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Povezovanje in skupno delovanje
• Otrok/mladostnik v središču
• Partnerstvo s starši
• Delo v timu (zdravnik specialist
pediatrije/šolske medicine,
psiholog, dietetik, kineziolog, DMS
za vzgojo za zdravje in
koordinacijo…)
• Delo v lokalni skupnosti z vrtci,
šolami, občino, LSKZ, PUMO,
mladinskim centrom, sodelovanje z
nevladnimi organizacijami...

Prenovljena vsebina preventivnih pregledov

Nove vsebine zdravstveno-vzgojnega svetovanja in
nova gradiva za uporabnike
Pediatrična ambulanta

Ginekološka ambulanta

1. M
3. M
6. M
9. M

Patronažno varstvo

1. M

12. M

18 .
M

3L

4. - 5. M
5L

10. - 11. M

Izboljšave preventivnega programa –
obravnava čezmerne teže/debelosti in
zmanjšane telesne zmogljivosti ter promocija
zdravega življenjskega sloga
• Spodbujanje zdravega življenjskega sloga (individualno zdravstveno vzgojno
svetovanje za utrditev zdravega življenjskega, skupinska vzgoja za zdravje po
programu).
• Nadgrajeno sodelovanje s šolo s poudarkom na zdravi prehrani, telesni
dejavnosti in krepitvi duševnega zdravja.
• Obravnava otroka in družine v multidisciplinarnem timu, ki ga sestavljajo
specialist pediater in sodelavci iz CKZ.

Spodbujanje staršev, da vključijo otroka v
Športnovzgojni karton

• Vključite otroka v ŠVK v osnovni šoli
• Brezplačna povratna informacija o njegovi gibalni učinkovitosti ter zdravstvenem
tveganju, ki izhaja iz tega
• Omogočite vpogled v ŠVK rezultate otrokovemu zdravniku

• Sledite naše novice in nasvete na www.slofit.org in FB @slofit.org

Ključna področja za spodbujanje spremembe
življenjskega sloga otroka/mladostnika in družine
Telesna
dejavnost
Prehrana

Spanje

Psihološki
vidiki in
motiviranost
Tvegana raba
elektronskih
naprav, novih
tehnologij in
družbenih
omrežij

Individualni pregled pri zdravniku
(klinični pregled, poglobljena
anamneza)

Skupni timski sestanek vseh
strokovnjakov:
-

Pregled dokumentacije in
dopolnitev diagnostike

Pediater

Kineziolog

Posebna diagnostika na
podlagi podatkov
vprašalnika (in po
potrebi posveta s starši)

Posebna diagnostika
na podlagi podatkov
ŠVK in vprašalnika
(po potrebi izvedba
dodatnih meritev in
posvet s starši)

Psiholog
Posebna
diagnostika na
podlagi podatkov
vprašalnika (in po
potrebi posveta s
starši)

Skupni timski sestanek vseh
strokovnjakov:
-

Pregled dokumentacije in dopolnitev
diagnostike
Določitev ciljev in načrta obravnave za
posameznega otroka/družine

Timska obravnava otroka in družine
-

Seznanitev družine z vsemi strokovnjaki
Seznanitev s cilji in načrtom obravnave
Potrditev načrta dela ter vključitev v
intervencijo

Skupinske intervencije in
individualne intervencije po
porogramu

Dietetik
Posebna
diagnostika na
podlagi podatkov
vprašalnika (in po
potrebi posveta s
starši)

Shema začetnega dela obravnave
pri specialisti pediatru in
sodelavcih v multidisciplinarnem
timu

Prednosti družinske obravnave v timu specialista pediatra
in sodelavcev iz Centra za krepitev zdravja (CKZ) –
psiholog, dietetik, kineziolog, DMS
✓Intervencijo izvaja multidisciplinarna skupina
strokovnjakov na primarni ravni zdravstvenega
varstva, da je povečana dostopnost obravnave
za kar največje število otrok, ki jo potrebujejo

✓Intervencija je bila skrbno načrtovana tudi z
vidika integracije obravnave z vidika
uporabnika in njegove družine in je povezala
različne strokovnjake (zdravstvene delavce in
sodelavce) na primarni ravni, da delujejo kot
tim, kar je izrednega pomena.

Celostna obravnava otroka in družine
✓blizu otrokovega doma
✓obravnava celotne družine upoštevajoč lokalne
posebnosti
✓sprememba življenjskega sloga prilagojena
domačemu okolju
✓sodelovanje s šolo
✓sodelovanje z lokalno skupnostjo.

SPREMLJANJE PROJEKTNIH AKTIVNOSTI NADGRADNJE PRI
PREVENTIVNIH PREGLEDIH OTROK IN MLADOSTNIKOV
KVALITATIVNE METODE

KVANTITATIVNE METODE

IZOBRAŽEVANJE IZVAJALCEV

REDNI PREVENETIVNI PREGLED

VPRAŠALNIKI ZA SLUŠATELJE USPOSABLJANJ

OBRAZCI ZA REDNO BELEŽENJE PODATKOV

DRUŽINSKA OBRAVANAVA ZA
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
FOKUSNE SKUPINE Z IZVAJALCI

SODELOVANJE ZD IN OŠ

DRUŽINSKA OBRAVNAVA ZA ZDRAV
ŽIVLJENJSKI SLOG
OBRAZCI ZA REDNO BELEŽENJE PODATKOV

SWOT ANALIZA Z IZVAJALCI

VPRAŠALNIK ZA ŠOLE O VIDIKIH SODELOVANJA
Z ZD

FOKUSNE SKUPINE S STARŠI

VPRAŠALNIK ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE O
VIDIKIH SODELOVANJA Z OŠ

VPRAŠALNIKI ZA UDELEŽENCE INTERVENCIJE
(STARŠI)
VPRAŠALNIKI ZA UDELEŽENCE INTERVENCIJE
(CEBQ-SLO, SDQ, VPRAŠALNIK O ŽIVLJENJSKEM
SLOGU, ŠVK)

EVALVACIJA - IZVAJALCI
pediater

STROKOVNO
IZOBRAŽEVANJE

DMS

DRUŽINSKA OBRAVNAVA ZA
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

dietetik

kineziolog

psiholog

SODELOVANJE S ŠOLO

• Nadgradnja pri preventivnih pregledih otrok in
mladostnikov
105 vprašalnikov
• SWOT analiza

• Družinska obravnava za zmanjševanje ogroženosti
zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti

• Vprašalnik za zdravstvene delavce o vidikih
SODELOVANJA S ŠOLO pri izvajanju
67 izvajalcev

• Fokusne skupine

preventivnih pregledov otrok in mladostnikov
In intervencije Družinska obravnava za zdrav
življenjski slog

99 vprašalnikov
• Zdravstvenovzgojno svetovanje ob preventivnih
pregledih predšolskih otrok
42 vprašalnikov

42 izvajalcev

91 vprašalnikov

EVALVACIJA - UPORABNIKI (STARŠI)
DRUŽINSKA OBRAVNAVA ZA
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

• Fokusne skupine
23 staršev
• Vprašalnik za starše – uvodno srečanje
401 vprašalnik
• Vprašalnik za starše – zaključno srečanje
291 vprašalnikov

Ja, tudi pri telovadbi, ko so imeli Sebastjana (op.
kineziolog), tudi on jih je tako lepo vključil, res so
radi hodili, jih je znal povleči noter. Ni bilo to nek
napor, mislim, da bi »ne, tista telovadba ne
bomo šli« - radi so prišli (Starš otroka 3. razred).

Naši so radi hodili, zato ker so se tukaj srečali otroci,
ki imajo isto težavo. Ni bilo nekega zbadanja, ni bilo
zafrkancije, vsi so bili iz istega razloga tam in so to
nekako tako sprejeli. So se družili brez tega, da bi se
obremenjevali, ali je nekdo suh ali debel. V šoli je to
zbadanje na sporedu, ker je tudi takšna generacija.
Mislim, obdobje spet (Starš otroka 3. razred).

Program je bil super zastavljen, mislim tudi
vsebine so bile kvalitetne, res so se potrudili,
tukaj res nimam kaj reči, mislim res so se trudili,
so nas poslušali, so poskušali vključevati pač
vsebine, ki smo jih mi tudi rekli, tako da tukaj jaz
mislim, da res nimamo kaj reči, ne (Starš otroka
3. razred).

Zato, ker so nam podali pogled na
zdrav življenjski slog, dejansko
celostno, ne. Se nismo usmerili
samo na prehrano in hujšanje in
to, ampak res celostno…zdrav
življenjski slog. To mi je bilo všeč
(Starš otroka 6. razred).

EVALVACIJA INTERVENCIJE

REDNI PREVENTIVNI
PREGLED

• Preventivni pregledi otrok in mladostnikov

5511 pregledov

DRUŽINSKA OBRAVNAVA ZA
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

• Individualni pregled otroka/mladostnika ob prisotnosti
staršev
627 pregledov
• Kontrolni individualni pregledi otrok in mladostnikov
336 pregledov

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IZVAJALCEV
Vprašalniki – strokovna
izobraževanja
• Nadgradnja pri preventivnih pregledih otrok in
mladostnikov
105 vprašalnikov

pediater

Kvalitativne metode
• SWOT analiza
dipl. m. s.

67 izvajalcev
• Fokusne skupine

• Družinska obravnava za zmanjševanje ogroženosti
zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti

42 izvajalcev

dietetik

99 vprašalnikov
• Zdravstvenovzgojno svetovanje ob preventivnih
pregledih predšolskih otrok

kineziolog

42 vprašalnikov

psiholog

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IZVAJALCEV
Z IZOBRAŽEVANJEM zadovoljni, a si želijo:
Potrebne aktivnosti:
•
•
•
•
•

bolj poglobljene vsebine
časovno obsežnejše usposabljanje
vezano na praktične primere, glede na posamezni profil
več pedagoških in andragoških vsebin
znanje iz specialne pedagogike

Pripraviti kurikulum temeljnega usposabljanja
izvajalcev NPPOM in DOZŽS.

Preveč teoretična, težko razumljiva GRADIVA, želijo si:

Potrebne aktivnosti:

• poenotena, strukturirana navodila za izvajanje srečanj
• enotne didaktične pripomočke

Nadgradnja priročnika s praktičnimi primeri.
Razvoj dodatnih didaktičnih gradiv in
pripomočkov.

PODPORA NIJZ – želijo si:

Potrebne aktivnosti:

• tesnejše sodelovanje, večjo podporo, boljšo odzivnost in
usklajenost

Okrepiti strokovno podporo izvajalcem – stalna
naloga NIJZ in teles upravljanja preventivnega
programa ZDAJ.

REDNI PREVENTIVNI PREGLED OTROK

140

5511

OSNOVNIH ŠOL

ŠT. UČENCEV3. IN 6. RAZREDA, KI SO
OPRAVILI REDNI PREVENTIVNI
PREGLED IN OD KATERIH SO

POSREDOVALI PODATKE

REDNI PREVENTIVNI PREGLED OTROK
Povprečni ITM

68

5511

IMENOVANIH
ZDRAVNIKOV ŠOL

OTROK

27

2913

2598

ZDRAVSTVENIH
DOMOV

OTROK 3. RAZREDA

OTROK 6. RAZREDA

51,3 %

49,7 %

DEČKOV

DEČKOV

48,7 %

50,3 %

DEKLIC

DEKLIC

140
OSNOVNIH ŠOL

Povprečno razmerje OP/TV

REDNI PREVENTIVNI PREGLED OTROK
Ugotovitve:
Neenakomerna obremenjenost imenovanih zdravnikov šol.
Potrebne aktivnosti:
Sistematično odkrivanje in poenotena opredelitev ter večja
dostopnost obravnave čezmerno hranjenih, debelih in telesno
manj zmogljivih otrok na primarni ravni PZV otrok in
mladostnikov.
Zamudno ZBIRANJE PODATKOV, želijo si:

• poenoten informacijski sistem, ki bi omogočal spremljanje
napredka otroka, (med)generacijske analize, izmenjavo
podatkov med izvajalci in tudi med sistemi izven ZV

Za zagotavljanje učinkovitega izvajanja
preventivnega programa ter spremljanja
napredka otrok in mladostnikov je potrebna
razširitev na vsa okolja, za vse starostne
skupine otrok in mladostnikov, ob urejeni mreži
pediatrov na primarni ravni PZV otrok in
mladostnikov ter vzpostavitev poenotenega in
ustreznega informacijskega sistema.

POGLOBLJENA
INTERVENCIJA

INDIVIDUALNI
PREGLED

REDNI
PREVENTIVNI
PREGLED

NAPOTITVE
16 %

TIM za družinsko obravnavo za zdrav življenjski slog

OTROK
s čezmerno hranjenostjo in zmanjšano telesno
zmogljivostjo je bilo napotenih na IP

dipl. m. s.
pediater

11 %

72 %

OTROK

NAPOTENIH OTROK
iz RPP se je udeležilo IP

iz RPP se je udeležilo IP

kineziolo
g

dipl. m. s.

83 %
OTROK
iz IP je bilo napotenih na PI

psiholog

RPP (redni preventivni pregled), IP (individualni pregled ob prisotnosti staršev), PI (poglobljena intervencija Družinska obravnava za zdrav življenjski slog)

dietetik

INDIVIDUALNI PREGLED OB PRISOTNOSTI STARŠEV
Povprečni ITM

42

627

ZDRAVNIKOV
PEDIATROV

OTROK

27

297

330

ZDRAVSTVENIH
DOMOV

OTROK 3. RAZREDA

OTROK 6. RAZREDA

52,9 %

54,2 %

DEČKOV

DEČKOV

47,1 %

45,8 %

DEKLIC

DEKLIC

133
OSNOVNIH ŠOL

Povprečno razmerje OP/TV

PRIMERJAVA ITM IN OP/TV NA RPP IN IP

KONTROLNI PREGLED
Povprečni ITM

336

24 min

OTROK

POVPREČNI ČAS
PREGLEDA

1,9
POVPREČNO ŠT.
KONTROLNIH
PREGLEDOV NA
OTROKA

154

182

OTROK 3. RAZREDA

OTROK 6. RAZREDA

53,2 %

51,1 %

DEČKOV

DEČKOV

46,8 %

48,9 %

DEKLIC

DEKLIC

Povprečno razmerje OP/TV

DRUŽINSKA OBRAVNAVA ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
Ugotovitve:
S PROGRAMOM izvajalci in uporabniki zadovoljni, želijo si:
• večjo vključenost staršev v intervencijo (aktivnosti za starše)
• izvajanje skozi daljše časovno obdobje
• bolj razumljive vsebine za otroke 3. razredov, več vsebin za
starše
• spremembo imena intervencije

TIM:

• pomembna vloga pediatra (avtoriteta, motivacija)
• zadovoljstvo z vsemi člani, izpostavili vlogo kineziologa
• dopolnitev tima z DMS

Potrebne aktivnosti:
Potrebna je ureditev statusa kineziologov, da bi
intervencija potekala, kot se je v projektu
izkazalo za smiselno in smotrno.

Vsebino programa je potrebno bolj prilagoditi
stopnji razumevanja starosti otroka in dodati
več vsebin za starše.
Sprememba imena intervencije že v času
projekta – Družinska obravnava za zdrav
življenjski slog.

SODELOVANJE MED ZD IN ŠOLO

SODELOVANJE S ŠOLO
• Vprašalnik za zdravstvene delavce o vidikih
SODELOVANJA S ŠOLO pri izvajanju
preventivnih pregledov otrok in mladostnikov
In intervencije Družinska obravnava za zdrav
življenjski slog

91 vprašalnikov

Ugotovitve:
Večinoma vzpostavili uspešno sodelovanje med ZD in šolami
glede otrok v intervenciji.
Nekatere šole nepripravljene za sodelovanje z zunanjimi akterji.
Izvajalci mnenja, da tovrstno sodelovanje povečuje možnosti za
spremembo življenjskega sloga otroka in družine.
Potrebne aktivnosti:
Potrebna je okrepitev sodelovanja med ZD in LS (predvsem VIZ)
glede čezmerno hranjenih, debelih in telesno manj zmogljivih
otrok ter vzpodbujati šole k sodelovanju.
Potrebna je okrepitev medresornega sodelovanja tudi na
sistemski ravni.

Predlagane novosti in izboljšave preventivnega programa – implementacija
po zaključku operacij sofinanciranih iz ESS:
✓ splošni dogovor – delno (potrebno urediti
financiranje koordinacije/upravljanja programa)
✓ spremembe pravilnika

• vzpostavitev informacijskega sistema
Umeščanje v strateške in akcijske načrte MZ :
✓ Področje prehrane in telesne dejavnosti
✓ Obvladovanje sladkorne bolezni
✓ Programi krepitve duševnega zdravja
✓ Strategija razvoja primarnega zdravstvenega varstva
✓ Priprava z dokazi podprtih politik (EVIPNet).
✓ Trajnost skozi izobraževanje in usposabljanje osebja:
program Javno zdravje otrok, mladostnic in mladostnikov za specializante pediatrije

druga pripravljena usposabljanja.

Hvala za pozornost!

