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Človek -zdravje



ZDRAVJE

• Zdravja ne kupiš s tabletko,

• Niti ne ohranjaš s skalpelom.

• Zdravje ni le odsotnost bolezni,  

• ampak je borba za polnost življenja 
Piet Hein 1998

“ZDRAVJE JE STANJE POPOLNEGA TELESNEGA, DUŠEVNEGA IN 
SOCIALNEGA BLAGOSTANJA IN NE SAMO ODSOTNOST 

BOLEZNI IN ONEMOGLOSTI”  WHO, 1948
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Javno zdravje - Ljudsko zdravje 

Javno zdravje je znanost in umetnost 
preprečevanja

bolezni, podaljševanja življenja in 
izboljševanja

zdravja z organiziranimi napori družbe



Znanje v JZ je globalna dobrina

 Znanje in izkušnje  v javnem zdravju pomenijo globalno 
človeško dobrino

 ni izključujoče - oskrba z javnim zdravjem ne zahteva 
plačila in je v korist posameznikom in skupnostim; 

 uporaba določene dobrine, ki koristi posameznikom ali 
skupnostim ne zmanjšuje koristi drugih.

Integralnost, več-disciplinarnost , med-sektorsko 
sodelovanje, inter-institucionalnost……



Naloge stroke javnega zdravja

Priskrbeti utemeljene informacije o:

Zdravstvenem stanju prebivalstva in 
dejavnikih/determinantah, ki ga določajo;

Organiziranosti, učinkovitosti in odzivih 
družbe na probleme povezane z zdravstvenim 
stanjem prebivalstva.
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Javno zdravje v vseh sektorjih  in na vseh 
ravneh družbe 

Z D R A V J E

Agroživilski 
kompleks

Vzgoja in 
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šolstvo 

Socialno 
varstvo

Okolje 
Zdravstveni

sektor

Sistem zdrav.  
varstva

Nevladne organizacije



PremoženjeZdravje

Zdravstveni
sistemi

Socialna blaginja

Zdravstveni sistemi, zdravje in blagostanje
povzeto po McKee in sod. 2009, Figueras in sod. 2008 

Vpliv na ekonomijo

Vpliv na zdravstveno stanje



SISTEM  ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Vodenje,
nadzor

Izvajanje
dejavnosti

Financiranje

Ustvarjanje
virov

Odzivnost
sistema

Pravična
razporedit.

bremen

ZDRAVJE

Sistem zdravstvenega varstva vključuje vse organizacije, ureditve in vire 
namenjene izvajanju zdravstvenih aktivnosti. (WHO)(WHO, 2000)

funkcije cilji
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Primarno zdravstveno varstvo
(SZO: Alma Ata 1978)

• PZV rešuje zdav. probleme posam., družin in skupnosti;

• PZV se izvaja v lokalni skupnosti, kjer ljudje živijo in delajo in mora 
biti za vse ljudi enako;

• Pri načrtovanju in odločanju o vsebini, obsegu, delu, razvoju in 
sredstvih za PZV je udeležba javnosti nujni in obvezni pogoj;

• Načelo enotnosti zdravstvenega varstva mogoče le s PZV;

• PZV se med državami razlikuje, vendar povsod vključuje skrb za 
ustrezno prehrano, pitno vodo, pogoje bivanja, varstvo okolja, 
zdravstveno samozaščito, varstvo matere in otroka, načrtovanje 
družine, oskrbo urgentnih stanj in poškodb ter preskrbo z zdravili.



Primarno zdravstveno varstvo

Asanacija vasi..

“Pri tej priliki bomo prišli 
v stik z najširšimi sloji 

ljudstva in razvili bomo 
naše delovanje v tem 

smislu, ki je pravzaprav 
najvišji v higienskem 
dviganju naše vasi…”

A. Štampar, 1924



Primarno zdravstveno varstvo
včeraj danes jutri



Primarno zdravstveno varstvo

Primarna zdravstveno varstvo je sestavni del celovitega sistema 
ZV, vendar ima svoje specifičnosti:

• Družbeni vidik (enakost, humanizacija, sodelovanje pri socialnem razvoju→ 
blagostanje)

• Organizacijski vidik (polit. podpora, medsekt. sodelovanje, racional. 
planiranje, udeležba javnosti, tehnologija, ZD)

• Tehnološki vidik (podpora zdravemu razvoju skupin preb; zdravljenje in 
svetovanje - manjši zdrav. Problemi; ocena zdrav. stanja, problemi pri duševne, 
psihosomatske in socialne narave; kontinuirano varstvo in organizacija pomoči; 
terminalna stanja; zgodnje odkrivanje- screeningi; urgenca/triaža ipd.)



Značilne razlike med OZD in PZV 
(prirejeno po WHO: Primary Health Care. The Wordl Health Report 2008)

značilnosti: OZD PZV
Glavni cilj Omejitev na bolezen –

tehnološko fokusiranje
Celovito zdravje je socialni 

in politični cilj

Sektor Zdrav. sektor Več sektorjev

Strategije Kurativa z nekaj pozornosti 
na preventivo

Celostni pristop - odpraviti 
vzroke bolezni

Načrtovanje Zunanje, pogosto brez 
lokalnih značilnosti

Lokalno, ki odseva 
prioritete skupnosti

Udeležba Omejena udeležba 
skupnosti; zun. eksperti

Lok. skupnost - ocena in 
obvladovanje zdravja

Vključ. politike Apolitično PZV je političen problem

Znan. utemelj. Klasične epidem. ocene 
izven komun. konteksta

Kompleksne: kval/kvan in 
partic. metode



Zdravstveni dom  v okviru primarnega 
zdravstvenega varstva

 ZD je potrebno vrniti izvirne socialno -
medicinske zamisli in funkcije obogatene z 
današnjimi spoznanji

 ZD usposobiti za širšo povezovalno in 
usklajevalno vlogo pri celostni socialno 
medicinski in preventivni obravnavi populacijskih 
skupin.



Primarno zdravstveno varstvo 
funkcije zdravstvenega doma

• Zdravstveni dom (Health Center)  osrednja institucija primarnega zdravstvenega 
varsta. Usklajevanje in evaluacija več-sektorskih aktivnosti mora postati prioritetna 
naloga ZD.

– Nujna medicinska pomoč,
– Obravnava posebej ogroženih skupin  
– Presejanja,
– Svetovanja, 
– Organizacija pomoči na domu, 
– Znanstveno utemeljene komunikacije
– Vključevanje prebivalstva v zdravstvene aktivnosti, 
– Nudenje trajne in integrirane ( fizične, psihične in socialne) podpore pri 

socioekonomskem razvoju lokalne skupnosti
– Programi promocije zdravja ipd.,
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 Razredne osnove zdravja;

 Vzročnost  (biologija in okolje) 

 Vzgoja in razvoj veščin

 Pomen skupnosti - NVO

 Naklon socialnega gradienta

 Ni družbenega soglasja kako odpraviti razlike

Determinante zdravja in pomen skupnosti
Dahlgreen & Whitehead, 2006 



Javno zdravje  Ljudsko zdravje 

Javno 
zdravje

Zdrav. 
varstvo

,

Primar. 
zdrav. 

varstvo,

Promoc-
zdravja

Skupnost

NVO



•osebno in socialno identiteto, 
•skupno prepričanje, vrednote in norme,
•Zavedanje pripadnosti skupini,  
•delijo skupne potrebe, 
•zavezanost zadovoljevanju skupnih potreb…. 

Skupnost



Skupnost –vpliv na zdravje/blaginjo

• Skupnosti ima vpliv na zdravje in blagostanje posameznih članov. 
Močne skupnosti se lahko učinkoviti spopadajo in v končni fazi 
presežejo neugodne pogoje v katerih so se znašle (npr: velika 
brezposelnost, naravne nesreče, razširjen kriminal), medtem ko druge komaj 
preživijo ali povsem  oslabijo. 

• Najbolj trdožive skupnosti izkazujejo dobro vodstvo, občutek 
pripadnosti skupnim vrednotam, imajo razpoznavne skupne cilje in 
razvit sistem interaktivnih socialnih mrež. (delo, religija, zabava in 
prostovoljne organizacije).

• Raziskave so potrdile (Whitehall), da dobro obvladovana skupnost , 
ki je pod velikim stresom izkazuje  boljše zdravje kot skupnost pod 
velikim stresom in se slabo obvladuje. 



Faze zastavljenih razvojnih (zdravstvenih) 

projektov v skupnosti (Mittelmark MB)

Analiza 
skupnosti

Začetno 
načrtovanje

Širjenje in 
ponovna 

ocena  

Izvedba

Vzdrževanje in 
utrjevanje



Okvir za vzdrževanje (trajnostnega) programa 
izboljševanja zdravja v skupnosti (Shediac-Rizkalah MC)

• .

Načrt projekta in 
izvedba

Dejavniki znotraj 
organizacije

Dejavniki v širšem 
okolju skupnosti

Trajnostni program
•Vzdrževanje korist. programa,
• Institucinaliziranje programa,
• Izgradnja zmogljivostiuni
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NVO - opredelitev in značilnosti

“NVO prostovoljna samoupravna telesa ali organizacije, 
ustanovljene za uveljavljanje ciljev svojih ustanoviteljev in 
članov, ki po svoji naravi niso namenjeni ustvarjanju dobička.”
(Svet Evrope ,2007)

Značilnosti NVO:

• legalnost
• neodvisnost
• širši socialni cilji: spremembe v smislu kakovosti življenja
• številčnost 
• raznolikost 
• zaupanje članstva
• neodvisna strokovnost (znanje, izkušnje, kompetence)
• kakovost odločanja - oblikovanje politik Niso politična stranka

• pomemben sestavni del udeležbe javnosti v odprti demokratični družbi



Tipologija NVO glede na usmerjenost ali na raven sodelovanja

• Dobrodelnost: od zgoraj navzdol; 
zadov. potreb revnih…; ni vključenosti

• Storitveno dejavnost : aktivnosti 
zadevajo zdravje, načrt. družine, 
izobraž.; pričakovana vključenost

• Udeležbo : projekti samopomoči, 
prebivalstvo vključuje s prispevki: 
denar, orodja, zemljo, materiale, delo… 
Razvojni projekti skupnosti

• Opolnomočanje: pomoč revnim -
razviti razumevanje socialnih, političnih 
in ekonomskih dejavnikov, ki vplivajo 
na življenje, okrepiti zavest o lastnih 
potencialih za obvladovanje življenj. 
Maksimalna vključenost koristnikov 

• NVO v skupnosti: iniciativa 
prebivalcev  v skupnosti - odgovorna 
za rast zavesti – revščina; razumevanje 
pravic:  dostopnost.

• Območne NVO kot so zbornice, 
(trgov., industr., etične, izobraž…) 
skupine  in zveze skupnostnih 
organizacij 

• Nacionalne NVO (npr.: Rdeči križ) 
lahko imajo svoje sekcije in pomagajo 
lokalnim NVO, profesionalna združenja

• Mednarodne NVO in Fondacije
sekularne, skrbstvene ali religiozne 
temelje - lahko financirajo lokalne 
NVO, institucije projekte ipd.



Pomen nevladnih organizacij - NVO

Na področju zdravstvenega varstva so pomemben dejavnik 
sodelovanja, saj gre za interesno  povezane posameznike, ki 
se zavedajo svoje družbene odgovornosti. Uveljavljajo 
načela zdravja, okolja in narave ter trajnostnega razvoja na 
vseh ravneh političnega odločanja in delovanja. 

• NVO oblikujejo inovativne rešitve za mnoge družbene 
probleme, predvsem na socialnem in zdravstvenem 
področju. Vplivajo na oblikovanje politike in zakonodaje, 
etičnega ravnanja, čuvanja vrednot, ozaveščanje javnosti ter 
nudenje podpore izvajanju  programov povezanih z 
zdravjem - ponujajo neposredno prilagojene storitve in 
ozaveščajo široko javnost.



Nekatere značilnosti NVO v Sloveniji

 Število nevladnih organizacij v Sloveniji se povečuje (23.963); CNVOS;

 Pogoji za delovanje nevladnih organizacij se ne izboljšujejo. 

 Resolucija o normativni dejavnosti (Ur. list  95/09) – Vlada naj:
 spodbuja in zagotavlja sodelovanje javnosti pri pripravi in spremljanju izvajanja

predpisov;
 spodbuja organiziranje civilne družbe in utrjuje civilni dialog.

 Kriza. NV lahko veliko pripomorejo k temu, da državljani kljub izgubi službe ostanejo 
dejavni, prožni in socialno vključeni.

 Posamezne kritike: Neodzinost, Nevladne elite, Lobiji, “Kvango”, “blef” vs. 
kakovost ……

 Zahteve: Vzpostaviti poseben urad za NVO, kjer bi med drugim analizirali javne 
politike, ki se nanašajo na razvoj nevladnega sektorja, ter svetovali vladi glede 
predpisov in politik, ki vplivajo na razvoj NVO. 
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Kdo vse naj sodeluje pri ustvarjanju 
zdravja

Vlada,
Vsi sektorji : vladni in 
nevladni → NVO,
Strokovnjaki s 
področja javnega 
zdravja,
Zdravstveni delavci,
Raziskovalne in 
izobraževalne 
institucije…….

….in vsi zainteresirani


