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Aprila 2010 je bil izdan NPOSB 

2010–2020, kjer je bilo spremljanje 

obvladovanja SB in izvajanja 

nacionalnega programa prepoznano kot 

eden od štirih ključnih procesov.

Za zagotavljanje spremljanja napredka pri obvladovanju sladkorne bolezni je 
treba že v obdobju prvega akcijskega načrta pripraviti predlog vzpostavitve 
sistema zagotavljanja kakovostnih in dostopnih podatkov

Sistem spremljanja sladkorne bolezni je del širšega sistema spremljanja 
zdravstvenih kazalnikov, zato je pri njegovem vzpostavljanju treba 
upoštevati vse procese, ki se na
ta širši sistem nanašajo. Eden od takih procesov je spremljanje kakovosti 
zdravstvene oskrbe, ki je tudi na področju obvladovanja sladkorne bolezni 
nujno za izboljševanje oskrbe in doseganje boljših rezultatov

Po drugi strani je treba že na samem začetku zagotoviti spremljanje 
izvajanja nacionalnega programa z ustreznimi procesnimi kazalniki in 
kazalniki izida, ki bo podlaga za sprotno vrednotenje doseganja ciljev 
nacionalnega programa in za nadaljnje načrtovanje



Primeri kazalnikov spremljanja in obvladovanja SB v tujini



Kaj smo na NIJZ počeli v letih 2010-2019 na temo spremljanja SB?



Ožji nabor spremljanja kazalnikov

se nanaša na krovne cilje 

NPOSB 2010–2020, ki so:

✓ zmanjšati pojavnost sladkorne bolezni tipa 

2

✓ preprečiti oz. odložiti sladkorno bolezen 

tipa 2 pri osebah z velikim tveganjem

✓ povečati možnosti za zgodnje odkrivanje 

sladkorne bolezni

✓ zmanjšati zaplete in umrljivost zaradi 

sladkorne bolezni

Ožji nabor obsega 47 kazalnikov, ki 

se bo v bodoče še dopolnjeval.



✓ Prevalenca, incidenca in sociodemografske značilnosti 

oseb s sladkorno boleznijo (7 kazalnikov)

✓ Dejavniki tveganja in preventivne obravnave v referenčnih 

ambulantah družinske medicine (5)

✓ Izidi zdravljenja in akutni zapleti (6)

✓ Sladkorna bolezen, dialize in transplantacije (3)

✓ Umrljivost (1)

Vsebinski sklopi kazalnikov OSB (1)

Obolevnost in umrljivost zaradi sladkorne bolezni



✓ Zdravila (11 kazalnikov)

✓ Medicinski pripomočki (10)

✓ Bolnišnične obravnave (1)

✓ Zdravstveni sistem (2)

✓ Program presejanja za diabetično retinopatijo (1)

Vsebinski sklopi kazalnikov OSB (2)

Obravnava bolnikov s sladkorno boleznijo



Nekaj najnovejših podatkov o 

stanju obvladovanja SB v 2018

Oceni deleža neodkrite in nefarmakološko zdravljene SB 

bosta bolj pravilni po CRP „Odkrijmo sladkorno“. 

Ocenjeno število oseb s sladkorno boleznijo v Sloveniji na podlagi 

števila prejemnikov antihiperglikemičnih zdravil v letu 2018



Nekaj najnovejših podatkov o 

stanju obvladovanja SB v 2018

Število oseb, ki prejemajo zdravila za zniževanje glukoze v 

krvi, po starostnih skupinah, Slovenija, 2006–2018

Porast števila 

prejemnikov 

antihiperglikemičnih 

zdravil v tem 

desetletju temelji na 

starejših ljudeh

(65+ let).



Število novih prejemnikov zdravila za zniževanje glukoze 

v krvi, po spolu, 2012-2019
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Število novih prejemnikov zdravila za zniževanje 

glukoze v krvi, po spolu in starostnih skupinah, 2018

V Sloveniji je vsako leto okrog 

10 tisoč novih prejemnikov 

zdravil za zniževanje glukoze v 

krvi. Med novoodkritimi bolniki 

je v zadnjih letih nekoliko več 

moških.

Pri ženskah so novi prejemniki z 

zdravili zdravljene sladkorne 

bolezni v rodnem obdobju 

posledica nosečnostne sladkorne 

bolezni, po 50. letu pa zaradi 

pojavljanja SB tipa 2.



Razpon prevalenčne

stopnje sladkorne 

bolezni, zdravljene z 

zdravili, po upravnih 

enotah in spolu, 2018

moški: 
4,56 (Tolmin) - 7,97 (Sevnica)

ženske: 
3,13 (Tolmin) - 6,64 (Hrastnik)



Letna incidenca

• možganske kapi

• miokardnega infarkta

• amputacije na gležnjem

pri bolnikih s sladkorno boleznijo na 100.000 bolnikov s sladkorno boleznijo



Odstotek bolnikov s sladkorno boleznijo med bolniki na dializi, leto 2018 v 

primerjavi z letom 2014

Timi v dejavnosti diabetologije na 100.000 oseb z obveznim zavarovanjem



Izzivi izbora in razvoja kazalnikov NPOSB

✓ več različnih definicij za enak kazalnik, glede na vir metodologije

✓ veliko dimenzij kazalnika (po spolu, starosti, regijah, letih...)

✓ anketni podatki niso na voljo vsako leto (debelost, FINDRISK...)

✓ nekateri kazalniki so bolj v pomoč diabetologom pri kliničnem delu, drugi 

epidemiologom in javnemu zdravju, tretji plačniku storitev

✓ nekateri pomembni kazalniki niso izračunljivi s trenutnim naborom podatkovnih 

virov (npr. podatki na primarnem nivoju na individualni ravni)

✓ nekateri podatki o obravnavi bolnikov s SB se ne zbirajo

✓ Vprašanje zanesljivosti zbranih podatkov in primerljivost kazalnikov z EU / OECD 

državami 



Posodobitve kazalnikov NPOSB 

v naslednjem desetletju

✓ evalvacija uporabnosti obstoječih kazalnikov in 

predlogi novih kazalnikov

✓ nove možnosti pridobivanja kakovostnih 

podatkov (SZBO, klinični registri...)

✓ potrebe partnerjev pri obvladovanju sladkorne 

bolezni na posameznem področju


