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ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO KRANJ

I. UVOD
Tokrat je pred vami »Zdravstveno statistični letopis Gorenjska 2002«. Pri njegovem nastanku ste
sodelovali tudi vi, saj ste v zdravstveno statistični poročevalski sistem vključeni vsi zdravstveni zavodi
in zasebniki na Gorenjskem. Vam, izvajalcem obstoječa zakonodaja in predpisi nalagajo dolžnost
poročanja, nam, zaposlenim na zavodih za zdravstveno varstvo in Inštitutu za varovanje zdravja RS pa
dolžnost kontroliranja in objave podatkov.
Statistični podatki o obsegu in vsebini dela zdravstvenih služb so pomembni za spremljanje
zdravstvenega stanja prebivalstva ter nam omogočajo primerjave tako z drugimi regijami in Slovenijo
kot tudi v mednarodnem merilu.
V letošnjem letopisu boste našli:
1. Organizacijo zdravstvene službe na Gorenjskem – poglavje, ki smo ga dopolnili z novimi
zasebnimi izvajalci zdravstvene dejavnosti;
2. Prebivalstvo Gorenjske;
3. Vitalno statistične podatke;
4. Podatke o začasni zadržanosti z dela;
5. Podatke o zunajbolnišničnem zdravstvenem varstvu;
6. Podatke o posameznih zdravstvenih službah na Gorenjskem (službi splošne medicine,
zdravstvenem varstvu predšolskih otrok, zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine,
medicini dela, prometa in športa, zdravstvenem varstvu žensk in materinski šoli, patronažnem
varstvu, reševalni službi, ambulantno specialistični službi, službi mladinskega in splošnega
zobozdravstva ter bolnišnični dejavnosti).
Pri posameznih službah so zbrani in prikazani podatki o:
 številu zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz Baze podatkov izvajalcev zdravstvene
dejavnosti na dan 31.12.2002;
 številu zdravstvenih delavcev in sodelavcev preračunanih iz delovnih ur;
 delovnih urah;
 obiskih (preventivnih in kurativnih);
 ugotovljenih boleznih in stanjih po Mednarodni klasifikaciji bolezni in sorodnih
zdravstvenih problemov za statistične namene - revizija 10 (MKB-10).
Pri ugotavljanju bolezni in stanj so upoštevane končne diagnoze. V zdravstvenem varstvu
žensk je v specialističnih ambulantah bolnišnic vodena tudi zdravstvena dejavnost na primarni
ravni.
Podatke iz javnih zdravstvenih zavodov in od zasebnih izvajalcev zdravstvene dejavnosti 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. Z veseljem
ugotavljamo, da se širi krog tistih, ki jih ti podatki zanimajo.
Upamo, da boste v Zdravstveno statističnem letopisu Gorenjska 2002 našli podatke, ki vas zanimajo.
Če boste pri prebiranju naleteli na nejasnosti, nas o tem, prosim, obvestite. Trudili se bomo, da jih v
bodoče odpravimo in pričujočo publikacijo še bolj približamo vam uporabnikom.
Alenka Hafner, dr. med.
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