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Vsebina  

• Strateški dokumenti na področju zdravja in ZV v 
Sloveniji  

• Ključni izzivi na področju zdravja v Sloveniji  

• SIP in prioritete na področju zdravja  

• Vsebina Operativnega programa za področje 
zdravja   

 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Strateški dokumenti 

• Strategija EU: Evropa 2020 

• Socialni investicijski paket: Vlaganje v zdravje (SWD (2013) 43 končni) 

• Strategija SZO: Zdravje 2020 – Evropska strategija za zdravje in 

blaginjo  

 

• Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008 – 2013  

 v pripravi je nov strateški dokument    

• Državni program paliativne oskrbe 

• Državni program obvladovanja raka v Sloveniji 2010 – 2015 

• Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni 2010 – 2020 

 

• Strategija razvoja dejavnosti javnega zdravja 2014- 2020  

• Nacionalni program duševnega zdravja 
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Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega  

varstva 2008 – 2013 

Namen:  

Ozavestiti skrb in odgovornost za zdravje v družbi in pri posamezniku 

ter organizirati dostopen, kakovosten in dolgoročno vzdržen sistem 

zdravstvenega varstva, v katerem je pacient partner. 

Cilji:  

• podaljšanje pričakovane življenjske dobe, izboljšanje zdravja in 

povečevanje kakovosti življenja za vse skupine prebivalstva  

• zmanjšanje neenakosti v zdravju  

• krepitev duševnega zdravja 

• okrepitev primarnega zdravstvenega varstva, paliative in dolgotrajne 

oskrbe  

• učinkovitost, kakovost in informatizacija zdravstvenega sistema 
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Ključni izzivi na področju zdravja  

• Staranje populacije 

• Večanje bremena kroničnih bolezni, vključno s težavami v 

duševnem zdravju  

• Povečevanje neenakosti v zdravju  

• Vpliv obolevnosti na produktivnost 

• Večja pričakovanja, naraščajoči izdatki v zdravstvu in vpliv novih 

zdravstvenih tehnologij  

• Zagotavljanje učinkovitosti in kakovosti programov in storitev 

• Zagotavljanje znanja in veščin zdravstvenih delavcev 
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Ključni izzivi na področju zdravja v Sloveniji  

 
Pričakovano trajanje življenja in  

pričakovana leta zdravega življenja  

Vir: NIJZ; Eurostat, 2013 
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Neenakosti v zdravju  

 

Pričakovano trajanje življenja pri starosti 30 let glede na izobrazbo in 

spol, 2008, vir: Neenakosti v zdravju v Sloveniji, IVZ, 2011 
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Socialni investicijski paket  

Vlaganje v zdravje (SWD (2013) 43 končni) 

• Vlaganje v vzdržen in učinkovit zdravstveni sistem 

• Vlaganje v zdravje kot vlaganje v človeški kapital 

– Prispevati k daljši delovni aktivnosti preko krepitve 

zdravja na delovnem mestu 

– Krepitev zdravja in preprečevanje kroničnih bolezni 

– Zaposlovanje v zdravstvenem sektorju 

• Zmanjševanje neenakosti v zdravju  

– Dostopnost 

– Ranljive skupine 
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Strateški cilji RS na področju vlaganj v  

vzdržen in učinkovit zdravstveni sistem 

 
• Okrepitev primarnega zdravstvenega varstva in dejavnosti 

javnega zdravja  

• Razvoj paliativne oskrbe  

• Vzpostavitev skupnostne skrbi za duševno bolne 

• Izboljšanje celovitosti obravnave starostnikov in invalidnih 

oseb 

• Vzpostavitev sistema vrednotenja zdravstvenih tehnologij 

(HTA) 

• Nadgradnja zagotavljanja nujne medicinske pomoči 

• Vzpostavitev E-zdravja in izboljšanje informacijskega 

sistema v zdravstvu 

• Upravljanje in organizacija 
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Strateški cilji na področju vlaganj v 

zdravje kot naložbe v človeški kapital 
 

• Krepitev zdravja, preprečevanje in zgodnje odkrivanje bolezni 

in dejavnikov tveganja  

• Vlaganja v zdravje na delovnem mestu  

• Vlaganje v znanje, spretnosti in kompetence strokovnega kadra 

• Dvig zdravstvene pismenosti  
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Strateški cilji na področju zmanjševanja  

neenakosti v zdravju 

 

• Podpora celostnim mulidisciplinarnim pristopom – boljša 

povezanost izvajalcev zdravstvenih in socialnih storitev bližje 

uporabnikom 

• Specifični ukrepi za ranljive skupine  

• Spremljanje neenakosti 
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OP za izvajanje Evropske kohezijske politike  

2014- 2020, osnutek 20.01.2014 

Prednostna os „Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja 

revščine, aktivno staranje in zdravje“ 

 

Pričakovani rezultati OP: 

• Izboljšanje dostopa do cenovno sprejemljivih, trajnostnih in kakovostnih 

socialnih in zdravstvenih storitev, vključno s preventivo in krepitvijo 

zdravja v vseh življenjskih obdobjih 

• Prehod od institucionalnih na skupnostne oblike nege in oskrbe 

 

 

Zagotovitev infrastrukture, celovitosti pristopov in informacijske podpore: e-

zdravje                                                                                                                                                                             
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Pričakovani rezultati OP 

• Novi modeli krepitve zdravja vključno z javnozdravstvenimi 

kampanjami (predlog Strategije razvoja javnega zdravja) 

• Mreže izvajalcev, na primer na področju patronažnega varstva, ki 

zagotavljajo sodelovanje med primarnim zdravstvenim varstvom in 

socialnim varstvom pri integralni oskrbi bolnikov (pripravljen 

osnutek strategije razvoja PZV) 

• Vsem dostopna paliativna oskrba (sprejeta strategija Paliativne 

oskrbe)  

• Programi pomoči osebam z motnjami v duševnem zdravju v 

skupnosti, vključno za področje demence (predlog Nacionalnega 

programa duševnega zdravja) 

• Inovativni pristopi celovite obravnave starostnikov in invalidnih oseb 

(sprejeta Strategija socialnega varstva, namera o sprejemu 

Strategije za starejše in Strategije za dolgotrajno oskrbo) 

• Enoten informacijski sistem v zdravstvu 
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Pričakovani rezultati OP: 

• manj socialne izključenosti 

• manj neenakosti v zdravju  

• nacionalni, regionalni in lokalni razvoj 

  

     HVALA! 


