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KRONIČNE NENALEZLJIVE BOLEZNI (KNB)

Vir: SZO-Global status report on noncommunicable diseases 2014

SZO-Global burden of Disease

77% bremena  bolezni

na evropski celini





ZNAČILNOSTI KNB

• Velika umrljivost

• Veliko breme bolezni -
onesposabljanje(DALY)

• Zgodnja umrljivost

• Obolevnost,  
delanezmožnost,  
invalidnost

• Skupni dejavniki  
tveganja (DT) –
vedenjski, metabolni,  
socialno-ekonomski

• Socialne determinante  
zdravja pomembno  
vplivajo na pojavnost  
DT in breme KNB

• KNB poslabšajo  
socialno – ekonomski  
potencial in povečajo  
razlike v zdravju

• KNB naraščajo s  
starostjo in socialno  
depriviligiranostjo



VZROKI UMIRANJA – DELEŽI PO STAROSTNIH 

SKUPINAH, SLO, 2014

Vir: NIJZ 



“What’s the big picture?”
(relativni delež različnih dejavnikov, ki prispevajo k umrljivosti)

Obnašanje (vedenje)

40%

Okolje

5%

Socialni dejavniki

15%

Zdravstvo

10%

Genetika

30%

USA, Mc Ginnis 2003



DETERMINANTE ZDRAVJA (DAHLGREEN IN WHITEHEAD,

2006)



KRONIČNE BOLEZNI IN STANJA-

OPREDELITEV ZA NAMENE PREVENTIVE

o srčno žilne bolezni,

o rak,

o sladkorna bolezen,

o bolezni dihal (KOPB  

in astma) METABOLNI DEJAVNIKI
TVEGANJA

• zvišan krvni tlak

• zvišan holesterol

• zvišana glukoza

• debelost

o duševne motnje,

o mišično skeletne
bolezni

VEDENJSKI DEJAVNIKI  
TVEGANJA

• kajenje

• alkohol

• nezdrava prehrana
• telesna nedejavnost



KAKO UČINKOVITO  

PREPREČEVATI KNB



IZZIV ŽIVLJENJSKEGA SLOGA

S spremembo življenjskega sloga bi lahko predvidoma
preprečili:

do 80 % koronarne srčne bolezni,

do 90 % sladkorne bolezni tipa II,

več kot tretjino vseh primerov raka.

Informiranje + izobraževanje + omogočanje + podpora pri
spreminjanju življenjskega sloga

vir: WHO/FAO poročilo 916, 2003



KONTINUUM CELOKUPNE OGROŽENOSTI ZA KNB

zelo ogroženi posamezniki za KNB  

(absol. ogroženost za SŽB >20%, osebe  

z velikim tveganjem za SB, raka,  

KOPB…)

bolniki z manifestno  

kronično boleznijo

populacija

Wood, 2002- prirejeno



populacijski pristop

osnovna zdravstvena dejavnost

individualni (“high-risk”)

pristop

javno-zdravstvene politike

(zakonodaja, financiranje, itd.)

CELOVITOST PREVENTIVE KNB



PREVENTIVA KNB PRI

ODRASLIH NA PRIMARNI RAVNI

• Nacionalni program primarne preventive srčno-žilnih  

bolezni, od leta 2002 v vseh ambulantah družinske  

medicine in v preventivnih (ZV) centrih

• Uvajanje preventive vseh KNB preko uvajanja  

referenčnih ambulant (od leta 2011 dalje)

• Nadgradnja: projekt Skupaj za zdravje 2014 –

2016 – integrirana preventiva KNB na primarni 

ravni, skupnostni pristop, zmanjševanje 

neenakosti v zdravju 



NACIONALNI PROGRAM
PRIMARNE PREVENTIVE SŽB



PREVENTIVA KRONIČNIH BOLEZNI 
NAMEN IN CILJI

 umrljivost

 obolevnost

 invalidnost zagotavljanje & izboljšanje QoL



Univerzalno dostopen,

sistematičen,

v celoti financiran (ZZZS);  

timski,

nemedikamentozno orientiran pristop,  

usmerjen v odkrivanje in obravnavo  

oseb z DT in ogroženih za SŽB,

in v preprečevanje KNB.



PRAVNO-FORMALNA OPREDELITEV  

PROGRAMA

Program je opredeljen v 2 temeljnih dokumentih:

 Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na  
primarni ravni (Ur. l. RS, št. 19/1998, 47/1998, 26/2000,  
67/2001, 33/2002, 37/2003, 117/2004, 31/2005, 83/2007,  
22/2009) - MZ

 Splošni dogovor za posamezno pogodbeno leto (Področni  
dogovor za zdravstvene domove in zasebno zdravniško  
dejavnost oz. Priloga Splošnega dogovora) – ZZZS –

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199847&amp;stevilka=2054
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200026&amp;stevilka=1164
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200167&amp;stevilka=3579
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200233&amp;stevilka=1391
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200337&amp;stevilka=1730
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004117&amp;stevilka=4812
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200531&amp;stevilka=1043
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200783&amp;stevilka=4215
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200922&amp;stevilka=867


NACIONALNI PROGRAM  

PRIMARNE PREVENTIVE SŽB
• Namen:

• Odkrivanje oseb, ki so zelo ogrožene za SŽB in SB2
• Obravnava zelo ogroženih oseb v programih za  

spremembo življenjskega sloga in pp z zdravili

• Ciljna populacija
• moški 35 – 65 let

• ženske 45 – 70 let

• Izvajanje NPPPSŽB
• Preventivni pregledi v vseh ambulantah družinske  

medicine vsakih 5 let, spremljanje ogroženih vsako leto

• Obravnava zelo ogroženih za SŽB v preventivnih (ZV)  
centrih v ZD



Preventivni  
pregledi

Nemedikamentozna/  

preventivna intervencija

Nacionalni program primarne preventive srčno-žilnih  
bolezni (NPPPSŽB)

STRUKTURIRANOST PROGRAMA



MREŽA 61 PREVENTIVNIH CENTROV  

(ZVC) V OKVIRU NPPPSŽB

Izvajanje delavnic:
Kratke delavnice

Promocija zdravja
Dejavniki tveganja
Test hoje na 2 km

Dolge delavnice
Zdrava prehrana
Telesna dejavnost za zdravje
Zdravo hujšanje
Da, opuščam kajenje
Novo: Podpora pri spoprijemanju z depresijo

Individualno svetovanje:
Kajenje (v ZVC)
Alkohol (pri zdravnikih)





Število izvedenih dolgih in kratkih zdravstvenovzgojnih
delavnic ter kumulativno število udeležencev, Slovenija, 

2002 - 2013



SDR, bolezni obtočil, na 100,000 prebivalcev
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≈50%



 dejavnikov tveganja je  
očitno zelo učinkovito;

vendar:

 na račun sprememb življenjskega  
sloga ali medikamentozne terapije ??



Circa 60% from  
risk factor  
modification

Circa 40%  
from  
treatment

48% zmanjšanja umrljivosti zaradi bolezni obtočil po letu 1980 je mogočepripisati  
zmanjševanju kajenja. 32% zmanjšanja je posledica drugih ukrepov primarne in  

sekundarnepreventive.

RAZLAGA ZMANJŠANJA SŽ UMRLJIVOSTI - 1980-2000

Primary sources Belgin et al [2004], Capewell et al [1999] , McPherson [2001]

Smoking reduced 48%

BP lowered 9.5%

Fatreduced 9.5%

Reduced
Deprivation

3%

Increased risk of
obesity/physical
inactivity

-12.%

11% Secondary  
prevention

8% Thrombolysis &  
other AMI

5% Surgery or drugs  
for angina

3% Treatment for  
hypertension

13% Other



NOVA PARADIGMA SE

UDEJANJA Z UVAJANJEM

R- EFERENČNIHAMBULANT



NOVA PARADIGMA SE UDEJANJA  

PREKO REFERENČNIH AMBULANT(RA)  

IN OMOGOČA:
• Uvajanje integrirane preventive in celostne

oskrbe KNB v RA

• Programsko dopolnitev NPPPSŽB z zgodnjim 
odkrivanjem in preventivo ostalih KNB:
• KOPB

• Depresija

• Osteoporoza

• Vključitev sekundarne preventivne obravnave  
in učinkovite samooskrbe KNB v integrirano  
obravnavo  tima DZ in zdravstvenovzgojnih
centrov



REORGANIZACIJA SISTEMA PRIMARNE
RAVNI ZV PREKO RADM OMOGOČA:

• okrepitev kapacitet tima izbranega zdravnika za preventivno  
in celostno zdravstveno oskrbo KNB in kroničnih stanj in  
prenos določenih kompetenc na DMS;

• izboljšanje standardov zdravstvene oskrbe z:
• definiranjem in spremljanjem kazalcev kakovosti zdravstvene  

oskrbe KNB ter
• poročanjem, nadzorom in vrednotenjem dela glede na doseganje

definiranih standardov kakovosti ter zdravstvenih izidov;



VLOGA DMS V PREVENTIVI KNB IN  

CELOSTNI OSKRBI KNB V RADM
• Izvaja presejanja za odkrivanje oseb z velikim tveganjem za KNB  

in zgodnjih oblik KNB

• Je ključni koordinator in mentor ogroženim in bolnikom s KNB na  

področju spremembe življenjskega sloga

• V sodelovanju z zdravnikom, z ogroženim/bolnikom načrtuje  

ukrepe vedenjskih intervecij in izvaja motivacijska svetovanja za  

spremembo življenjskega sloga

• Usmerja ogrožene/kronične bolnike v strukturirane obravnave v

preventivne centre (ZVC)

• Sodeluje z izbranim DZ, stroko preventivnih centrov (ZVC),  

patronažno službo, socialno službo,…

• Spremlja učinkovitost ukrepov nemedikamentoznih obravnav pri

ogroženih

• Spremlja urejenost kroničnih bolnikov in izvaja presejanja in  

ukrepe sekundarne preventive pri KB



SKUPAJ ZA ZDRAVJE – ZA 
BOLJŠE ZDRAVJE IN 
ZMANJŠANJE NEENAKOSTI 
V ZDRAVJU V SLOVENIJI



Vzpostavitev  
Centra za krepitev zdravja v luči krepitve zdravja in 

zmanjševanja neenakosti na lokalni ravni



Zdravstveno 
varstvo odraslih

Center za 
krepitev 
zdravja

Zdravstveno 
varstvo žensk

Zobozdravstveno 
varstvo odraslih

Zdravstveno 
varstvo šolskih 

otrok in mladine

Fizioterapija

Zdravstveno 
varstvo 

predšolskih otrok 

Zobozdravstveno 
varstvo otrok in 

mladine

ZDRAVSTVENI DOM

Patronažno 
zdravstveno 

varstvo

Preimenovanje zdravstvenovzgojnega centra (ZVC) v 
Center za krepitev zdravja (CKZ). 

CKZ  je organiziran kot samostojna organizacijska enota v zdravstvenem domu.

Vrbovšek S,2015



Patronažna služba

CSD, ZRSZ, NVO, občina, 
lokalno okolje

Sekundarne  specialistične 
ambulante 

Center za krepitev zdravja

Nemedikamentozne

obravnave 

(Referenčne) ambulante 
družinske medicine

Povezovanje Centra za krepitev zdravja 

Vrbovšek S,2015



Aktivnosti Centra za krepitev zdravja 

V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI
Za različne populacijske skupine

V LOKALNEM OKOLJU
Za potrebe populacijskih skupin in okolij v lokalnih skupnostih

VODENJE IN KOORDINACIJA 
DELA V CENTRU ZA KREPITEV 

ZDRAVJA

Vrbovšek S,2015



TEMELJNA 
OBRAVNAVA ZA 

KREPITEV 
ZDRAVJA

Zdravo živim

Ali sem fit?

Tehnike 
sproščanja

MODULI ZA 
KREPITEV 
ZDRAVJA

Zvišan krvni tlak

Zvišane maščobe 
v krvi

Zvišan krvni 
sladkor

Sladkorna 
bolezen tipa 2

Test telesne 
pripravljenosti za 

starejše

SVETOVALNICA ZA 
ZDRAV ŽIVLJENJSKI 

SLOG

Zdravo jem

Gibam se

Zdravo hujšanje

S sladkorno 
boleznijo skozi 

življenje

SVETOVALNICA ZA 
DUŠEVNO ZDRAVJE

Podpora pri 
spoprijemanju z 

depresijo

Podpora pri 
spoprijemanju s 

tesnobo

Spoprijemanje s 
stresom

SVETOVALNICA ZA 
TVEGANA 
VEDENJA

Skupinsko 
svetovanje za 

opuščanje kajenja

Individualno 
svetovanje za 

opuščanje kajenja

Individualno 
svetovanje za 

opuščanje 
tveganega in 

škodljivega pitja 
alkohola

POGLOBLJENA OBRAVNAVA ZA KREPITEV ZDRAVJA

Individualni vstopni razgovor

Struktura Programa za krepitev zdravja

Vrbovšek S,2015



Podpira:

 integrirano preventivo kroničnih nenalezljivih bolezni;

 skupnostni pristop krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v 
zdravju;

 ranljive skupine pri vključevanju v preventivni program.

Nov koncept organizacije Centra za krepitev zdravja

Vrbovšek S,2015



HVALA ZA POZORNOST!


