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Programi preventive in krepitve 

zdravja
Navodilo za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni

(1998, 2002)

1. reproduktivno zdravstveno varstvo,

2. zdravstveno varstvo dojenčkov in otrok do dopolnjenega 6. leta starosti,

3. zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine do dopolnjenega 19. leta starosti

4. zdravstveno varstvo študentov

5. zobozdravstveno varstvo otrok in mladine

6. zdravstveno varstvo odraslih v dejavnosti splošne medicine

7. zdravstveno varstvo za varovance obravnavane v patronažnem varstvu 

8. zdravstveno varstvo športnikov

Drugi državni programi



Patogeneza in salutogeneza

Vir: Eržen I, Kragelj Zaletel L, Premik M: Uvod v javno zdravje. 



Primarna raven preventive

Preprečevanje nastanka predklinične 

oblike bolezni



Vir: Eržen I, Kragelj Zaletel L, Premik M: Uvod v javno zdravje. 



Vir: Eržen I, Kragelj Zaletel L, Premik M: Uvod v javno zdravje. 



Sekundarna raven preventive

Preprečevanje nastanka klinično 

izražene oblike bolezni



Vir: Eržen I, Kragelj Zaletel L, Premik M: Uvod v javno zdravje. 



Vir: Eržen I, Kragelj Zaletel L, Premik M: Uvod v javno zdravje. 
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Preventivni pregled
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Storitve preventive in krepitve zdravja na primarni ravni

Center za krepitev zdravja
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Intervencije:

• Priprava na porod in 
starševstvo, 

• Vzgoja za zdravje OM,

• Zobozdravstvena vzgoja,

• Povišan krvni tlak, maščobe v 
krvi, krvni sladkor,

• Zdrava prehrana, 

• Telesna dejavnost, 

• Duševno zdravje, 

• Zdravo hujšanje, 

• Življenje s SB,

• Opuščanje kajenja in pitja 
alkohola,

• Vključevanje ranljivih,

• Aktivnosti v lokalni skupnosti.

Center za krepitev zdravja

Multidisciplinarni tim:

• Dipl.med.sestra

• Fizioterapevt

• Psiholog

• Dietetik

• Kineziolog

• Zdravnik (DM, PED)





TEMELJNE OBRAVNAVE 
ZA KREPITEV ZDRAVJA 

POGLOBLJENE OBRAVNAVE ZA KREPITEV ZDRAVJA 

 
Zdravo živim 

 
Ali sem fit? 

 
Tehnike sproščanja  

 
Zvišan krvni tlak 

 
Zvišane maščobe v krvi 

 
Zvišan krvni sladkor 

 
Sladkorna bolezen tipa 2 

 
Test telesne 

pripravljenosti za 
odrasle/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 

 

*

Delovanje integriranega centra za krepitev zdravja
Nemedikamentozne obravnave v Programu za krepitev 

zdravja



Algoritem klinične 

ocene stanja 

prehranjenosti in 

telesne zmogljivosti ter 

celostne obravnave.

Izvajanje nadgradenj pri 

preventivnih 

pregledih otrok in mladostnikov
(pripravila Polonca Truden Dobrin)
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Stand.stopnja umrljivosti, bolezni srca in ožilja, Slovenija, na 100.000 preb. (vir: NIJZ)
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Hvala.


