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KAJ JE ZDRAVJE ?



ZDRAVJE

Definicija zdravja po Svetovni zdravstveni organizaciji (1948)

 zdravje ni le odsotnost bolezni, ampak tudi duševno, telesno, 
čustveno in socialno ugodje/blagostanje (well-being)



KAJ JE JAVNO ZDRAVJE ?



JAVNO ZDRAVJE

Definicija javnega zdravja 

 znanost in spretnost preprečevanja bolezni, krepitve zdravja in 
podaljševanje življenja s pomočjo organiziranih naporov družbe



 Cepljenje

 Varnost v prometu

 Varna delovna mesta

 Obvladovanje nalezljivih bolezni

 Zmanjšana umrljivost zaradi srčno-žilnih bolezni in možganske 
kapi

 Varna in zdrava hrana

 Zdrave matere in otroci

 Planiranje družine

 Fluoriranje pitne vode

 Prepoznanje kajenja kot dejavnika tveganja za zdravje in njegovo 
omejevanje

10 NAJVEČJIH DOSEŽKOV JAVNEGA ZDRAVJA V 
PREJŠNJEM STOLETJU



KLJUČNE FUNKCIJE JAVNEGA ZDRAVJA

1. Spremljanje zdravja in blaginje prebivalstva ter sistema zdravstvenega 
varstva 

2. Pripravljenost za obvladovanje groženj zdravju  

3. Varovanje zdravja, vključno z ukrepanjem na področju okolja in zdravja, 
zdravja pri delu, varne hrane idr. 

4. Krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju 

5. Preprečevanje in zgodnje odkrivanje bolezni 

6. Upravljanje in vodenje na področju javnega zdravja  

7. Zagotavljanje kritične mase  usposobljenih in kompetentnih 
strokovnjakov javnega zdravja 

8. Zagotavljanje vzdržnega financiranja in učinkovite organizacijske 
strukture 

9. Zagovorništvo, komunikacija in mobilizacija skupnosti za zdravje 

10. Krepitev raziskovanja na področju javnega zdravja v podporo politikam in 
ukrepom



NIJZ – OSREDNJA INSTITUCIJA JAVNEGA ZDRAVJA V SLOVENIJI

Dejavnost NIJZ obsega

o zagotavljanje podatkov s področja zdravja in zdravstvenega 
varstva, 

o spremljanje in ocenjevanje zdravja prebivalstva;
o varovanje zdravja ter pripravljenost na resne grožnje zdravju;
o krepitev zdravja in oblikovanje strokovnih podlag za 

sprejemanje zdravju naklonjenih politik;
o programe in ukrepe za preprečevanje bolezni; 
o spremljanje in ocenjevanje zdravstvene dejavnosti;
o izobraževanje strokovnjakov javnega zdravja ter raziskave v 

javnem zdravju. 



NIJZ predstavlja ekspertni nivo za podporo odločitvam, ki 
jih sprejema država na nacionalnem in lokalnem nivoju in, 
ki imajo posredni ali neposredni vpliv na zdravje 
populacije.





ORGANIZACIJA NIJZ

Območne enote

 Območna enota Celje, Ipavčeva 18, Celje,

 Območna enota Koper, Vojkovo nabrežje 4a, Koper,

 Območna enota Kranj, Gosposvetska ulica 12, Kranj,

 Območna enota Ljubljana, Zaloška 29, Ljubljana,

 Območna enota Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor,

 Območna enota Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 2b, Murska 
Sobota,

 Območna enota Nova Gorica, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, Nova 
Gorica,

 Območna enota Novo mesto, Mej vrti 5, Novo mesto,

 Območna enota Ravne na Koroškem, Ob Suhi 5b, Ravne na Koroškem.



OBMOČNE ENOTE (OE) NACIONALNEGA 
INŠTITUTA ZA JAVNO ZDRAVJE

 Pokrivajo območje več občin 

 Na podlagi poznavanja zdravstvene problematike in specifičnih 
dejavnikov, ki so pomembni za zdravje lokalnega prebivalstva, nudijo 
lokalnim oblastem strokovna izhodišča za sprejemanje politik in 
ukrepov varovanja in krepitve zdravja na lokalnih ravneh. 

 So izvajalci različnih aktivnosti in povezovalci med vladnimi in 
nevladnimi organizacijami v skupnosti. 

 Njihova vloga je pomembna pri zagotavljanju strokovne podpore pri 
pripravi, izvajanju in vrednotenju ukrepov za izboljšanje zdravja. 



PRENOS ZNANJA

 Obeležitve svetovnih dni

 Strokovna srečanja in delavnice

 Domače in mednarodne konference

 Sestanki projektov

 Izobraževalni programi

 Sodelovanje z mediji



Revija Zdravstveno varstvo
Slovenian Journal of Public Health (SJPH)

 Temeljna publikacija na področju javnega zdravja in primarnega 
zdravstvenega varstva v Sloveniji 

 Namen revije, ki izhaja štirikrat letno, je spodbujati znanstveni razvoj na 
področju javnega zdravja v Sloveniji in na območju srednje in jugovzhodne 
Evrope.

 Revija doživela temeljito prenovo v letu 2003, ko smo uvedli strog 
recenzentski postopek

 Letno izidejo štiri redne številke z okoli 35 članki. 
 Od leta 2009 je revija vključena v Social Science Citation Indeks (SSCI), IF 

(2018) - 1,074. 
 V elektronski obliki dostopna na spletnih straneh NIJZ 
 Članki so prosto dostopni v polnem besedilu
 Video z navodili za avtorje: http://www.nijz.si/sl/nijz/revija-zdravstveno-

varstvo

http://www.nijz.si/sl/nijz/revija-zdravstveno-varstvo
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