
 

 

AKCIJSKI NA ČRT ZA OBVLADOVANJE SLADKORNE BOLEZNI 2012–2013 (ANO SB) 
Priloga k poročilu koordinativne skupine Nacionalnega programa za obvladovanje slakdorne bolezni, strategija razvoja 2010 do 2020 o 
Akcijskem načrtu za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2011. 
 
 
Vlada Republike Slovenije je na 76. redni seji dne 8. 4. 2010 sprejela Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni 
2010 do 2020 (NPOSB), ki določa, da Ministrstvo za zdravje sprejme predvidoma dvoletne akcijske načrte za njegovo izvajanje in 
uresničevanje naslednjih ciljev:  

 
Krovni cilj A: zmanjšati pojavnost sladkorne bolezni tipa 2; 
Krovni cilj B: preprečiti oz. odložiti sladkorno bolezen tipa 2 pri osebah z velikim tveganjem; 
Krovni cilj C: zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni; 
Krovni cilj D: zmanjšati zaplete in umrljivost zaradi sladkorne bolezni. 

 
Akcijski načrt za obvladovanje sladkorne bolezni 2012-2013 (v nadaljevanju: akcijski načrt) je pripravila delovna skupina pri 
Ministrstvu za zdravje, v katero so vključeni predstavniki ključnih partnerjev pri obvladovanju sladkorne bolezni. Z Akcijskim 
načrtom se zagotovi izvajanje dolgoročnejših procesov in določi kratkoročne aktivnosti, njihove izvajalce, terminske načrte in 
potrebne vire za uresničevanje ciljev Nacionalnega programa v tem obdobju. 
Kot je bilo določeno v Nacionalnem programu,  se je 1.9.2010 pri Ministrstvu za zdravje imenovala Koordinativna skupina za 
načrtovanje, koordiniranje, spremljanje ter poročanje o izvajanju nacionalnega programa, v katero so imenovani predstavniki ključnih 
partnerjev obvladovanja sladkorne bolezni (predstavniki ministrstva, stroke, civilne družbe in ZZZS).  
 
Aktivnosti so usmerjene v  izpolnjevanje krovnih ciljev Nacionalnega programa in v štiri dolgoročnejše, horizontalne procese: 
opolnomočenje bolnikov,  usklajevanje zdravstvenega sistema med ravnmi, posameznimi strokami in znotraj zdravstvenega tima, 
spremljanje obvladovanja sladkorne bolezni in izvajanja nacionalnega programa ter v gojenje partnerstva. V letih 2010 in 2011 smo 
oblikovali strokovne smernice za skoraj vsa klinična stanja, pripravili smo predloge modelov oskrbe, spreminjati se je začela oskrba 
na primarni ravni, vzpostavljati so se začeli pogoji za spremljanje stanja na področju sladkorne bolezni, vključeni smo bili v pripravo 
strategije prehranske politike in obdavčitve nezdrave hrane. V letu 2012 in 2013 načrtujemo ovrednotenje kakovosti življenja 
bolnikov sladkorno boleznijo in njihovega zadovoljstva, uskladitev nabora strokovnih vsebin za zdrave in že obolele, posnetek stanja 
v lokalnih okoljih z vidika bolnika in z vidika zdravstvenega sistema, nadgrajevanje oskrbe ogroženih otrok in mladostnikov ter še 
krepkejše sodelovanje med partnerji.  
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Tabela 1: dolgoročnejši procesi, strategije, ukrepi za uresničevanje ciljev NPOSB 
 
 

PROCESI STRATEGIJE ZA 
URESNIČEVANJE 
PROCESOV 

UKREPI ZA IZVAJANJE 
STRATEGIJ  

NOSILEC ČASOVNI 
OKVIR 

VIRI 

 
 
 
Opolnomočenje 
bolnikov 

Vključevanje bolnikov kot 
enakovrednih partnerjev v 
zdravstveni tim 

(1/12-13)Identifikacija praks 
za vključevanje bolnikov kot 
enakovrednih partnerjev v 
zdravstveni tim, poročilo 

DiabZS, IDM, 
ZDDS, ZZN-SMSE 

november 2013 obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: poročilo 
oddano koordinativni 
skupini, krajšano v: 
poročilo KS 

Identifikacija procesov 
obvladovanja sladkorne 
bolezni, v katerih morajo biti 
vključeni predstavniki 
bolnikov s sladkorno 
boleznijo 
 
 
 

(2/12-13)Stalno spremljanje 
in vključevanje, poročilo 

KS (MZ)  november 2013 MZ  

Kazalnik: poročilo KS 

(3/12-13)Sprožiti akcije za 
urejanje aktivnosti na 
področju zakonodaje 
povezane s sladkorno 
boleznijo tipa 1 in 2, poročilo 

KOEDBP PK UKC 
Lj. 

november 2012 obstoječi viri izvajalcev 

Kazalnik: poročilo KS 

 
 
 
Usklajevanje 
zdravstvenega 
sistema 
med ravnmi, 
posameznimi 
strokami in 
znotraj tima 
 

Identifikacija prednosti in 
slabosti obstoječe ureditve ter 
ovir in priložnosti za 
izboljšave na področju 
obvladovanja sladkorne 
bolezni 

(4/12-13)Analiza stanja z 
oceno razpoložljivih virov za  
obvladovanje sladkorne 
bolezni in predlogi 
sprememb  
 
 

KS (MZ) in ZZZS 
DiabZS, IVZ RS, 
IDM, ZZN-SMSE, 
KOEDBP PK UKC 
Lj, LZS 

november 2013 MZ 
 
Kazalnik: poročilo KS 

Identifikacija in vključevanje 
v procese znotraj zdravstva, ki 
so pomembni za organizacijo, 
financiranje in spremljanje 

(5/12-13)Umeščanje 
sladkorne bolezni v vse 
ključne procese v zdravstvu 
za obvladovanje sladkorne 

KS (MZ) november 2013 obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: poročilo KS 
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zdravstvenega varstva 
bolnikov s sladkorno 
boleznijo 
 
 

bolezni, poročilo  

  (6/12-13)Sodelovanje 
predstavnikov projektnega 
sveta referenčnih ambulant 
pri MZ 2-3-krat letno na 
srečanju KS (MZ), zabeležke 
v zapisniku 
 

KS (MZ) kontinuirano obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: zabeležka v 
zapisniku 
 

  (7/12-13)Uvodno srečanje 
ožjega projektnega sveta 
referenčnih ambulant pri MZ 
in predstavnikov DiabZS, 
ZZN-SMSE 
 

DiabZS, ZZN-
SMSE 
 

april 2012 obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: zabeležka v 
zapisniku 
 

 
 
 
Spremljanje 
obvladovanja 
sladkorne 
bolezni in 
izvajanja 
NPOSB 
 
 
 
 
 

Vzpostavitev pogojev za 
celovito spremljanje 
obvladovanja sladkorne 
bolezni 

(8/12-13)Spremljanje 
obvladovanja sladkorne 
bolezni in predlogi 
sprememb, letno poročilo 

IVZ RS in ZZZS 
v sodelovanju z 
ostalimi partnerji 
 

november 2012 
in november 
2013 

obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: poročilo KS 

(9/12-13)Ustanovitev 
posvetovalne skupine pri MZ 
za pripravo predloga  razvoja 
kazalnikov obvladovanja 
sladkorne bolezni in 
podatkovnih virov.   

KS (MZ) junij 2012 obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: zabeležka v 
zapisniku 

(10/12-13)Predlog  razvoja 
kazalnikov obvladovanja 
sladkorne bolezni in 
podatkovnih virov.   

Posvetovalna 
skupina za pripravo 
predloga  razvoja 
kazalnikov 

november 2013 obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: poročilo KS 
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obvladovanja 
sladkorne bolezni in 
podatkovnih virov 
pri KS (MZ) 

Vzpostavitev kontinuiranega 
spremljanja kakovosti oskrbe 
bolnikov s sladkorno 
boleznijo 
in zadovoljstva bolnikov 
 
 
 
 
 
 

(11/12-13)Anketa o 
kakovosti življenja bolnikov 
s sladkorno boleznijo – 
poročilo 

ZDDS in DiabZS, 
ZZZS 

junij 2012 obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: poročilo KS 

(12/12-13)Zadovoljstvo 
bolnikov s sladkorno 
boleznijo z oskrbo in 
samooskrbo - izvedba ankete  

vsi partnerji april 2012 obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: zabeležka v 
zapisniku 

(13/12-13)Zadovoljstvo 
bolnikov s sladkorno 
boleznijo z oskrbo in 
samooskrbo - poročilo  

KS (MZ) november 2012 obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: poročilo KS 

Spremljanje izvajanja NPOSB  
 
 
 

(14/12-13)Predlog modela 
spremljanja izvajanja 
NPOSB - sistem kazalnikov 
za preverjanje uspešnosti 
NPOSB 

KS (MZ) marec 2012 MZ 
 
Kazalnik: zabeležka v 
zapisniku 

(15/12-13)Vmesno in končno 
poročilo o izvajanju ANOSB 
2012-2013 s predlogom 
prioritet za naslednje 
obdobje 

KS (MZ) v 
sodelovanju z 
ostalimi partnerji 
 

december 2012 
in 
december 2013 

MZ 
 
Kazalnik: poročilo KS 
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Gojenje 
partnerstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zagotovitev pretoka 
informacij med institucijami 
 

(16/12-13)Vzpostavitev 
enotne vstopne točke za 
dostop do informacij s 
področja sladkorne bolezni 
na spletnih straneh 

DiabZS v 
sodelovanju z 
ostalimi partnerji 

junij 2012 obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: zabeležka v 
zapisniku 

Zagotovitev priložnosti za 
izmenjavo informacij in 
dobrih praks med partnerji ter 
skupnega informiranja 
javnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(17/12-13)Obeležitev 
Svetovnega dneva sladkorne 
bolezni 2012 in 2013 

ZDDS v sodelovanju 
z drugimi partnerji 

14. november 
2012 in 2013 

MZ, ZZZS (kandidatura 
na javnih razpisih), drugi 
viri 
 
Kazalnik: poročilo KS, ki 
navaja število objav v 
dnevnem tisku (cilj 3) 

(18/12-13)  Srečanje na temo 
sladkorne bolezni na 
Festivalu za tretje življenjsko 
obdobje 

ZDDS v sodelovanju 
z drugimi partnerji 

September 2012 Viri izvajalca 
 
Kazalnik: zabeležka v 
zapisniku z navedbo 
števila udeležencev (cilj 
100) 

(19/12-13)Festival 
farmacevtske skrbi pri 
obvladovanju sladkorne 
bolezni 

LZS oktober-
december 2012, 
oktober-
december 2013 
 
 

drugi viri 
 
Kazalnik: zabeležka v 
zapisniku z navedbo 
izvedenih dogodkov (cilj 
5) 

(20/12-13)Izvedba regijskega 
srečanja v okviru projekta 
MURA z vključevanjem 
lokalnih društev bolnikov s 
sladkorno boleznijo 

Posamezna društva 
ZDDS, ZZV MS-
Center za zdravje in 
razvoj 

november 2013 obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: zabeležka v 
zapisniku 
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(21/12-13)Srečanje 
predsednikov ZDDS, 
DiabZS in ZZN-SMSE 
 

ZDDS, DiabZS, 
ZZN-SMSE 

1 x letno obstoječi viri izvajalcev  
 
Kazalnik: zabeležka v 
zapisniku 

(22/12-13)Strokovno 
srečanje o programu 
preventive v referenčnih 
ambulantah: prepoznavanje 
oseb z velikim tveganjem za 
sladkorno bolezen tipa 2 

OOZ ZZS, MZ, 
IDM, IVZ  

oktober-
november 2012 

MZ 
 
Kazalnik: zabeležka v 
zapisniku z navedbo 
števila udeležencev (cilj 
100) 

 
Legenda kratic nosilcev (po abecedi)1: 
DiabZS: Diabetološko združenje Slovenije 
FFA: Fakulteta za farmacijo 
IDM : Inštitut za družinsko medicino (do ustanovitve Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani) 
IVZ RS: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije 
KOEDBP IK UKC LJ .: Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnove bolezni Internih klinik UKC Ljubljana 
KOEDBP PK UKC Lj : Klini čni oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni Pediatrične klinike UKC Ljubljana 
LabZS: Laboratorijska zbornica Slovenije 
LZS: Lekarniška zbornica Slovenije 
KS (MZ) : Koordinacijska skupina pri Ministrstvu za zdravje 
OOZ ZZS: Odbor za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije 
RSK: Razširjeni strokovni kolegij 
SZDN: Strokovno združenje dietetikov in nutricionistov 
ZDDS: Zveza društev diabetikov Slovenije 
ZES: Združenje endokrinologov Slovenije 
ZP-SMS: Združenje za pediatrijo - Sekcija za metabolni sindrom 
ZZN-SMSE: Zbornica zdravstvene nege - Sekcija medicinskih sester v endokrinologiji 
ZZZS: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
 

      
 

 
 
Tabela 2: Kratkoročni cilji, strategije, ukrepi za obvladovanje sladkorne bolezni 
 

CILJI STRATEGIJE ZA UKREPI ZA IZVAJANJE NOSILEC ČASOVNI VIRI 

                                                 
1 Institucije, ki so navedene v krepkem tisku, so nosilci aktivnosti za navedeni ukrep. 
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DOSEGANJE 
CILJEV 

STRATEGIJ IN 
DOSEGANJE CILJEV 

OKVIR 

 
Krovni cilj A: 
Zmanjšanje 
pojavnosti 
sladkorne bolezni 
tipa 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzpostavljanje 
pogojev za zdrav 
način življenja 
 

    

(23/12-13)Življenjski slog 
bolnikov s sladkorno boleznijo 
na podlagi raziskav CINDI 

IVZ maj 2013 obstoječi viri izvajalcev 

Kazalnik: poročilo KS 

Izobraževanje otrok 
in mladostnikov o 
zdravem načinu 
življenja 

(24/12-13)Organizacija 
tekmovanj iz znanja o sladkorni 
bolezni v osnovnih in srednjih 
šolah 

ZDDS, DiabZS, ZZN-
SMSE, LZS, Društvo 
za pomoč otrokom s 
presnovnimi motnjami 
 

september – 
november 2012, 
september – 
november 2013 

MZ, MŠŠ (kandidatura 
na javnih razpisih), drugi 
viri 
 
Kazalnik: zabeležka v 
zapisniku z navedbo 
števila učencev/dijakov 
ter  (cilj 350 šol, 9000 
učencev) 

(25/12-13)Priprava predlogov 
vsebin o sladkorni bolezni za 
vključitev v redni kurikulum 
osnovnih in srednjih šol za 
predmet biologija 
 

KOEDBP PK UKC 
Lj., DiabZS in vsi 
ključni partnerji 

december 2012 obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: zabeležka v 
zapisniku 

Oblikovanje orodij 
za ozaveščanje 
javnosti 
 
 
 
 

(26/12-13)Ustanovitev skupine 
pri KS za uskladitev nabora 
vsebin za ozaveščanje javnosti 
(splošna javnost in bolniki) 
(tudi cilj B, C in D) 

KS (MZ) marec 2012 MZ 
 
Kazalnik: zabeležka v 
zapisniku 
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 (27/12-13)Vsebinska in 
oblikovna zasnova gradiv za 
ozaveščanje javnosti (splošna 
javnost in bolniki) (tudi cilj B, 
C in D) 

Skupina pri KS za 
uskladitev nabora 
vsebin za ozaveščanje 
javnosti in ZZZS , vsi 
partnerji  

junij 2012 ZZZS 
 
Kazalnik: zabeležka v 
zapisniku z navedbo 
oblikovanih gradiv (cilj 
3) 

 (28/12-13)Izdaja gradiv za 
ozaveščanje javnosti (splošna 
javnost in bolniki) (tudi cilj B, 
C in D) 

ZZZS november 2012 ZZZS 
 
Kazalnik: zabeležka v 
zapisniku z navedbo 
oblikovanih gradiv (cilj 
3) 

Zagotavljanje 
dostopnosti do 
programov 
varovanja in 
krepitve zdravja ter 
preprečevanja 
kroničnih bolezni 

   

(29/12-13)Posnetek stanja v 
lokalnih okoljih glede 
dostopnosti do programov 
varovanja in krepitve zdravja 
ter preprečevanja sladkorne 
bolezni 
 

KS (MZ), ZDDS, IVZ oktober 2012 obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: poročilo KS 

  (30/12-13)Vključitev vsebin 
zgodnjega odkrivanja 
ogroženih in obolelih otrok za 
SB v prenovo obstoječih 
preventivnih programov za 
otroke in mladostnike (tudi cilj 
B in  C) 
 
 

IVZ v partnerstvu z , 
KOEDBP PK UKC 
LJ, Združenje 
Pediatrov Slovenije,  
ZZZS, MZ 
 

november 2013 obstoječi viri izvajalcev, 
drugi viri 
 
Kazalnik: poročilo KS 
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  (31/12-13)Vključitev razvoja 
pristopov za zmanjševanja 
neenakosti na področju 
preprečevanja in obravnave 
sladkorne bolezni v razvoj 
pristopov, programov in orodij 
za prepoznavanje in 
zmanjševanje neenakosti v 
dostopnosti in koriščenju 
preventivnih programov ter 
zdravstvenih storitev za odrasle 
- predlog modela, orodij in 
pristopov(tudi cilj B, C in D) 
 

IVZ , MZ, IDM,  
UKC Lj KOEDBP, 
ZZV, ZZN-SMSE, 
ZDDS, LZS, ZZZS 
 

november 2013 obstoječi viri izvajalcev, 
drugi viri 
 
Kazalnik: poročilo KS 

 
Krovni cilj B: 
Preprečevanje oz. 
odložitev sladkorne 
bolezni tipa 2 pri 

Dograditev 
preventivnih 
pregledov in 
interventnih 
programov 

(32/12-13)Analiza in priprava 
poročila za strukturirano 
obravnavo oseb z velikim 
tveganjem za sladkorno 
bolezen 

IDM in IVZ RS , ZP-
SMS 

marec 2012 obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: poročilo KS 
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osebah z velikim 
tveganjem 

odraslih, otrok in 
mladostnikov za 
zgodnje odkrivanje 
in strukturirano 
obravnavo oseb z 
velikim tveganjem 
za sladkorno 
bolezen tipa 2 

(33/12-13)Izdelava modela 
prepoznavanja in strukturirane 
oskrbe oseb z velikim 
tveganjem za slakdorno 
bolezen tipa 2 v referenčnih 
ambulantah 

MZ, IDM, ZZZS, 
OOZ ZZS, ZZN-
SMSE, DiabZS 

september 2013 MZ 
 
Kazalnik: poročilo KS 

  (34/12-13)Izdelava modela 
prepoznavanja oseb z velikim 
tveganjem v lekarni in njihovo 
vključevanje v proces 
obravnave v ambulanti 
splošne/družinske medicine 
oziroma referenčni ambulanti 

LZS, IDM, ZDDS november 2012 LZS, drugi viri 
 
Kazalnik: poročilo KS 

 
Krovni cilj C: 
Zgodnje odkrivanje 
sladkorne bolezni 
 
 
 
 
 
 
 

Dograditev 
preventivnih 
pregledov odraslih 
za zgodnje 
odkrivanje oseb s 
sladkorno boleznijo 
tipa 2 

(35/12-13)Analiza sedanjega 
stanja na področju sladkorne 
bolezni  v referenčnih 
ambulantah in priprava poročila 
(tudi cilj B in D) 

IDM, Zavod za razvoj 
DM 

december 2012 obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: poročilo KS 

(36/12-13)Izdelava modela 
obvladovanja sladkorne bolezni 
tipa 2 v referenčnih ambulantah 
v družinski medicini (tudi cilj B 
in D) 

MZ, IDM, ZZZS, 
OOZ ZZS, , ZZN-
SMSE, DiabZS 

september 2013 MZ 
 
Kazalnik: poročilo KS 
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Dograditev 
preventivnih 
pregledov otrok in 
mladostnikov za 
zgodnje odkrivanje 
oseb s sladkorno 
boleznijo tipa 2 
 

(37/12-13)Razvoj vsaj enega 
novega sekundarnega centra za 
obravnavo debelosti 
(Primorska, Štajerska) 

KOEDBP PK UKC 
Lj.  

december 2012 obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik:zabeležka v 
zapisniku z navedbo 
števila centrov (cilj 1) 

Dograditev 
preventivnih 
pregledov za 
zgodnje odkrivanje 
sladkorne bolezni v 
nosečnosti 

(38/12-13)Evaluacija 
preventivnih pregledov za 
zgodnje odkrivanje sladkorne 
bolezni v nosečnosti 

MZ , ZZZS september 2013 MZ, ZZZS 
 
Kazalnik: poročilo KS 

 
Krovni cilj D: 
Zmanjšanje 
zapletov in 
umrljivosti zaradi 
sladkorne bolezni 
 
 
 
 
 
 
 

Posnetek stanja 
kakovosti oskrbe 
bolnikov  

(39/12-13)Predstavitev 
procesov za vzpostavitev 
spremljanja kakovosti 
zdravstvene oskrbe v RS 

MZ april 2012 MZ 
 
Kazalnik: poročilo 
srečanja posredovano 
KS 

(40/12-13)Predlog za 
vzpostavitev spremljanja 
kakovosti oskrbe bolnikov s 
sladkorno boleznijo v 
diabetoloških ambulantah 

DiabZS, ZZZS november 2012 obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: poročilo KS 

(41/12-13)Predlog modela 
spremljanja kakovosti oskrbe 
bolnika s sladkorno boleznijo  

IDM, OOZ ZZS  december 2012 MZ 
 
Kazalnik: poročilo KS 
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Sprejem ukrepov za 
izboljšanje oskrbe 

(42/12-13)Izdelava strokovnih 
smernic za oskrbo bolnikov s 
sladkorno boleznijo tipa 1 
 

KOEDBP  IK UKC 
Lj,  DiabZS, ZES, 
KOEDBP PK UKC Lj, 
ZZN-SMSE, IDM, IVZ 
RS 

december 2012 obstoječi viri izvajalcev  
 
Kazalnik: zabeležka v 
zapisniku z navedbo, kje 
so dostopne 

(43/12-13)Predlog vzpostavitve 
standardov oskrbe bolnikov s 
sladkorno boleznijo v 
diabetoloških ambulantah  

KOEDBP  IK UKC 
Lj , DiabZS, KOEDBP 
PK UKC Lj, ZZN-
SMSE, IDM,LZS 

november 2012 obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: poročilo KS 

(44/12-13)Analiza obravnave 
bolnikov s sladkrono boleznijo 
na sekundarni ravni in predlog 
sprememb 
 

DiabZS november 2012 obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: poročilo KS 

(45/12-13)Standardizacija 
kliničnih podatkov za 
spremljanje zdravljenja na 
področju sladkorne bolezni pri 
otrocih in mladostnikih 

KOEDBP PK UKC 
Lj.  

november 2012 obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: poročilo KS 

(46/12-13)Vzpostavitev sistema 
obnovljivih naročilnic za MTP 
za zdravljenje sladkorne 
bolezni 
 

ZZZS, DiabZS, 
KOEDBP  IK UKC Lj,  
KOEDBP PK UKC Lj,  
IDM, LZS 

november 2012 ZZZS 
 
Kazalnik: zabeležka v 
zapisniku 

 (47/12-13)Razvoj novih 
programov in nadgradnja 
obstoječih programov 
preventivnih centrov za 
kronične bolezni – za bolnike s 
slakdorno boleznijo tipa 2 
(zdrav življenjski slog, 

 IVZ , MZ, IDM,  
UKC Lj KOEDBP, 
ZZV, ZZN-SMSE, 
ZDDS, LZS, ZZZS 
 

november 2013 obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: poročilo KS 
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usposabljanje za samooskrbo) - 
Predlog modela 
 

Edukacija in 
ozaveščanje 
bolnikov s 
sladkorno boleznijo 

(48/12-13)Izdelava kurikuluma 
za bolnika s sladkorno 
boleznijo 

ZZN-SMSE, , 
KOEDBP IK UKC Lj, , 
DiabZS, ZDDS, LZS, 
ZZZS 

marec 2012 obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: zabeležka v 
zapisniku 

(49/12-13)Implementacija 
edukacijske dokumentacije za 
vodenje izobraževalnih 
procesov bolnika o sladkorni 
bolezni 
 

ZZN-SMSE, 
KOEDBP IK UKC Lj, 
DiabZS 

junij 2012 obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: poročilo KS 

(50/12-13)Izvedba učnih 
delavnic za bolnike o pravilni 
in varni rabi zdravil ter o 
prehranskih dopolnilih  
 

LZS, ZZN-SMSE, IVZ 
RS, ZZZS, SZDN 
 

kontinuirano obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: zabeležka v 
zapisniku z navedbo 
števila izvedenih 
delavnic (cilj 5) 

(51/12-13)Izdelava modelov 
učnih delavnic za 
dopolnjevanje znanja o 
sladkorni bolezni v društvih 
sladkornih bolnikov 
 

ZDDS in 
zainteresirana 
društva bolnikov, 
KOEDBP IK UKC LJ, 
ZZN-SMSE, DiabZS 

december 2012 MZ (kandidatura na 
javnih razpisih),   drugi 
viri 
 
Kazalnik: poročilo KS 



 
 

 14

(52/12-13)Posodabljanje 
časopisa Sladkorna bolezen 
 

ZDDS, DiabZS, 
KOEDBP IK UKC Lj, 
KOEDBP PK UKC Lj,  
ZZN-SMSE ter drugi 

december 2012 drugi viri 
 
Kazalnik: poročilo KS 

(53/12-13)Zagotavljanje stalnih 
edukacijskih vsebin v časopisu 
Sladkorna bolezen 

ZDDS, ZZN-SMSE kontinuirano obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: zabeležka v 
zapisniku z navedbo 
števila objavljenih 
edukacijskih vsebin (cilj 
3 na leto) 

(54/12-13)Ocena izvedljivosti 
in predlog projekta "Izvajanje 
laboratorijskih meritev s strani 
laikov" 
 

ZDDS in LabZS december 2012 obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: poročilo KS 

(55/12-13)Priprava priročnika o 
sladkorni bolezni tipa 1 za 
otroke oziroma mladostnike in 
starše 

KOEDBP PK UKC 
Lj. 

november 2012 obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: zabeležka v 
zapisnku z navedbo,kje 
je dostopen 

(56/12-13)Priprava in 
implementacija podpornih 
gradiv za bolnike s sladkorno 
boleznijo 

KOEDBP IK UKC 
Lj, ZZN – SMSE, 
DiabZS 

oktober 2012 obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: zabeležka v 
zapisniku z navedbo 
števila pripravljenih in 
implementiranih gradiv 
(cilj 3) 
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(57/12-13)Priprava posveta o 
ravnanju s kužnimi materiali in 
priprava zloženke 

ZZN-SMSE, LZS, 
KOEDBP IK IKC Lj. 

marec 2013 obstoječi viri izvajalcev, 
drugi viri 
 
Kazalnik: zabeležka v 
zapisniku z navedbo 
števila udeležencev 
posveta (cilj 30)  

Informatizacija 
oskrbe bolnikov s 
sladkorno boleznijo 

(58/12-13)Seznanitev s stanjem 
na področju informatizacije v 
zdravstvu na področju 
sladkorne bolezni in predlog 
nadaljnjega razvoja 

MZ 
 

junij 2012 MZ 
 
Kazalnik: zabeležka v 
zapisniku in predlog 
posredovan KS 

(59/12-13)Izdelava modela 
informatizacije v referenčnih 
ambulantah 
 
 

IDM , DiabZS, MZ, 
ZZZS,LZS, IVZ RS, 
ZP-SMS 

december 2012 MZ 
 
Kazalnik: poročilo KS 

(60/12-13)Izdelava modela 
informatizacije v lekarnah 
 

LZS november 2012 obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: poročilo KS 

(61/12-13)Vključevanje 
klasifikacijskega sistema težav, 
povezanih z zdravili v delo 
lekarn 

LZS november 2013 LZS, drugi viri 
 
Kazalnik: poročilo KS 

(62/12-13)Izmenjava podatkov 
za spremljanje zdravljenja na 
področju sladkorne bolezni pri 
otrocih in mladostnikih, 
poročilo 

KOEDBP PK UKC 
Lj. 

november 2012 obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: poročilo KS 



 
 

 16

Izobraževanje 
zdravstvenih 
strokovnjakov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(63/12-13)Uvedba programa 
specializacije iz diabetologije, 
poročilo  
 

KOEDBP IK UKC 
Lj , KOEDBP PK UKC 
Lj 

november 2013 obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: poročilo KS 

(64/12-13)Implementacija 
programa klinične 
specializacije iz diabetologije 
za medicinske sestre 
edukatorke 
 

ZZN-SMSE, 
KOEDBP IK UKC Lj. 

december 2012  obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: zabeležka v 
zapisniku 

(65/12-13)Izobraževanje 
diplomiranih medicinskih 
sester edukator – redni 
sekcijski posveti in kongresi 

ZZN-SMSE enkrat letno, 
kontinuirano 

obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: zabeležke v 
zapisnku z navedbo 
udeležencev (cilj 100 na 
dogodek) 

(66/12-13)Funkcionalno 
izobraževanje »Zdrava 
prehrana-medicina prihodnosti« 
z učnimi delavnicami za 
zdravstveno osebje 

ZZN-SMSE, 
KOEDBP IK UKC 
Lj . 

enkrat letno, 
kontinuirano 

obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: zabeležka v 
zapisniku z navedbo 
udeležencev (cilj 70 
letno) 

(67/12-13)Funkcionalno 
izobraževanje o sladkorni 
bolezni z učnimi delavnicami 
za zdravstveno osebje – 
obravnava odraslih  

ZZN-SMSE, 
KOEDBP IK UKC 
Lj . 

enkrat letno, 
kontinuirano 

obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: Kazalnik: 
zabeležka v zapisniku z 
navedbo udeležencev 
(cilj 10 letno) 

(68/12-13)Izdelava modela in 
izvedba učnih delavnic za 
medicinske sestre za področje 
sladkorne bolezni na primarni 

ZZN-SMSE maj 2013 razpisi ZZZS, MZ 
 
Kazalnik: zabeležka v 
zapisniku z navedbo 
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ravni – pilotni projekt števila učnih delavnic 
(cilj 1) in števila 
udeležencev (cilj 20) 

(69/12-13)Predlog sistema za 
strokovno dograjevanje znanja 
zdravstvenih strokovnjakov v 
referenčni ambulanti 
 

IDM, LZS, KOEDBP 
IK UKC Lj, ZZN-
SMSE, KOEDBP PK 
UKC Lj, ZES, 
DiabZS 

september 2013 MZ 
 
Kazalnik: poročilo KS 

(70/12-13)Opis programov za 
strokovno dograjevanje znanja 
zdravstvenih strokovnjakov  v 
zvezi s sladkorno boleznijo 

KS (MZ) junij 2013 obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: poročilo KS 

(71/12-13)Uvedba programa za 
profil podologa in podiatra – 
druga stopnja 
 

KOEDBP IK UKC 
Lj , ZZN-SMSE 

december 2013 obstoječi viri izvajalcev 
 
Kazalnik: zabeležka v 
zapisniku z navedbo 
števila udeležencev (cilj 
20) 

 
 
Legenda kratic nosilcev (po abecedi)2: 
DiabZS: Diabetološko združenje Slovenije 
FFA: Fakulteta za farmacijo 
IDM : Inštitut za družinsko medicino (do ustanovitve Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani) 
IVZ RS : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije 
KOEDBP IK UKC LJ .: Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnove bolezni Internih klinik UKC Ljubljana 
KOEDBP PK UKC Lj : Klini čni oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni Pediatrične klinike UKC Ljubljana 
LabZS: Laboratorijska zbornica Slovenije 
LZS: Lekarniška zbornica Slovenije 
KS (MZ) : Koordinacijska skupina pri Ministrstvu za zdravje 
OOZ ZZS: Odbor za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije 
RSK: Razširjeni strokovni kolegij 
SZDN: Strokovno združenje dietetikov in nutricionistov 
ZDDS: Zveza društev diabetikov Slovenije 
ZES: Združenje endokrinologov Slovenije 
ZP-SMS: Združenje za pediatrijo - Sekcija za metabolni sindrom 
ZZN-SMSE: Zbornica zdravstvene nege - Sekcija medicinskih sester v endokrinologiji 
ZZZS: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

                                                 
2 Institucije, ki so navedene v krepkem tisku, so nosilci aktivnosti za navedeni ukrep. 


