
Na rednem letnem srečanju Sekcije za preventivno medicino o izzivih in načrtih na področju 

javnega zdravja 

 

V začetku novembra 2019 je potekalo redno letno srečanje Sekcije za preventivno medicino (SPM), ki 

deluje v okviru Slovenskega zdravniškega društva. Srečanja, ki je potekalo v Ljubljani, se je udeležilo 

prek 170 strokovnjakov s področja javnega zdravja, drugih področij medicine in zdravstvenih ved ter 

predstavnikov nevladnih organizacij. Program je bil vsebinsko zelo bogat, saj so se strokovnjaki v 

svojih predstavitvah in diskusijah dotaknili številnih področij in tem, ki so aktualne na področju 

javnega zdravja v Sloveniji in širše.  

 

Področje javnega zdravja v Sloveniji se srečuje s številnimi izzivi, na katere bo treba odgovoriti. Med 

njimi so demografski izzivi, saj se nadaljuje trend upadanja števila rojstev in staranje prebivalstva. Hkrati 

se zmanjševanje število aktivnih prebivalcev, starih od 20 do 64 let, saj naj bi bilo v tej starostni skupini 

v Sloveniji leta 2030 kar 175.000 manj prebivalcev kot danes. Zato je nujno ohranjati zdravje aktivnega 

prebivalstva, narediti celovit pristop k reproduktivnemu zdravju, razviti intenzivne programe promocije 

zdravja in obvladovati determinante zdravja v različnih okoljih. Pomembno področje predstavlja 

ekološki izziv – okoljski elementi so bili namreč dolgo zapostavljeni, naraščajo posledice onesnaženosti 

okolja, zamik do ukrepov je vedno zelo dolg, saj brez sankcij ni zadovoljivih sprememb. Zato je treba 

okoljske probleme integrirati v vse javnozdravstvene ukrepe, se posvetiti usposabljanju vseh 

strokovnjakov na področju ekologije, hkrati pa mora vrednotenje vplivov na zdravje ljudi postati nujni in 

neločljivi del vsake večje naložbe in tehnološke inovacije. Posebni izziv predstavlja tudi organizacija in 

financiranja javnega zdravja. Obstoječi model je neustrezen, saj podcenjuje vpliv in doseg 

javnozdravstvenih programov in ukrepov, prav tako nezadostno vrednoti posamezna specifična 

področja javnega zdravja. V prihodnje je treba večjo pozornost posvetiti multidisciplinarnosti in 

multiprofesionalnosti ter medinstitucionalnemu in medsektorskemu sodelovanju, zagotoviti vzdržen 

razvoj javnozdravstvene stroke, vključno z raziskovanjem, usposabljanjem in izobraževanjem in 

zagotoviti stabilne programe za podporo zdravju prebivalstva. Pomembno je poudariti, da naj bolj kot 

višina sredstev postane pomembna opredelitev dolgoročnih funkcij in potrebe po njihovem 

zagotavljanju ter razumeti, da je investicija v prihodnost možna samo s spremembo žarišča od bolezni k 

zdravju. 

 

Novosti v javnem zdravju 

Dejstvo je, da je področje javnega zdravja zelo široko in da se prepletajo številne profesije in inštitucije. 

Skupni cilj vseh pa mora biti zagotavljanje največje kakovosti varovanja zdravja prebivalstva na različnih 



področjih delovanja. Pri tem je nujno poznavanje dela in novosti vseh povezanih področij, saj bo le tako 

mogoče razumeti in delovati celostno in učinkovito. 

— Na področju proučevanja in razvoja zdravja uvajajo merila za vrednotenje intervencij na področju 

javnega zdravja ter za prepoznavanje in izbiro primerov dobrih praks, nadgradnjo preventivnih 

programov za otroke in mladostnike, skupnostni ukrep Best Remap ter se usmerjajo v področje 

zdravja delavcev, duševno zdravje in pripravo predlogov za oblikovanje z dokazi podprtih politik.  

— Pri nalezljivih boleznih izpostavljajo uvedbo brezplačnega cepljenja proti klopnemu 

meningoencefalitisu (za otroke, ki bodo v letu 2019 dopolnili tri leta, in odrasle, ki bodo v letu 

2019 dopolnili 49 let), brezplačnega cepljenja proti gripi za skupine z večjim tveganjem v sezoni 

2019/20, z letom 2020 se bo 5-valentno cepivo (davica, tetanus, oslovski kašelj, Hib, otroška 

paraliza) zamenjalo s 6-valentnim, ki bi vseboval še zaščito proti hepatitisu B, na Zdravstveni svet 

se bo vložila vloga za cepljenje dečkov proti humanim papiloma virusom. 

— Na področju zdravstvene ekologije pripravljajo novosti na področju kemijskih dejavnikov tveganja 

iz okolja, fizikalnih dejavnikih tveganja za zdravje, vode, hrupa in podnebnih sprememb ter odzivi 

na naravne in druge nesreče. 

— Pri zdravstvenem varstvu načrtujejo upravljanje mreže javne zdravstvene službe, patronažnega 

zdravstvenega varstva, HSPA (postopek spremljanja in ocenjevanja različnih vidikov zdravstvenega 

sistema v primerjavi s preteklimi in mednarodnimi merili uspešnosti), izračuna bremena bolezni, 

porabe zdravil v bolnišnicah, analize uspešnosti primarnega zdravstvenega varstva v Sloveniji in 

projektov (JA Advantage, JA iPAAC, JA EUnetHTA 3, idr.). 

— Pri upravljanju programov preventive in krepitve zdravja izpostavljajo nadgradnjo in razvoj 

preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih 

skupnostih, model skupnostnega pristopa krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v 

lokalnih skupnostih (MoST), projekt SOPA in novosti v zdravstveni obravnavi pacientov z bolečino 

v hrbtu.  

— Na področju zdravstvenih podatkov izpostavljajo področje zbirk (izboljšanje kakovosti podatkov, 

prenove nekaterih zbirk podatkov, dopolnitev ZZPPZ (2015 in 2018)), področje anket 

(metodologija in eksperimenti, standardizacija instrumentov), področje združenih podatkov 

(rutinske priprave nekaterih kazalnikov na podlagi združenih podatkov, izračuni kazalnikov 

kakovosti po metodah OECD, sodelovanje v pomembnih mednarodnih projektih), področje 

diseminacije (približati podatke in informacije uporabnikom na različne načine, razvit sistem za 

podporo zunanjim raziskovalcem, ustaljen in nadzorovan sistem poročanja mednarodnim 

organizacijam). 

— Na področju zgodnjega odkrivanja raka ozpostavljajo uspeha Programa Svit v številkah, algoritem 

vključevanja ne-odzivnikov v program, obeležiti obletnico delovanja programa, prenovo spletne 



strani, dodatno pridobljena sredstva za sedacijo in globoko sedacijo za Svit kolonoskopije. 

Podatkovna zbirka Svit je bila umeščena v Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega 

varstva, objavljen je bil Pravilnik o izvajanju državnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje 

predrakavih sprememb in raka ter vzpostavljena je bila napotnica za Svit kolonoskopijo. 

— Na registru raka Republike Slovenije izpostavljajo Državna programa ZORA, DORA in razvoj 

presejalnih programov; poudarjajo raziskovanje novih pristopov in oceno učinkovitosti 

programov, razvoj in uporabo epidemioloških metod, ocenjevanje bremena raka v populaciji, 

izpostavljena je bila tudi aktivna registracija raka oziroma sistem zbiranja podatkov, ki omogoča 

pripravo sprotnih, popolnih in kakovostnih kazalnikov o bremenu raka v državi. 

 

Prenova specializacije iz javnega zdravja 

Prenovo programa specializacije za javno zdravje pripravlja imenovana delovna skupina, katere 

napredek spremlja strokovni sveta za javno zdravje. Delovna skupina je bila imenovana septembra 2018 

in je na letnem srečanju SPM 2018 že pripravila prvo delavnico, kjer so udeleženci posredovali predloge 

glede prenove specializacije. Do sedaj je delovna skupina na osnovi različnih virov informacij pripravila 

osnutek vsebin oziroma kompetenc, ki naj bi jih specializant javnega zdravja osvojil tekom specializacije. 

Udeleženci SPM sklopa so se razdelili v podskupine (po vsebini), kjer so bili zaprošeni za pregled in 

dopolnitev pripravljenega osnutka ter razporeditev vsebin/kompetenc na osnovni nivo (obvezne 

vsebine za vse specializante) in poglobljeni nivo (za specializante, ki bodo karierno pot nadaljevali na 

določenem podpodročju javnega zdravja). Dopolnjen je bil tudi predlog povezanih inštitucij, ki naj jih 

specializant spozna tekom specializacije. Izdelki tega sklopa bodo služili kot gradivo za nadaljnje delo 

delovne skupine za prenovo specializacije javnega zdravja. Imenovana je bila tudi koordinatorica 

specializacije za javno zdravje pri Zdravniški zbornici. 

 

Javnozdravstveni pristopi k zdravju ranljivih skupin prebivalstva  

Vsem ranljivim skupinam prebivalstva je skupno, da so se znašle na obrobju družbe, so večkrat skrite, 

nedostopne in se soočajo s stigmo, diskriminacijo in kršenjem človekovih pravic. Vsaka ranljiva skupina 

se spopada še s svojimi specifičnimi težavami. Za zdravstveno marginalizirane ali »ranljive« skupine 

prebivalstva je splošno znano, da je njihovo zdravstveno stanje slabše v primerjavi s splošno populacijo 

in imajo več dejavnikov tveganja za razvoj zdravstvenih težav. Osebe zaradi svoje ranljivosti ostajajo 

rednemu rutinskemu zdravstvenemu in socialnemu sistemu prikrite, njihove težave z zdravjem se 

poglabljajo. Javno zdravje obravnava problematiko ogroženih skupin iz holističnega zornega kota. 

Terminus ranljivost še posebej poudarja temeljno značilnost omenjenih skupin – ranljivost in s  tem 

posebno družbeno skrb in odgovornost – odgovornosti do celotne skupnosti in odgovornost do 

posameznikov.  



V tokratnem sklopu so poleg izrazito interdisciplinarnega pristopa vpogledali v problematiko z vidika 

najpogostejših primerov kršenja človekovih pravic in dostojanstva v zvezi z dostopom do zdravstvenih 

storitev za ranljive skupine. Izpostavljene so bile determinante, kot so izključenost, revščina in 

osamljenost ter pomen empatije pri obravnavi ranljivih skupin. Predstavili so pravne vidike in 

zakonodajno ureditev pri nas in v EU. Kot primer ene od ranljivih skupin so predstavili najpomembnejša 

tveganja zapornikov v času prestajanja kazni zapora in intervencije za njihovo zmanjševanje. Izpostavili 

so, kljub številčnosti, pogosto spregledane ranljive skupine starejših ter otrok in mladostnikov s 

težavami v zdravju. Na osnovi prikaza primera padcev in zdravstvenih posledic pri starejših od 64 let, za 

katere v prihodnosti pričakujemo izrazit porast primerov, je bila narejena in prikazana ocena tveganja za 

padce v kombinaciji z individualnim odpravljanjem dejavnikov tveganja, napotitvijo in nadaljnjim 

spremljanjem učinka ukrepov, ki zmanjšujejo pogostost padcev. V Sloveniji bi bilo smiselno izvajanje 

mednarodnih smernic za primarno raven zdravstvenega varstva za presejanje starejših od 64 let na 

tveganje za padce, kateremu sledi ocena dejavnikov tveganja, na katere je mogoče vplivati, ter izvajanje 

z dokazi podprtih multifaktorskih intervencij.  

Tudi otroci in mladostniki z dejavniki tveganja in ogroženi za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni ter 

z že izraženimi zdravstvenimi težavami predstavljajo ranljivo skupino. V praksi so se pokazale težave in 

ovire pri vključevanju v preventivni program in zdravstveno varstvo. Poleg že znanih ovir (ni izbranega 

osebnega zdravnika, oseba (starši) ni informirana in/ali motivirana za vključitev v preventivni program, 

oseba (starši) ni informirana o vsebini in priložnostih za zdravje, ki jih nudi preventivni program, so bile 

izpostavljene v praksi ugotovljene pomanjkljivosti in razkorak med ureditvijo preventivnih in presejalnih 

programov za odrasle in programa za otroke in mladostnike. Pri tem so polemizirali o vprašanju o 

učinkovitosti in sodelovanju vseh deležnikov. Izpostavljen je bil vidik in pomen civilne družbe pri 

obravnavi ranljivih skupin, kajti institucije sistema zaradi togosti, počasnosti in podobno ne morejo v 

celoti zadostiti potrebam ranljivih skupin, ki imajo same po sebi slabšo dostopnost in dosegljivost do 

zdravstvenih storitev. Za slovensko javno zdravje je izziv celostna podpora ranljivim skupinam, tudi 

bolnikom ter njihovim svojcem. 

Skupnostni pristop, integracija z vidika uporabnika in potrebam prilagojeni z dokazi podprti ukrepi lahko 

pripomorejo k zmanjševanju neenakosti in odpravljanju ovir za ranljive skupine in izboljšanju kakovosti 

zdravstvenega varstva ranljivih skupin.  

 

Kako povečati precepljenost in profilakso 

Kako povečati precepljenost in profilakso je zajemal cepljenja iz neobveznega programa cepljenja in 

zaščite z zdravili. Predstavljeni so bili zanimivi klinični primere invazivne meningokoke okužbe, ki je 

najpogostejša pri majhnih otrocih in mladostnikih, povzročajo pa jo različne serogrupe Neisseria 

meningitidis. Štirivalentno konjugirano cepivo je dostopno za cepljenje oseb z zdravstveno indikacijo in 



ostale že nekaj let. Konjugirano monovalentno cepivo proti N. meningitidis sg. B je trenutno na voljo za 

cepljenje oseb z zdravstveno indikacijo, ki je definirana v Programu cepljenja. Konec leta se pričakuje, 

da bo na voljo tudi za samoplačniški trg. Shema cepljenja s tem cepivom (število odmerkov) je odvisna 

od starosti osebe, pri kateri pričnemo s cepljenjem. 

V sklopu o respiratornem sincicijskem virusu (RSV) je bilo poudarjeno, da je zaščita pred okužbo z RSV z 

monoklonskimi protitelesi definirana za nedonošenčke v sezoni kroženja RSV glede na gestacijsko 

starost ob porodu, za dojenčke z bronhopulmonalno displazijo in hemodinamsko pomembno razvojno 

anomalijo. V pogovoru s starši je pomembno, da ti prepoznajo pomen zaščite otroka pred RSV in da 

sodelujejo v postopku cepljenja. Dojenčki, ki pričnejo z zaščito s palivizumabom, v sezoni prejmejo pet 

odmerkov. Vendar zdravstveni delavci različnih profilov glede odnosa do zaščite s palivizumabom niso 

enotni. Kljub trdnim znanstvenim dokazom nekateri profili zdravstvenih delavcev zaščite ne jemljejo 

dovolj resno in ne prepoznajo okužbe z RSV kot okužbe, zaradi katere starši lahko izgubijo svojega 

otroka. Zavedati pa se je treba, da je okužba z RSV ne ogroža samo najmlajših, ampak postaja vse bolj 

pomembne patogen za starejše in imunsko oslabele. Izpostavljeno je bilo tudi odlično sodelovanje 

slovenskih mikrobioloških laboratorijev glede detekcije RSV in spremljanje sezone kroženja RSV. 

V tem sklopu so bili predstavljani tudi podatki o precepljenosti šestošolk proti HPV od  leta 2009/10, 

patogeneza HPV okužbe, klinične slike posledic perzistentne okužbe z onkogenimi HPV in izpostavljene 

različne ovire za doseganje boljše precepljenosti slovenskih šestošolk. Sicer je v Sloveniji poleg 

rutinskega cepljenja šestošolk, ki ga opravljamo z dvoodmerno shemo z 9-valentim HPV cepivom, 

cepljenje priporočljivo tudi za dečke, starejše od 9 let. Cepljenje za dečke je trenutno še samoplačniško, 

bo pa v bližnji prihodnosti uvedeno v Program cepljenja in se bo izvajalo v breme obveznega 

zdravstvenega zavarovanja. Za zdaj je tudi cepljenje proti noricam v glavnem samoplačniško. Cepilna 

shema je sestavljena iz dveh odmerkov z minimalnim presledkom vsaj štirih  tednov. Pred sezono gripe 

pa je bil del namenjen tudi predstavitvi ogroženih skupin za težji potek gripe z zapleti, slovenski podatki 

o precepljenosti proti gripi za različne skupine prebivalcev in osnovni stebri strategije za povečanje 

precepljenosti proti gripi. Mali otroci imajo petkrat večje tveganje za hospitalizacijo zaradi gripe, zapleti 

so pri njih pogostejši, prav tako je delež otrok, ki zbolijo v sezoni gripi, večji v primerjavi z ostalimi 

starostnimi skupinami. Precepljenost Slovencev proti gripi je v primerjavi z ostalimi državam v Evropi 

zelo nizka, je pa na populacijskem nivoju opazen premik navzgor. Tako je bilo v sezoni 2018/2019 proti 

gripi cepljenih dobrih 94.000 oseb, leto prej pa 84.000.  

 

Rezultati procesa EPHO in pomen za krepitev dejavnosti javnega zdravja v Sloveniji 

Proces ocenjevanja ključnih funkcij javnega zdravja (Essential public health operations, EPHO) v Sloveniji 

je na pobudo Ministrstva za zdravje in v sodelovanju z domačimi strokovnjaki in Regionalnim uradom 

Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za Evropo potekal od maja 2017 do maja 2019. Namen procesa 



je izvedba celovite sistematične samo-ocene javnozdravstvenih storitev,  ki bo služila  za podlago 

nadaljnjim aktivnostim za načrtovanje krepitve dejavnosti javnega zdravja v Sloveniji, v skladu z 

Evropsko strategijo SZO Zdravje 2020 in Evropskim akcijskim načrtom za krepitev zmogljivosti in storitev 

javnega zdravja ter bo izveden s pomočjo novega orodja SZO za ocenjevanje ključnih funkcij javnega 

zdravja (slika 1).  

 

Slika 1: Ključne funkcije javnega zdravja. Povzeto po European Action Plan on Public Health Capacities 

and Services. SZO, 2012.  

 

Končni cilj pa je priprava Nacionalne strategije razvoja dejavnosti javnega zdravja in akcijskega načrta, 

priporočila služijo tudi kot podlaga za pripravo Strateškega razvojnega načrta NIJZ. Uvodoma so bile 

predstavljene splošne ugotovitve procesa – prednosti in področja, ki potrebujejo krepitev. Kot glavne 

prednosti sistema javnega zdravja v Sloveniji je bilo prepoznano: 

— Zdravstveni informacijski sistem sistematično zbira širok nabor zdravstvenih podatkov in poroča 

indikatorje v najpomembnejše mednarodne baze podatkov; večina teh podatkov je povezljivih z 

drugimi informacijskimi sistemi. Register raka je med najboljšimi na svetu.  

— V državi deluje sistem predvidevanja, pripravljenosti in odgovora na nujna stanja. Ocena tveganj 

ter pripravljenost na izbruhe nalezljivih bolezni sta med najmočnejšimi področji.  

— Z nekaj izjemami so zakonodaja za varovanje zdravja prebivalstva in okolja ter mehanizmi njenega 

uveljavljanja rigorozni; najbolj so zakonodajno urejena področja kakovosti zunanjega zraka, vode, 

varnosti živil, varnost cestnega prometa in varnost potrošniških izdelkov.  

— Na področju promocije zdravja je Slovenija v zadnjih letih naredila velik napredek z izvajanjem 

medsektorskih projektov in utrjevanjem partnerstev na številnih področjih, še posebej na 

področju šolstva in izobraževanja, telesne dejavnosti in prehrane, tobaka in prometne varnosti.  

— Programi in aktivnosti preprečevanja bolezni so široko dostopni, izvajajo se prilagojene aktivnosti 

za zagotovitev vključevanja ranljivih oseb. Povezave med javnim zdravjem in primarnim 

zdravstvenim varstvom, lokalnimi skupnostmi in civilno družbo raste in se krepi. 



— Ustava Republike Slovenije zagotavlja vsem prebivalcem pravico do zdravja in zdravstvenega 

varstva, kar predstavlja trden mandat vodenju (governance) javnega zdravja. Nacionalni plan 

zdravstvenega varstva 2016–2025 predstavlja zavezo na visoki politični ravni za nadaljevanje 

izboljševanja zdravja na vseh ravneh.  

— Kader v javnem zdravju, čeprav maloštevilen, je profesionalno telo na visoki strokovni ravni, z 

odličnimi regionalnimi programi, in je dobra odskočna deska za nujno potrebno krepitev 

kadrovskih kapacitet.    

— Nekaj močnih ustanov predstavlja organizacijsko strukturo sistema javnega zdravja. V zadnjih letih 

je potekala velika reorganizacija obstoječih struktur. Viri sredstev za dejavnost javnega zdravja so 

v zadnjih letih rastli.  

— Komuniciranje v zdravstvu je prepoznano kot povezovalni kanal med storitvami javnega zdravja in 

javnostjo. Razvoj eZdravja je nadgradil informatizacijo povezovanja v zdravstvenem varstvu.  

— Čeprav javno zdravje nacionalno ni prepoznano kot samostojna raziskovalna disciplina, slovenski 

raziskovalci aktivno usmerjajo in pomembno prispevajo pri mednarodnih raziskovalnih projektih, 

kar uvršča Slovenijo na zemljevid raziskovalne skupnosti v Evropi in globalno.  

 

Kot prednostna področja, kjer bo treba okrepiti sistem javnega zdravja, so bila prepoznana področja: 

— Kadri v javnem zdravju – pomanjkanje kadrovskih kapacitet in potreba po organiziranem, 

multidisciplinarnem usposabljanju;  

— V okviru zdravstvenega informacijskega sistema bo treba zagotoviti večjo povezljivost z drugimi 

bazami podatkov izven zdravstva in posodobiti zakonodajo na področju zdravstvenih podatkov; 

— Institucionalne omejitve – na Ministrstvu za zdravje je potrebna enota za koordinacijo 

pripravljenosti in odziva na grožnje zdravju ter krepitev koordinativne vloge pri medsektorskem 

povezovanju za zdravje; ustanoviti je treba enoto za kakovost v zdravstvu in za ocenjevanje 

zdravstvenih tehnologij; 

— Financiranje, načrtovanje in evalvacija – kratkoročno, projektno financiranje onemogoča razvoj v 

smeri potrebnih strateških usmeritev; 

— Usklajenost javnozdravstvenih programov – precej dejavnosti še vedno poteka v silosih, 

potrebnega je več povezovanja in sodelovanja na različnih področjih, kot so zdravstveno 

komuniciranje, pripravljenost in odziv na grožnje zdravju, okolje in zdravje, socialne in okoljske 

determinante zdravja ter zdravje na delovnem mestu. 

— Regulativne vrzeli z osvežitvijo nekaterih zakonov s področja zdravja in zdravstva; 

— Implementacija strategij – veliko pozornosti namenjamo pripravi strateških dokumentov, ki jih 

potem slabo implementiramo. 

 



Precejšen izziv za prihodnost je umetna inteligenca in uporaba masovnih podatkov (big data). eZdravje s 

svojim strukturiranimi in nestrukturirani bazami že omogoča precej operacij, veliko pa je še 

neizkoriščenih možnosti. Predvsem je veliko možnosti za napredek na področju podatkov, ki izvirajo iz 

eZdravja (eNaročanje, eRecept) in centralnega registra paciento ter povezovanje s podatki izven 

zdravstvenega sistema, npr. geolokacija, ki ponujajo nove možnosti na področju okolja in zdravja. V 

mednarodni javnosti zelo aktualna tema so trajnostni razvojni cilji in Agenda 2030. V Sloveniji smo 

sprejeli Strategijo razvoja Slovenije 2030, ki daje zdravje na prvo mesto med strateškimi razvojnimi cilji, 

vendar koncepta trajnostnega razvoja še nismo posvojili. Zaostajamo v implementaciji sprejetih 

strategij, za kar je ključno povezovanje med resorji, ustanovami, strokovnjaki, deležniki. Sodelovanje 

mora potekati bolj ciljano in organizirano, pomembno je vlagati napore v doseganje skupnih ciljev. 

Težava je pri projektnih sredstvih, projektno delo je treba ovrednotiti in ustrezno umestiti v sistem. Po 

drugi strani pa to, kar v praksi v javnem zdravju že izvajamo, pomeni prispevek k doseganju trajnostnih 

razvojnih ciljev. Močno je treba okrepiti javnozdravstveno komuniciranje, saj bo le tako mogoče različne 

javnosti pravočasno seznanjati z izsledki znanosti, ki jih je treba upoštevati pri sprejemanju odločitev. 

Tudi področje raziskovanja v javnem zdravju bo treba sistematično okrepiti, čeprav že imamo v Sloveniji 

posamezne odlične primere. Pri razvoju kadrov je treba zagotoviti večjo dostopnosti do formalnega 

izobraževanja iz javnega zdravja za strokovnjake nemedicinskih strok, kot tudi usposabljanja s 

pridobivanjem specifičnih znanj. Poročilo o procesu EPHO v Sloveniji bo uporabljeno za pripravo 

strateškega načrta, kako razvijati dejavnost javnega zdravja v prihodnje. 

 


