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1. UVOD 
 

Zdravstveno statistični letopis Gorenjske za leto 2006 vsebuje podroben  pregled zdravstveno statističnih 

podatkov in informacij, ki jim osnovo predstavljajo uveljavljene podatkovne zbirke in poročevalski 

sistemi v zdravstvu. Zdravstveno statistične podatke so nam posredovali izvajalci zdravstvenega varstva z 

območja Gorenjske, tako zdravstveni zavodi kot tudi zasebniki. Pri pripravi letopisa pa so bili uporabljeni 

še podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, izobraževalnih ustanov s področja zdravstva in 

Statističnega urada RS.  

 

V »Zdravstveno statističnem letopisu Gorenjska 2006« boste našli statistične podatke o obsegu in 

vsebini dela zdravstvenih služb, ki so ključnega pomena za načrtovanja v zdravstvu in demografsko, 

vitalno in zdravstveno statistiko, ki so pomembne za spremljanje zdravstvenega stanja, pa tudi za 

postavljanje prioritet, načrtovanje ukrepov ter ocenjevanje njihove učinkovitosti. Vsi omenjeni podatki 

nam omogočajo primerjave na regijski, nacionalni in tudi mednarodni ravni.  

 

V poglavju o organizaciji zdravstvene službe na Gorenjskem so zbrani podatki o vseh zdravstvenih 

zavodih in zasebnih izvajalcih zdravstvene dejavnosti, tako tistih, vključenih v mrežo javne zdravstvene 

službe, kot tudi o tistih, izven mreže javne zdravstvene službe.  

V nadaljevanju so predstavljeni podatki o prebivalstvu Gorenjske in sicer podatki o številu prebivalcev 

po posameznih upravnih enotah, občinah, spolu in starostnih skupinah in vitalno statistični podatki o 

številu rojstev in smrti ter vzrokih, zaradi katerih so prebivalci Gorenjske v letu 2006 najpogosteje 

umirali. 

V publikaciji so na voljo tudi podatki o začasni odsotnosti z dela ter vzrokih, ki so do izostajanja z dela 

pripeljali.  

Poleg že predstavljenih tem pa lahko v letopisu najdete še podatke o  zunajbolnišničnem zdravstvenem 

varstvu (službi splošne medicine, zdravstvenem varstvu otrok in mladine, medicini dela, prometa in 

športa, zdravstvenem varstvu žensk in aktivnosti šol za starše, patronažnem varstvu, ambulantno 

specialistični dejavnosti in zobozdravstvenem varstvu). Zbrani in prikazani so podatki o številu 

zdravstvenih delavcev, o obiskih (preventivnih in kurativnih) in ugotovljenih boleznih in stanjih. 

»Zdravstveno statistični letopis Gorenjska 2006« zaključuje poglavje o bolnišnični dejavnosti.  

 

Vsako poglavje se začne s podrobnim spremnim besedilom in  kratkim povzetkom bistvenih ugotovitev, 

ki smo jih dodali z namenom, da pojasnimo metodologijo zbiranja in obdelave podatkov.  

 

Publikacijo izdajamo v tiskani in elektronski obliki, objavljena pa je tudi na spletni strani Zavoda za 

zdravstveno varstvo Kranj (http://www.zzv-kr.si/). Upamo, da boste v njej našli želene, potrebne in 

uporabne podatke. Če boste pri pregledu in uporabi naleteli na nejasnosti ali področja, ki bi zahtevala 

drugačne ali podrobnejše prikaze, prosimo, da nas o tem obvestite. S tem nam boste pomagali našo 

publikacijo izboljšati. 
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