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Pred vami je »Zdravstveno statistični letopis Gorenjska 2003«, tokrat verjetno zadnjič v 
obliki, ki ste je bili vajeni. Nova zakonodaja prinaša na področje zbiranja, obdelovanja in 
objave statističnih podatkov številne spremembe, ki se bodo odrazile tudi pri pripravi 
zdravstveno statističnih letopisov. 
 
Demografska, vitalna in zdravstvena statistika omogočajo spremljanje zdravstvenega stanja 
prebivalstva, postavljanje prioritet, načrtovanje ukrepov ter ocenjevanje njihove učinkovitosti. 
Statistični podatki o vsebini in obsegu dela zdravstvenih služb so ključnega pomena za 
odločanja in načrtovanja v zdravstvu, saj vsi omenjeni podatki omogočajo tudi primerjave, 
tako na lokalni, regijski, nacionalni in tudi mednarodni ravni. Pomena takih podatkov pa se 
zaveda vse večji krog ljudi tako na lokalni kot tudi vseh ostalih ravneh.  
Seveda pa za zadovoljevanje zgoraj opisanih namenov potrebujemo predvsem kvalitetne 
podatke, za kar smo odgovorni vsi, ki pri njihovem nastanku sodelujemo. Izvajalci 
zdravstvenega varstva nastopate v omenjenem sistemu kot poročevalci, ki vam obstoječa 
zakonodaja in predpisi nalagajo dolžnost poročanja. Podatke v obliki letnih statističnih poročil 
nam pošiljate na Zavod za zdravstveno varstvo Kranj izvajalci zdravstvenega varstva iz javnih 
zdravstvenih zavodov in zasebniki. Na Zavodu ta poročila pregledamo in združimo ter 
obdelujemo na dva načina: s programom ZUBSTAT (zunajbolnišnična zdravstvena statistika) 
in na star še veljaven način (podatki, sporočeni na starih obrazcih ali izpisi iz računalniških 
programov, ki jih uporabljajo izvajalci). To so tako imenovani rutinsko zbrani podatki. 
Inštitut za varovanje zdravja RS je upravljavec baz podatkov in pripravlja metodološka 
navodila. V publikaciji sledimo definicijam, ki jih uporablja tudi omenjeni Inštitut. Seveda pa 
so v sistem vključeni še oblikovalci računalniških programov.  
 
 
Upamo, da boste v omenjenem letopisu tako predstavniki lokalnih oblasti in oblikovalci 
zdravstvene politike, kot tudi strokovnjaki s področja zdravstva, izvajalci zdravstvene 
dejavnosti in tudi posamezniki in skupine, ki vas to področje zanima, našli podatke, ki jih 
potrebujete. Če boste pri pregledu naleteli na nejasnosti, nas o tem, prosim, obvestite. Trudili 
se bomo, da jih v bodoče odpravimo in publikacije še bolj približamo vam uporabnikom.  
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