 

kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj
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KLJUČNA PODROČJA PROJEKTA SO:

• nadgrajeni preventivni pregledi otrok in mladostnikov s 
posebnim poudarkom na obravnavi otrok s čezmerno telesno 
težo in debelostjo ter zmanjšano zmogljivostjo,

• nadgrajeni programi integrirane preventive kroničnih bolezni za 
odraslo populacijo, 

• dodatne preventivne aktivnosti patronažne službe za 
novorojenčke, dojenčke, otročnice in odrasle, ki jih patronažne 
medicinske sestre izvajajo na domu,

• izvajanje različnih aktivnosti zdravstvenih domov za 
zagotavljanje večje vključenosti in dostopa do preventivnih 
obravnav za osebe, ki težje dostopajo do zdravstvenih storitev,

• uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja, 
kar pomeni, da se različni posamezniki in skupine v lokalni 
skupnosti povezujejo za boljše zdravje vseh prebivalcev v 
skupnosti.

  Pomemben del projekta je vzpostavitev in 
delovanje centrov za krepitev zdravja, 

ki so zaživeli v zdravstvenih 
domovih kot nadgradnja 

predhodno vzpostavljenih 
zdravstvenovzgojnih centrov. 

POSODOBLJENI IN NADGRAJENI PREVENTIVNI  PROGRAMI 
ZASLEDUJEJO GLOBALNE CILJE, KOT SO:

• zmanjšanje ogroženosti za kronične nenalezljive bolezni v 
srednjem življenjskem obdobju ter zmanjšanje obolevnosti, 
invalidnosti in zgodnje umrljivosti zaradi kroničnih nenalezljivih 
bolezni (srčno-žilnih bolezni, hipertenzije, sladkorne bolezni, 
debelosti, kronične obstruktivne pljučne bolezni, depresije, raka 
in drugih),

• zmanjšanje bioloških in vedenjskih dejavnikov tveganja za 
kronične nenalezljive bolezni (telesna nedejavnost, nezdrava 
prehrana, kajenje, tvegano in škodljivo pitje alkohola) ter 

• izboljšanje duševnega zdravja (obvladovanje stresa, depresije in 
anksioznosti) pri odraslih prebivalcih Slovenije,

• ozaveščanje in nudenje podpore posameznikom in njihovo 
opolnomočenje pri skrbi za lastno zdravje,

• vzpostavitev mreže partnerjev iz lokalnega okolja, ki 
posameznika podpirajo pri vzdrževanju zdravega življenjskega 
sloga oziroma pri samooskrbi kronične nenalezljive bolezni.

Projekt »Krepitev zdravja za vse« poteka od marca 
2018 do konca decembra 2019. Naložbo sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 

socialnega sklada (www.eu-skladi.si). V projekt je 
vključenih 27 zdravstvenih domov iz vse Slovenije.

K R E P I T E V  Z D R AVJ A  Z A  V S E K R E P I T E V  Z D R AVJ A  Z A  V S E
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Strokovno podporo in usmerjanje pri izvajanju projektnih 
dejavnosti v zdravstvenih domovih in vsebinsko spremljanje 
projekta Krepitev zdravja za vse izvajata Ministrstvo za zdravje in 
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v okviru podpornega 
projekta Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in 
zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih (z 
akronimom MoST).

Več informacij o projektu in nadgrajenih preventivnih programih 
poiščite na spletni strani 

www.krepitev-zdravja.si.
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Center za 
krepitev zdravja
Centri za krepitev zdravja (CKZ) so samostojne enote 
v zdravstvenih domovih, kjer so zaposleni dodatno 
strokovno usposobljeni zdravstveni delavci in sodelavci 
za izvajanje preventivnih obravnav (diplomirane 
medicinske sestre, fizioterapevti, psihologi, dietetiki in 
kineziologi).

Poleg vsebin preventivnih programov izvajajo tudi dejavnosti za 
krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnem 
okolju. Pri tem v skrbi za krepitev zdravja in zmanjševanje 
neenakosti v zdravju sodelujejo in se povezujejo z društvi 
za krepitev zdravega življenjskega sloga, z društvi bolnikov 
(npr. koronarnimi klubi in društvi diabetikov), z delovnimi 
organizacijami, izobraževalnimi ustanovami in ostalimi, ki lahko 
pripomorejo k zdravju prebivalstva v lokalnem okolju.

CKZ izvajajo naslednje programe in dejavnosti:
• program Priprava na porod in starševstvo,
• program Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike v vrtcih in 

šolah,

K R E P I T E V  Z D R AVJ A  Z A  V S E
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• dejavnosti za krepitev zdravja in preventivno obravnavo otrok, 
mladostnikov in njihovih staršev, 

• promocijo zdravja za mlade v lokalnih skupnostih (npr. PUMO),
• zobozdravstveno vzgojo za otroke in mladostnike,
• Program za krepitev zdravja za odrasle,
• dejavnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v 

zdravju v lokalnih skupnostih.

Navedene dejavnosti se izvajajo v vrtcih, šolah, delovnih 
organizacijah, lokalnih skupnostih in zdravstvenih domovih. 

Obrnite se na CKZ v svojem kraju, če:
• želite spremeniti svoje življenjske navade, povezane z zdravjem, ali 

potrebujete spodbudo, da naredite prvi korak k spremembi,
• želite, da strokovnjaki iz CKZ izvedejo predavanje ali delavnice 

vzgoje za zdravje ali zobozdravstvene vzgoje v vašem vrtcu, 
šoli, delovni organizaciji ali lokalni skupnosti.

C E N T E R  Z A  K R E P I T E V  Z D R AVJ A  ( C K Z )
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CKZ Poštni naslov Kontakt CKZ

CKZ Ajdovščina Tovarniška cesta 3 
5270 Ajdovščina

Tel: (05) 369 31 23 
E-pošta: zdravstvena.vzgoja@
zd-ajdovscina.si

CKZ Brežice Černelčeva cesta 8 
8250 Brežice

Tel: (07) 499 14 54 
E-pošta: ckz@zd-brezice.si

CKZ Bela Krajina 
(ZD Črnomelj in ZD 
Metlika)

Delavska pot 4 
8340 Črnomelj

Tel: (07) 306 17 23 
E-pošta: ckz@zd-crnomelj.si

CKZ Postojna Prečna ulica 2 
6230 Postojna

Tel: 05 700 04 00 
E-pošta: ckz@zd-po.si

CKZ Spodnje 
Savinjske doline

Prešernova 6 
3310 Žalec

Tel: (03) 713 43 78 
E-pošta: ckz-ssd@zd-zalec.si

CKZ Kamnik Novi trg 26 
1241 Kamnik

Tel: (01) 831 87 25 
E-pošta: ckz@zdkamnik.si

CKZ Gornja 
Radgona 

Partizanska cesta 40 
9250 Gornja Radgona

Tel: 0820 08146 
E-pošta: ckz@zd-gr.si

CKZ Poštni naslov Kontakt CKZ

CKZ Idrija Ulica Otona Župančiča 3 
5280 Idrija

Tel: (05) 373 42 22 
E-pošta: ckz@zd-idrija.si

CKZ Ivančna 
Gorica 

Cesta II. Grupe odredov 16 
1295 Ivančna Gorica

Tel: (01) 781 90 19 
E-pošta: ckz@zd-ivg.si

CKZ Izola Ulica Oktobrske 
revolucije 11 
6310 Izola

Tel: (05) 663 50 05 
E-pošta: ckz@zd-izola.si

CKZ Kočevje Roška cesta 18 
1330 Kočevje 

Tel: (01) 893 90 56  
E-pošta: ckz@zdkocevje.si

CKZ Lenart Maistrova ulica 22 
2230 Lenart v 
Slovenskih goricah

Tel: (02) 729 18 00 
E-pošta: ckz@zd-lenart.si

CKZ Logatec  Notranjska cesta 2 
1370 Logatec

Tel: (01) 750 82 61 
E-pošta: zvc@zd-logatec.si

CKZ Maribor Ulica talcev 9 
2000 Maribor

Tel: (02) 228 63 00 
E-pošta: info@zd-mb.si

CKZ Murska Sobota Grajska ulica 24 
9000 Murska Sobota

Tel: (02) 534 13 94  
E-pošta: ckz@zd-ms.si

CKZ Ormož Ulica dr. Hrovata 4 
2270 ORMOŽ

Tel: (02) 741 09 27 
E-pošta: ckz@zd-ormoz.si

CKZ Nova Gorica Rejčeva ulica 4 
5000 Nova Gorica

Tel: (05) 338 32 89 
E-pošta: ckz@zd-go.si

CKZ Kranj Gosposvetska ulica 9 
4000 Kranj

Tel: (04) 208 21 00 
E-pošta: tajnistvo@zd-kranj.si

CKZ Piran Cesta solinarjev 1 
6320 Portorož

Tel: (05) 620 72 21 
E-pošta: ckz@zd-piran.si

CKZ Koroška (ZD 
Slovenj Gradec in ZD 
Dravograd)

Partizanska pot 16 
2380 Slovenj Gradec

Tel: (02) 885 79 66 
E-pošta: zvmladina@zd-sg.si, 
zvodrasli@zd-sg.si

CKZ Slovenska 
Bistrica

Partizanska ulica 30 
2310 Slo. Bistrica

Tel: (02) 843 27 19 
E-pošta: ckz@zd-sb.si

CKZ Slovenske 
Konjice

Mestni trg 17 
3210 Slovenske Konjice

Tel: (03) 758 17 38 
E-pošta: ckz@zd-
slovenskekonjice.si

CKZ Šentjur Cesta Leona 
Dobrotinška 3b 
3230 Šentjur

Tel: (03) 746 24 50  
E-pošta: ckz@zd-sentjur.si

CKZ Trebnje Goliev trg 3 
8210 Trebnje

Tel: (07) 348 18 02 
E-pošta: ckz@zd-tr.si

CKZ Velenje Vodnikova 1 
3320 Velenje

Tel: (03) 899 56 28 
E-pošta: ckz@zd-velenje.si

C E N T E R  Z A  K R E P I T E V  Z D R AVJ A  ( C K Z )
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Zdravje danes 
za jutri

Zdrav začetek življenja in 
skrb za zdravje otrok in 

mladostnikov se uvrščata 
med temeljne zdravstvene cilje. S 

spremembami v družbenem okolju in življenjskem 
slogu se pojavljajo drugačne nevarnosti za njihovo 
zdravje, zato zdravstveni domovi v sklopu projekta 
izvajajo tudi nadgrajene vsebine programa ZDAJ – 

Programa preventivnega zdravstvenega varstva 
otrok in mladostnikov. 

V prvi vrsti je namenjen novorojenčkom, 
dojenčkom, predšolskim otrokom, šolarjem 

in dijakom ter seveda njihovim staršem in 
skrbnikom. 

Z D A J  -  ZDRAVJE DANES ZA JUTRI
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PREVENTIVNI PREGLEDI V NOSEČNOSTI 

Pri svojem izbranem ginekologu boste v času nosečnosti opravili 
preventivne preglede, spremljal bo potek nosečnosti in razvoj 
otroka, njegovo pomoč boste poiskali tudi v primeru raznih 
ginekoloških težav.

Zdravi nosečnici pripada deset preventivnih pregledov in dve 
ultrazvočni preiskavi, v primeru zdravstvenih težav pa tudi dodatni 
potrebni pregledi in preiskave. Prvi pregled opravite najpozneje do 
12. tedna nosečnosti.

OBISK PATRONAŽNE MEDICINSKE SESTRE

Nosečnici pripada tudi obisk patronažne medicinske sestre, 
praviloma v tretjem tromesečju. Sporočite patronažni službi v 
svojem zdravstvenem domu, da ste noseči in spoznajte svojo 
patronažno medicinsko sestro že v nosečnosti.

PRIPRAVA NA POROD IN STARŠEVSTVO

Skupaj z bodočim očetom vas toplo vabimo v program Priprava 
na porod in starševstvo (Šola za starše). Sestavljen je iz srečanja 
v zgodnji nosečnosti in srečanj v nadaljevanju nosečnosti. V njem 
boste izvedeli veliko o nosečnosti, porodu, dojenju in poporodnem 
obdobju. Usvojili boste nove spretnosti in se tako dobro pripravili 
na porod in prihajajočega novorojenčka.

O B D O B J E  N O S E Č N O S T I

Obdobje 
nosecnosti

Bodoči starši se lahko v 
sklopu programa ZDAJ 
pripravite na prihod 
novorojenčka s pomočjo 
nasvetov in dejavnosti, 
ki jih izvajajo sodelujoči 
strokovnjaki. Ob urejenem 
obveznem zdravstvenem 
zavarovanju je udeležba v 
programu ZDAJ brezplačna.

/ 13 // 12 /
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Na skupinskih srečanjih se bodo seznanili s: 
• potekom nosečnosti in poroda, 
• telesnim in duševnim zdravjem 

nosečnice, 
• zdravo in varno prehrano 

nosečnice, 
• telesno dejavnostjo v nosečnosti, 
• laktacijo in dojenjem,
• razvojem novorojenčka in 

dojenčka, 
• varnostnimi vidiki pripomočkov in 

opreme, 
• poporodnim obdobjem pri ženski, 
• partnerskim odnosom in drugo.

NOVOST: TELESNA VADBA V NOSEČNOSTI

Telesna dejavnost je pomemben dejavnik zdravega načina življenja 
in tudi v nosečnosti naj bi bila običajen del vsakdana. Zato ste 
zdrave nosečnice vabljene v program redne tedenske telesne 
vadbe. 
Vadbo vodijo strokovni delavci (fizioterapevt ali kineziolog). 

Na vadbi boste izvedele več o:
• koristih telesne dejavnosti, 
• kontraindikacijah za telesno vadbo,
• priporočilih za telesno dejavnost in 
• različnih oblikah telesne dejavnosti v nosečnosti. 

Poleg tega se boste naučile pravilnega izvajanja vaj za krepitev 
mišic medeničnega dna, pravilne telesne drže, dvigovanja bremen 
in spremembe položajev v času nosečnosti.

Da bodo otroci in mladostniki deležni še kakovostnejše 
zdravstvene oskrbe, so bili med prenovo preventivnega 
zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov na osnovi 
strokovnih smernic zasnovani tudi novi pristopi na področju 
preventivnega zdravstvenega varstva predšolskih otrok.

OBISKI PATRONAŽNE MEDICINSKE SESTRE PRI MATERI IN 
NOVOROJENČKU, DOJENČKU

Osebje porodnišnice vaš prihod domov 
praviloma sporoči patronažni službi 

v vam najbližji zdravstveni dom. 
V nasprotnem primeru to storite 
sami najkasneje v 24. urah 
po odpustu iz porodnišnice. 
Pomembno je, da sporočite tisti 
naslov, kjer boste dejansko živeli 

po odhodu iz porodnišnice, da vas 
patronažna medicinska sestra lahko 

obišče.

Skrb za zdravje
predsolskih otrok

O B D O B J E  N O S E Č N O S T I
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Patronažna medicinska sestra bo mamico z novorojenčkom 
obiskala v 24-ih urah po prihodu iz porodnišnice, nato pa v prvem 
letu praviloma še sedemkrat, po potrebi tudi večkrat. Svetovala 
bo glede dojenja, zdravja in nege novorojenčka, pomagala bo 
pri prvem kopanju. Posvetila se bo tudi zdravstvenemu stanju 
in počutju mamice. Z nasveti bo pomagala pri skrbi za varnost 
dojenčka in pri uvajanju mešane prehrane.

PREVENTIVNI PREGLEDI NOVOROJENČKA, DOJENČKA IN 
MALČKA

Namen preventivnih zdravstvenih pregledov je celostna ocena 
zdravstvenega stanja otroka. Vsebina pregleda se razlikuje glede 
na starost otroka, pregledu pa sledi pogovor z otrokom in starši in 
svetovanje oz. napotitev na nadaljnjo obravnavo.

Če je le mogoče, si že v času nosečnosti oz. čim prej po rojstvu 
izberite pediatra za otroka. Prvi pregled dojenčka pri pediatru je 
namreč predviden že v starosti enega meseca, nato pa si pregledi 
redno sledijo v koraku z rastjo vašega otroka.

Preventivni pregledi otroka v obdobju do vstopa v šolo si sledijo, 
kot je predstavljeno v spodnji shemi.

VZGOJA ZA ZDRAVJE V VRTCU

Vzgoja za zdravje se ustrezno otrokovemu razvoju in odraščanju 
izvaja na različnih ravneh, v različnih okoljih in za različne ciljne 
skupine. Izvaja se lahko v zdravstvenih ali v vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah pa tudi v lokalni skupnosti, skratka povsod, kjer otroci 
živijo, se družijo, igrajo. 

Strokovnjaki iz centra za krepitev zdravja redno
sodelujejo z lokalnimi vrtci. Izvajajo predavanja
in delavnice za starše in vzgojitelje ter različne

dejavnosti za otroke v vrtcih.

Vsebine se lahko nanašajo na zdrave navade, prehrano in gibanje, 
skrb za ustno zdravje, osebno higieno, preprečevanje poškodb in 
druge vsebine. Za izvedbo dejavnosti v vrtcih se lahko obrnete na 
svoj center za krepitev zdravja (glej stran 8 in 9).

S K R B  Z A  Z D R AVJ E  P R E D Š O L S K I H  OT R O K

1. mesec 2. mesec 3. mesec 4-5. mesec 4-5. mesec 6. mesec 9. mesec 12. mesec pred vstopom v vrtec STAROST

namenskii p
regled

namenskii p
regled

namenskii p
regled

24 ur v porodnišnici pred odpustom 24 ur po odpustu 1. teden 1-2. teden 2. teden 3. teden 4-6. teden STAROST

pregled in
zdravstv

ena vzgoja

dnevni nadzor v porodnišnici

S K R B  Z A  Z D R AVJ E  P R E D Š O L S K I H  OT R O K

18. mesec 3. leto 3. leto 5. leto 5. leto STAROST

sist. p
sihološki pregled

sist. lo
gopedski pregled
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S K R B  Z A  Z D R AVJ E  M L A D O S T N I K O V

Program preventivnega zdravstvenega varstva otrok in 
mladostnikov – program ZDAJ nosi osrednje sporočilo: 
delovanje za zdravje otrok in mladostnikov je ključno za 
zdravje aktivnega in starajočega se prebivalstva.

PREVENTIVNI PREGLEDI OTROK IN MLADOSTNIKOV

Namen preventivnih zdravstvenih pregledov je celostna ocena 
zdravstvenega stanja otroka ali mladostnika. Vsebina pregleda 
se razlikuje glede na starost otroka, pregledu pa sledi pogovor 
z otrokom in starši in svetovanje oz. napotitev na nadaljnjo 
obravnavo.

Preventivni pregledi si sledijo, kot je predstavljeno v shemi.

Skrb za zdravje 
mladostnikov

1. 3. 6. 8. 9. 1. letnik 3. letnik RAZRED

OSNOVNA ŠOLA

pregled pred vstopom v šolo

TIMSKA OBRAVNAVA

SREDNJA ŠOLA

/ 18 /
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Za izvedbo dejavnosti na šolah se lahko obrnete na svoj center za 
krepitev zdravja (glej stran 8 in 9).

NADGRADNJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV

Vaš zdravstveni dom izvaja nadgrajene 
preglede v okviru rednih preventivnih 
pregledov otrok in mladostnikov. 
Namen izvajanja nadgrajenih vsebin je: 
• zgodnje odkrivanje ogroženih za 

nastanek kroničnih bolezni, povezanih 
z neustreznim življenjskim slogom 
(poudarek na prehranjevalnih navadah in 
telesni dejavnosti),

• usmerjanje v zdravstveno obravnavo, vključno z informiranjem 
in motiviranjem, da otrok ali mladostnik v sodelovanju z družino 
in šolo sam skrbi za svoje zdravje, 

• zagotavljanje celostne obravnave.

DRUŽINSKA OBRAVNAVA ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Za otroke in mladostnike, pri katerih je v okviru preventivnega 
pregleda ugotovljena čezmerna teža ali zmanjšana telesna 
zmogljivost, ter njihove starše center za krepitev zdravja izvaja 
dodatne dejavnosti.

VZGOJA ZA ZDRAVJE

Ustrezno otrokovemu razvoju in odraščanju se izvaja 
na različnih ravneh in v različnih okoljih ter za različne 
ciljne skupine. Izvaja se lahko v zdravstvenih ali vzgojno-
izobraževalnih ustanovah pa tudi v lokalni skupnosti, skratka 
povsod, kjer otroci živijo, se družijo, igrajo in učijo.
 
Vsebine se lahko nanašajo na zdravo prehrano in gibanje, 
duševno zdravje, dobre medosebne odnose, zasvojenosti, 
odraščanje, zdravo spolnost, skrb za ustno zdravje, zdravo 
pokončno držo, osebno higieno, preprečevanje poškodb, 
samopregledovanje dojk/mod in druge vsebine. 

Sodelujejo pa tudi z mladostniki ali mladimi odraslimi, ki niso 
končali rednega šolanja in so vključeni v Projektno učenje za 
mlade odrasle.

Strokovnjaki iz centra za 
krepitev zdravja  redno 
sodelujejo z lokalnimi 

osnovnimi in  srednjimi šolami. 
Pripravljajo predavanja, 

delavnice, pogovore z različnih 
področij  zdravja in zdravega 

načina življenja za  šolarje, 
dijake kot tudi za starše in  

pedagoške delavce.

S K R B  Z A  Z D R AVJ E  M L A D O S T N I KO V S K R B  Z A  Z D R AVJ E  M L A D O S T N I K O V
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Ob urejenem obveznem zdravstvenem 

zavarovanju je udeležba v Programu Skupaj 
za zdravje brezplačna.

Za pravočasno odkrivanje tveganja za razvoj kroničnih nenalezljivih 
bolezni  in za krepitev, ohranjanje ali izboljšanje vašega zdravja 
sta vam na voljo preventivni pregled in udeležba na skupinskih 
delavnicah in individualnih svetovanjih o zdravem življenjskem 
slogu.

PREVENTIVNI PREGLEDI

Vsi odrasli od 30. leta dalje se lahko udeležite preventivnega 
pregleda za preprečevanje in zgodnje odkrivanje kroničnih 
nenalezljivih bolezni pri svojem izbranem osebnem zdravniku 
oziroma pri diplomirani medicinski sestri v ambulanti družinske 
medicine. 

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG OTROKA IN DRUŽINE

Delavnica je namenjena učencem 3. in 6. razredov izbranih 
osnovnih šol, ki so bili prepoznani kot ogroženi za nastanek 
kroničnih bolezni, in njihovim staršem. Namenjena je tudi tistim 
otrokom in staršem, ki zaradi kakršnih koli razlogov ne morejo biti 
vključeni v poglobljeno obravnavo.

Obravnavane so teme prehrane, telesne dejavnosti, psiholoških 
vidikov, spanja in uporabe elektronskih naprav.

POGLOBLJENA OBRAVNAVA

Skupinska srečanja za otroke in njihove starše, ki so se odločili za 
sodelovanje, izvajajo kineziolog, dietetik in psiholog iz centra za 
krepitev zdravja. Po potrebi se, vzporedno s skupinskimi srečanji, 
posamezni strokovnjaki odločijo tudi za individualni posvet s 
posameznimi družinami.

V času trajanja in po koncu obravnave pediater redno spremlja 
napredek otrok in njihovih družin.

Več informacij o skrbi za zdravje svojega otroka in mladostnika 
poiščite na spletni strani www.zdaj.net:

• vsebina preventivnih pregledov
• varna in zdrava prehrana, 
• telesna vadba v nosečnosti, 
• duševno zdravje in počutje, 
• dojenje in nega dojenčka,
• izbira varne opreme,

S K R B  Z A  Z D R AVJ E  M L A D O S T N I KO V

• razvoj otroka,
• preprečevanju poškodb,
• izzivi odraščanja,
• uporaba elektronskih 

naprav
… in še veliko več.

Program Skupaj
za zdravje
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Že pred 30. letom pa se lahko preventivnega pregleda udeležite v 
primeru prisotnosti nekaterih zdravstvenih dejavnikov: sladkorna 
bolezen, družinska obremenjenost z boleznimi srca in ožilja ali 
družinsko hiperholesterolemijo/dislipidemijo (zvišane maščobe v 
krvi). 
Preventivni pregled omogoča pravočasno odkrivanje tveganja za 
kronične bolezni oziroma že prisotne kronične nenalezljive bolezni 
in ustrezno ukrepanje. 

SKUPINSKE DELAVNICE IN INDIVIDUALNA SREČANJA

Odraslim od 19. leta starosti dalje je v centru za krepitev zdravja v 
vašem zdravstvenem domu na voljo Program za krepitev zdravja. 
Gre za program skupinskih delavnic in individualnih svetovanj, 
kjer boste pridobili strokovne informacije, veščine in podporo za 
dolgotrajno spremembo življenjskih navad, ki bo vodila do boljšega 
počutja in zdravja. 

Namenjen je kroničnim bolnikom in odraslim s prisotnimi dejavniki 
tveganja za razvoj kroničnih bolezni: nezadostna telesna dejavnost, 
nezdrava prehrana, kajenje, tvegano in škodljivo pitje alkohola, 
stres, zvišan krvni tlak, zvišane maščobe v krvi, zvišan sladkor v 
krvi.

Nekaterih delavnic in individualnih svetovanj se lahko udeležite 
le po predhodno opravljenem preventivnem pregledu, pri drugih 
pa to ni potrebno. Prav tako se določene dejavnosti programa 
lahko izvajajo skladno z dogovorom v lokalnih skupnostih (npr. v 
prostorih krajevne skupnosti, v gasilskem domu ipd.).

Za udeležbo v Programu za krepitev zdravja se lahko obrnete na 
svoj center za krepitev zdravja (glej stran 8 in 9).

P R O G R A M  S K U PA J  Z A  Z D R AVJ E P R O G R A M  S K U PA J  Z A  Z D R AVJ E
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TEMELJNE DELAVNICE

V naslednjih skupinskih delavnicah boste med srečanjem s 
strokovno pomočjo izoblikovali načrt za vpeljavo pozitivnih 
sprememb v svoj življenjski slog.

Zdravo živim

Udeleženci dobijo informacije o pomenu zdravega življenjskega 
sloga za ohranjanje in krepitev zdravja (zdrava prehrana, telesna 
dejavnost, opuščanje kajenja in tveganega pitja alkohola, 
obvladovanje stresa), informacije o preprečevanju in zdravljenju 
kroničnih bolezni in s strokovno pomočjo oblikujejo uresničljiv 
načrt za spremembo življenjskega sloga, ki bo pripomogel k 
izboljšanju njihovega počutja.

Ali sem fit

Udeleženci pod strokovnim vodstvom opravijo enega izmed treh 
preizkusov za ugotavljanje telesne pripravljenosti (preizkus hoje 
na 2 km, 6-minutni preizkus hoje ali 2-minutni preizkus stopanja na 
mestu) in izvedo, kakšna je njihova telesna 
pripravljenost. Skladno z rezultatom 
jim strokovnjaki svetujejo o 
ustrezni telesni dejavnosti za 
krepitev zdravja.

PREVENTIVNI PROGRAMI,
ki pripadajo vsem z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem

POMAGAJO OHRANITI ZDRAVJE!

SPOČETJE

1 leto

5 let

10 let

15 let

20 let

25 let

30 let

35 let

40 let

45 let

55 let

60 let

65 let

70 let

75 let

80 let

ROJSTVO
Preventivni programi 

v nosečnosti in 
ob porodu

NOSEČNOST

Preventivni programi 
za novorojenčke, 

dojenčke in 
predšolske

otroke

Državni program 
zgodnjega odkrivanja 

predrakavih sprememb 
materničnega vratu

Preventivni programi 
za šolarje, dijake in

študente

Program preventive 
kroničnih bolezni 

pri odraslih

Državni presejalni
program za

raka dojk

Državni program presejanja 
in zgodnjega odkrivanja 
predrakavih sprememb 

in raka debelega
črevesa in danke

50 let

P R O G R A M  S K U PA J  Z A  Z D R AVJ E
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Tehnike sproščanja

Udeleženci spoznajo osnovne značilnosti 
sproščanja in preizkusijo tri različne tehnike 
sproščanja (dihalne vaje, postopno mišično 
sproščanje, vizualizacijo pomirjujočega kraja), 
spoznajo njihove prednosti in dobijo 
navodila, da jih lahko izvajajo tudi 
sami doma.

Zvišan krvni tlak

Udeleženci dobijo informacije 
o pomenu normalnih in 
mejnih vrednosti krvnega 
tlaka za zdravje, povezanosti 
izbire zdravega načina življenja 
in krvnega tlaka ter dejavnikih 
tveganja za nastanek povišanega 
krvnega tlaka. Naučijo jih, kako si 
sami pravilno izmerijo krvni tlak 
ter jim ponudijo znanja, veščine 
in podporo za spreminjanje z 
zdravjem povezanega vedenja. 
Udeleženci s strokovno pomočjo 
oblikujejo uresničljiv načrt za 
spremembo življenjskega sloga, ki 
pripomore k vzdrževanju normalnih 
vrednosti krvnega tlaka in izboljšanju 
njihovega počutja.

Zvišane maščobe v krvi

Udeleženci dobijo informacije o nastanku holesterola ter o 
pomenu normalnih in mejnih vrednostih krvnih maščob za zdravje, 
povezanosti izbire zdravega načina življenja in maščob v krvi ter 

dejavnikih tveganja za zvišanje maščob v krvi. Pridobijo 
znanja, veščine in podporo za spreminjanje z 

zdravjem povezanega vedenja. Udeleženci s 
strokovno pomočjo oblikujejo uresničljiv načrt za 

spremembo življenjskega sloga, ki pripomore 
k vzdrževanju normalnih vrednosti krvnih 
maščob in izboljšanju njihovega počutja.

Zvišan krvni sladkor

Udeleženci pridobijo najpomembnejša znanja 
o mejni bazalni glikemiji in moteni toleranci za 
glukozo, informacije in navodila, kako ravnati, 

da bi se sladkorna bolezen tipa 2 pojavila čim 
pozneje.

Sladkorna bolezen tipa 2

Delavnica je namenjena osebam s 
sladkorno boleznijo tipa 2. Udeleženci 
pridobijo najpomembnejša znanja o 

sladkorni bolezni tipa 2, poučijo se o 
težavah, s katerimi se sladkorni bolniki 

lahko soočajo in o veščinah obvladovanja  
       bolezni.

P R O G R A M  S K U PA J  Z A  Z D R AVJ EP R O G R A M  S K U PA J  Z A  Z D R AVJ E
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Test telesne pripravljenosti za odrasle/starejše

Test telesne pripravljenosti za odrasle je namenjen osebam, starim 
od 19 do 69 let, test telesne pripravljenosti za starejše pa osebam, 
starim 65 let in več. Udeleženci pod strokovnim vodstvom opravijo 
sklop testov za ugotavljanje telesne pripravljenosti starejših in 
pridobijo poglobljeno oceno svoje telesne pripravljenosti. Skladno 
z rezultatom testiranja in zdravstvenim stanjem jim strokovnjaki 
svetujejo o ustrezni telesni dejavnosti za krepitev zdravja.

POGLOBLJENE DELAVNICE

Svetovalnica za zdrav življenjski slog

Zdravo jem

Štiri skupinska srečanja in dve individualni svetovanji.

Udeleženci dobijo informacije o pomenu 
prehrane za zdravje ter znanja 
in veščine za izbiro zdravih 
živil v pestri ponudbi na 
trgovskih policah, za 
enostavno sestavljanje 
zdravih jedilnikov, 
zdravo prehranjevanje 
v različnih življenjskih 
situacijah in napotke 
za postopno uvajanje 
sprememb v svoje 
prehranjevanje.

TEMELJNE 
/ KRATKE 
DELAVNICE

POGLOBLJENE / DOLGE DELAVNICE IN 
INDIVIDUALNA SVETOVANJA

Svetovalnica 
za zdrav 
življenjski slog

Svetovalnica 
za duševno 
zdravje

Svetovalnica za 
tvegana vedenja

Zdravo živim Zdravo jem Podpora pri 
spoprijemanju 
z depresijo

Skupinsko 
svetovanje 
za opuščanje 
kajenja

Ali sem fit? Gibam se Podpora pri 
spoprijemanju 
s tesnobo

Individualno 
svetovanje 
za opuščanje 
kajenja

Tehnike 
sproščanja

Zdravo 
hujšanje

Spoprijemanje 
s stresom

Individualno 
svetovanje 
za opuščanje 
tveganega/
škodljivega pitja 
alkohola

Zvišan krvni tlak S sladkorno 
boleznijo skozi 
življenje

Zvišane 
vrednosti 
maščob v krvi
Zvišana raven 
krvnega 
sladkorja

Sladkorna 
bolezen tipa 2
Test telesne 
pripravljenosti 
za odrasle/
starejše
Presejanje 
za funkcijsko 
manjzmožnost

P R O G R A M  S K U PA J  Z A  Z D R AVJ EP R O G R A M  S K U PA J  Z A  Z D R AVJ E



/ 33 // 32 /

Delavnica je namenjena osebam s sladkorno boleznijo tipa 2. 
Udeleženci pridobijo najpomembnejša znanja o sladkorni bolezni 
tipa 2 ter znanja in veščine za postopno uvajanje sprememb 
v svoje vsakdanje življenje. S strokovno pomočjo oblikujejo 
uresničljiv načrt za spremembo življenjskega sloga, ki pripomore h 
krepitvi njihovega zdravja in izboljšanju počutja ter k sprejemanju 
kronične napredujoče bolezni.

Svetovalnica za duševno zdravje

V naslednjih delavnicah s štirimi skupinskimi in enim individualnim 
svetovanjem boste s pridobljenim znanjem in veščinami lahko 
izboljšali svoje počutje v vsakdanjem življenju:

Podpora pri spoprijemanju z depresijo

Delavnica je namenjena osebam z diagnozo depresije ali s prisotnimi 
simptomi depresije in njihovim svojcem. Udeleženci spoznajo osnovne 
značilnosti depresije, vzroke zanjo ter potek in načine zdravljenja 
ter pridobijo znanja in veščine, s katerimi si lahko pomagajo sami in 
izboljšajo svoje počutje. Z drugimi udeleženci v skupini si lahko izmenjajo 
izkušnje in se med seboj podpirajo.

Podpora pri spoprijemanju s tesnobo

Delavnica je namenjena osebam z diagnozo anksioznih motenj, tistim, ki 
jih tesnoba (anksioznost) ovira pri vsakodnevnem življenju, in njihovim 
svojcem. Udeleženci spoznajo osnovne značilnosti tesnobe, vzroke zanjo, 
potek in načine zdravljenja ter pridobijo znanja in veščine, s katerimi si 
lahko pomagajo sami in izboljšajo svoje počutje. Z drugimi udeleženci v 
skupini si lahko izmenjajo izkušnje in se med seboj podpirajo.

Zdravo hujšanje

Osemnajst skupinskih srečanj, osemnajst srečanj telesne vadbe in 
štiri individualna srečanja. 

Udeleženci dobijo strokovno podporo in pomoč pri zdravi izgubi 
telesne teže ter znanja in veščine za spreminjanje nezdravih 
prehranskih in gibalnih navad ter podporo v procesu hujšanja in 
vzdrževanju zdravega življenjskega sloga tudi po koncu delavnice.

Gibam se

Trinajst skupinskih 
srečanj in dve 
individualni 
svetovanji. 

Udeleženci pridobijo 
poglobljeno oceno 
svoje telesne 
pripravljenosti ter 
znanja in veščine za 
varno in ustrezno izvajanje različnih vrst in oblik telesne dejavnosti. 
Skupaj s strokovnjakom oblikujejo individualni program za 
povečanje in samostojno izvajanje telesne dejavnosti za krepitev 
zdravja in izmerijo svoj napredek v telesni pripravljenosti in 
gibalnih navadah.

S sladkorno boleznijo skozi življenje

Pet skupinskih srečanj.

P R O G R A M  S K U PA J  Z A  Z D R AVJ EP R O G R A M  S K U PA J  Z A  Z D R AVJ E



/ 35 // 34 /

Podpora pri spoprijemanju s stresom

Udeleženci spoznajo osnovne značilnosti 
doživljanja stresa, vzroke zanj in načine 
njegovega obvladovanja. Pridobijo znanja in 
veščine, s katerimi si bodo lahko pomagali 
sami in izboljšali svoje počutje (tehnike 
sproščanja, tehnike preusmerjanja misli in 
čustev, načrtovanje odziva na stresne situacije, 
razvijanje čustvenega zavedanja ipd.).

Svetovalnica za tvegana vedenja

Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja

Šest srečanj. 
Udeleženci dobijo ključne informacije, strokovno podporo in pomoč 
pri opuščanju kajenja in vzdrževanju dosežene spremembe.

Individualno svetovanje za opuščanje kajenja

Šest srečanj. 
Načini za spremembo življenjskega sloga z opustitvijo kajenja, 
motivacija za spremembo in dodatna podpora. 

Individualno svetovanje za opuščanje tveganega in     
škodljivega pitja alkohola

Pet svetovanj. 
Udeleženci dobijo ključne informacije, strokovno podporo in pomoč pri  
opuščanju tveganega ali škodljivega pitja alkohola in pri vzdrževanju 

   manj tveganega pitja alkohola oziroma    
       abstinence.

Pridružite se aktivnim in uživajte 
v zdravju – več informacij o 
zdravem življenjskem slogu 

najdete na spletni strani 
www.skupajzazdravje.si.

P R O G R A M  S K U PA J  Z A  Z D R AVJ EP R O G R A M  S K U PA J  Z A  Z D R AVJ E

PRESEJANJE ZA FUNKCIJSKO MANJZMOŽNOST

Za osebe, stare 65 let in več. 
Izvedeli boste, kakšno je vaše splošno telesno, duševno in socialno 
stanje. 
Strokovnjaki vam bodo svetovali glede izboljšanja kakovosti 
življenja, ohranjanja zdravja in neodvisnosti v zgodnji in pozni 
starosti. 

POGOVORNE URE ZA KREPITEV ZDRAVJA

Krajši individualni posvet s strokovnjaki iz centra za krepitev 
zdravja za:
• podporo in pomoč pri spreminjanju vedenja, povezanega z 

zdravjem, 
• opravljanje določenih meritev,
• pomoč pri načrtovanju tega, kar lahko sami storite za svoje 

zdravje,
• več o programu Svit za zgodnje odkrivanje predrakavih 

sprememb in raka na debelem črevesu in danki.
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Diplomirana medicinska sestra v patronažnem varstvu obravnava 
posameznika, njegovo družino in skupnost v okolju, kjer bivajo, 
se učijo, igrajo in delajo. Prizadeva si in skrbi za vaše zdravstveno 
stanje, sodeluje pri prej opisanih programih promocije zdravja in 
vas tako spodbuja k čim večji skrbi za lastno zdravje in zdravje 
vaše družine. 

Nadgradnja dejavnosti v patronažnem zdravstvenem varstvu poleg 
obravnave novorojenčkov, dojenčkov in otročnic na domu po 
posodobljenem programu predvideva tudi:
• analizo terenskega območja,
• izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih in
• vzpostavitev stika z osebami, ki se ne odzivajo na vabila na 
     preventivne preglede in ugotavljanje vzroka za neodzivnost.

Z izvajanjem posvetovalnic za krepitev zdravja v lokalni skupnosti 
po dogovorjenem urniku diplomirana medicinska sestra iz 
patronažnega varstva dodatno prispeva k vključevanju ranljivih 
skupin v preventivno zdravstveno varstvo in h krepitvi zdravja v 
lokalni skupnosti. 

Patronazno varstvo
Posebna oblika 
zdravstvenega 
varstva, ki 
se izvaja na 
pacientovem 
domu, v 
zdravstvenem 
domu, lokalni 
skupnosti ali na 
terenu. 
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V okviru posvetovalnic:
• izvaja individualna svetovanja (izbira osebnega zdravnika, 

pediatra, ginekologa, pomoč žrtvam nasilja ipd.), 
• pomaga pri ureditvi obveznega zdravstvenega zavarovanja, 
• predstavlja delavnice centra za krepitev zdravja in napotuje 

vanje, 
• izvaja meritve, 
• izvaja krajša predavanja (cepljenje proti gripi, 

samopregledovanje dojk, zaščita pred soncem ipd.) in 
• izvaja krajše delavnice (v sodelovanju z izvajalci iz centra za 

krepitev zdravja).

Ohranjanje in krepitev zdravja razumemo in obravnavamo kot 
temeljno sestavino vsakodnevnega življenja za vse prebivalce. 
V skrbi za zdravje ranljivih skupin se zavzemamo za celostno 
in povezano obravnavo tako v centrih za krepitev zdravja kot v 
zdravstvenih domovih in lokalnih skupnostih.

Za krepitev zdravja posameznika in skupnosti je potrebno 
sodelovanje celotne lokalne skupnosti. S tem namenom so bile 
ustanovljene lokalne skupine za krepitev zdravja, ki zagotavljajo:
• pravočasno in ustrezno zaznavanje zdravstvenih potreb 

lokalnega prebivalstva in odzivanje nanje,
• sodelovanje med organizacijami v podporo preventivnim 

programom, ki omogočajo doseganje boljših rezultatov z istimi 
viri,

Lokalna 
skupnost za 
zdravje vseh
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• hitro, točno in popolno izmenjavo informacij med partnerji,
• oblikovanje učinkovitih celovitih rešitev za doseganje ciljev, 

povezanih z zdravjem posameznika in skupnosti in
• nenehno usposabljanje in pridobivanje novih veščin ter 

izmenjavo izkušenj med strokovnjaki.

Lokalno skupino za krepitev zdravja predvidoma sestavljajo 
predstavniki:
• občin, 
• ustanov zdravstvenega in socialnega resorja (zdravstveni 

domovi in drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti, območne 
enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), centri 
za socialno delo, območne službe Zavoda Republike 
Slovenije za zaposlovanje/uradi za delo), 

• vzgojno-izobraževalnih ustanov in 
• različnih nevladnih organizacij (društva, združenja in 

drugi).

V okviru projekta lokalne 
skupine za krepitev zdravja 

pripravljajo kataloge informacij, 
kjer so na enem mestu zbrani 
uporabni kontakti in pojasnila 

o razpoložljivih programih 
za podporo pri krepitvi in 

ohranjanju zdravja. 
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