
10. NACIONALNA KONFERENCA OBVLADOVANJA SLADKORNE BOLEZNI
SLADKORNA BOLEZEN – SMO PRIPRAVLJENI NA NASLEDNJE DESETLETJE?

NPOSB 2010-2020: ključna sporočila zunanje evalvacije

Avtorji evalvacije: Tina Palaić, dr. Urša Valič in Denis Oprešnik

Zavod Inštitut za multikulturne raziskave

28. november 2019, Grand Hotel Union, Ljubljana



VREDNOTENJE NPOSB 2010-2020

Naročnik: Ministrstvo za zdravje RS

Izvajalec: Zavod Inštitut za multikulturne raziskave

Časovni okvir izvedbe vrednotenja: junij – oktober 2019

Namen vrednotenja

❖ razumeti potek uresničevanja programa in delovanja koordinativne delovne skupine NPOSB 

❖ identificirati različne izzive, priložnosti, ideje in razmisleke ob implementaciji programa

❖ identificirati predloge za nastajajoči NPOSB 2020-2030

ZAVOD IMR



VREDNOTENJE NPOSB 2010-2020

Metodologija vrednotenja:

❖ preliminarna analiza uresničenih ciljev programa

❖ etnografska metoda – intervju

❖ sinteza ugotovitev preliminarne analize in pridobljenih izjav sogovornikov

Sogovorniki:

❖ predstavniki interesnih skupin in organizacij, ki so bili ali so člani KS pri MZ

❖ povabljenih 35 članov, odzvalo se jih je 26

❖ neposredni pogovor / telefonski pogovor / dopisna oblika
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NPOSB 2020-2030

❖ uresničevanje načela komplementarnosti z ostalimi politikami in procesi v zdravstvu in širše v družbi

❖ krepitev povezovanja z različnimi partnerji na področju obvladovanja sladkorne bolezni

ZAVOD IMR



KROVNA CILJA A IN B – PRIMARNA PREVENTIVA 

❖ okrepiti zdravstveno pismenost populacije 

❖ strateško komuniciranje s ciljnimi javnostmi

❖ poudarjati vseživljenjsko preventivo in razvijati programe za vse populacijske skupine

❖ okrepiti medresorsko sodelovanje na tem področju (šolstvo in sociala)

❖ naslavljati problem neenakosti v zdravju

❖ zagotoviti večji poudarek na upoštevanju različnih kulturnih praks, navad in prepričanj

❖ delovati v skupnosti po modelu skupnostnega pristopa k zdravju
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KROVNI CILJ C

❖ vzpostaviti ali okrepiti komunikacijske kanale med ginekologi, diabetološkimi ambulantami in 

ambulantami družinske medicine 

❖ okrepiti sodelovanje z ginekologi in patronažnimi sestrami in jih vključiti v KS 

❖ vključevanje vsebin o zdravem življenjskem slogu in gestacijskem diabetesu v šole za starše
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KROVNI CILJ D

❖ krepitev integrirane oskrbe oseb s sladkorno boleznijo 

❖ priprava protokolov obravnave bolnikov za poenotenje postopkov in zagotavljanje minimalnega 

standarda oskrbe

❖ razvoj nekaterih strok oziroma profilov v zdravstvu (npr. uvedba podiatrov oziroma podologov, 

specializacija iz diabetologije) 

❖ zmanjševanje regionalnih razlik v oskrbi in dostopnosti do zdravstvenih storitev, zdravil in kadra
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OPOLNOMOČENJE BOLNIKOV

❖ koncept opolnomočenja in terminologija

❖ krepiti vključevanje nevladnih organizacij in zainteresirane civilne družbe v izobraževanje o sladkorni 

bolezni in promocijo zdravega načina življenja

❖ vključiti osebe s sladkorno boleznijo in/ali skrbnike v procese odločanja, organizacijo in izvajanje 

aktivnosti v lokalnem okolju

❖ podpreti nadaljnja prizadevanja na področju medsebojne podpore oziroma laičnega svetovanja
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USKLAJEVANJE ZDRAVSTVENEGA SISTEMA MED RAVNMI, 

POSAMEZNIMI STROKAMI IN ZNOTRAJ ZDRAVSTVENEGA TIMA

❖ sistemsko urediti razmejitev pristojnosti med primarno in sekundarno ravnijo

❖ poenotenje vsebin o SB (npr. z organizacijo skupnih izobraževanj za zdravstvene delavce z vseh ravni)

❖ ugotavljati in zmanjševati regionalne razlike v oskrbi

❖ spodbuditi diskusijo o dostopnosti do zdravil in medicinskih pripomočkov

❖ informatizacija zdravstvenega sistema

❖ spremljanje kakovosti oskrbe oseb s sladkorno boleznijo 
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SPREMLJANJE OBVLADOVANJA SLADKORNE BOLEZNI IN 

IZVAJANJA NACIONALNEGA PROGRAMA

❖ kazalniki za spremljanje kakovosti oseb s sladkorno boleznijo

❖ informatizacija zdravstvenega sistema

❖ celovita analiza kliničnih poti pacienta skozi zdravstveni sistem in dostopnosti do storitev 

zdravstvenega varstva

❖ potreba po vrednotenju uresničenih aktivnosti (kvantitativno in kvalitativno vrednotenje)
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GOJENJE PARTNERSTVA

❖ koordinativna skupina ključna platforma povezovanja predstavnikov različnih strok, plačnika, političnih 

akterjev in oseb s sladkorno boleznijo

❖ različni pogledi, potrebe, interesi, pretekle izkušnje in osebnostne značilnosti članov KS

❖ priložnost za krepitev medsebojne komunikacije (socializacija v lasten poklic)
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Najlepša hvala za vašo pozornost!

Kontakt: 

zavodimr@gmail.com

tina.palaic@gmail.com
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