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Kaj ste glede na to želeli narediti 1

Povezovanje in skupno delovanje 

• Otrok/mladostnik v središču
• Partnerstvo s starši
• Delo v timu (zdravnik specialist 

pediatrije/šolske medicine, 
psiholog, dietetik, kineziolog, DMS 
za vzgojo za zdravje in 
koordinacijo…)

• Medsektorsko sodelovanje z vrtci, 
šolami (imenovani zdravnik vrtca  
imenovani zdravnik šole, 
preventivni tim vrtca, preventivni 
tim šole), LSKZ, PUMO, lokalna 
skupnost, sodelovanje z nevladnimi 
organizacijami...



Kaj ste glede na to želeli narediti 2

Ključna področja za spodbujanje 
spremembe življenjskega sloga 
otroka/mladostnika in družine 

Prednosti družinske obravnave v timu 
specialista pediatra in sodelavcev iz 
Centra za krepitev zdravja (CKZ) –
psiholog, dietetik, kineziolog, DMS

Celostna obravnava otroka in družine 

✓ blizu otrokovega doma
✓ obravnava celotne družine upoštevajoč 

lokalne posebnosti
✓ sprememba življenjskega sloga prilagojena 

domačemu okolju
✓ sodelovanje s šolo
✓ sodelovanje z lokalno skupnostjo.



Rezultati 1

Prenovljena vsebina preventivnih pregledov
in algoritmi ukrepanja  



Rezultati 2

Število izvajalcev - zdravnikov specialistov pediatrov, zdravnikov specialistov 
šolske medicine, diplomiranih medicinskih sester, diplomiranih patronažnih 
medicinskih sester, psihologov, kineziologov, dietetikov in fizioterapevtov, ki so 
opravili usposabljanje na področju preventivnega zdravstvenega varstva otrok in 
mladostnikov:

✓Nadgradnje pri preventivnih pregledih otrok in mladostnikov: 178 
udeleženk/udeležencev

✓Družinska obravnava za zmanjšanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane 
telesne zmogljivosti otrok: 197 udeleženk/udeležencev

✓Zdravstveno-vzgojno svetovanje ob preventivnih pregledih predšolskih otrok: 
173 udeleženk/udeležencev

✓V družinsko obravnavo za zmanjšanje ogroženosti zaradi debelosti in 
zmanjšane telesne zmogljivosti je vključenih več kot 625 otrok in njihovih družin 
(275 tretješolk in tretješolcev ter 350 šestošolk in šestošolcev). Končni podatki 
bodo na voljo ob zaključku projekta.



Zaključno sporočilo, kaj to pomeni za 
obvladovanje sladkorne bolezni v 
obdobju 2020-2030

Obvladovanje debelosti pri otrocih in mladostnikih je ključno 
področje nove strategije!

Zagotoviti implementacijo Družinske obravnave za zmanjševanje 
ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti v 
vsej Sloveniji:

• novela Pravilnika o preventivnem zdravstvenem varstvu otrok 
in mladostnikov

• zagotovitev financiranja ZZZS 

• usposabljanje timov. 


