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Izboljšanje dostopnosti do edukacije za sladkorne bolnike
2013–2016
Projekt Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju –
Skupaj za zdravje (NIJZ)

Podpora

DS za samooskrbo sladkorne bolezni
Potrebna je prilagoditev
oz. vzpostavljanje novih
programov za krepitev
zdravega načina
življenja za osebe z
velikim tveganjem za
SB2

Potrebno je vzpostaviti
nove programe za
edukacijo bolnikov s
SB2

Predlog modela
edukacije za bolnike s
SB2 na primarni ravni

Izboljšanje dostopnosti do edukacije za sladkorne bolnike
Razvoj edukacije za bolnike s SB2, ki bo blizu njihovega doma
Osnovni namen
✓ Izboljšanje zdravja odraslih
prebivalcev Slovenije, pri katerih je
prisotno povečano tveganje za razvoj
oz. poslabšanje sladkorne bolezni.
✓ Preprečevanje stigme, ki je povezana
s sladkorno boleznijo.
✓ Zdravstveni strokovnjaki spremljajo
posameznika v daljšem časovnem
obdobju in mu podajajo ustrezne
informacije.
✓ Izobraževanje odraslih za čim bolj
kakovostno življenje.
✓ Spreminjanje nezdravih življenjskih
navad.
✓ Prenos izkušenj z osebami, ki imajo
podoben problem.

Razvoj edukacije za bolnike s SB2, ki bo blizu njihovega
doma
Projekt Skupaj za zdravje (2013–2016)

Center za krepitev zdravja (CKZ)
Program za krepitev zdravja

TEMELJNE OBRAVNAVE
ZA KREPITEV ZDRAVJA

Zdravo živim

POGLOBLJENE OBRAVNAVE ZA KREPITEV ZDRAVJA

Svetovalnica za zdrav
življenjski slog

Svetovalnica za duševno
zdravje

Svetovalnica za tvegana
vedenja

Zdravo jem

Podpora pri
spoprijemanju z
depresijo

Skupinsko svetovanje za
opuščanje kajenja

Ali sem fit?
Tehnike sproščanja
Gibam se
Zvišan krvni tlak
Zdravo hujšanje
Zvišane maščobe v krvi
Zvišan krvni sladkor
Sladkorna bolezen tipa 2
Test telesne
pripravljenosti za
odrasle/starejše

S sladkorno boleznijo
skozi življenje

Podpora pri
spoprijemanju s tesnobo
Spoprijemanje s stresom

Individualno svetovanje
za opuščanje kajenja
Individualno svetovanje
za opuščanje tveganega
in škodljivega pitja
alkohola

Eno 90-minutno
srečanje

Eno 90-minutno
srečanje

Pet 90-minutnih
srečanj

✓
✓
✓
✓

Pridobivanje znanj o mejni bazalni glikemiji/moteni toleranci za glukozo/SB 2,
pomoč pri prepoznavanju verodostojnosti informacij,
poznavanje drugih možnosti za pridobivanje informacij,
spodbuda, da za dolgotrajno vztrajanje pri svojih novih navadah najdejo pomoč v svoji
bližini,
✓ pridobivanje veščin za postopno uvajanje sprememb v svoje vsakdanje življenje,
oblikovanje uresničljivega načrta za spremembo življenjskega sloga, ki bo pripomogel h
krepitvi zdravja in izboljšanju počutja.

Programi temeljijo na strokovnih stališčih in smernicah.

Pilotno testiranje treh novih delavnic

V prvih treh „pilotnih“ centrih za krepitev zdravja (2015)

✓ Dodatno strokovno usposabljanje diplomiranih
medicinskih sester iz CKZ
✓ Stalna strokovna mentorska podpora edukatork

Projekt Skupaj za zdravje

Nadaljnja implementacija delavnic
Zvišan krvni sladkor, Sladkorna bolezen tipa 2, S sladkorno boleznijo
skozi življenje
✓

V 25 novo vzpostavljenih centrih za krepitev zdravja –

✓

Začetek izvajanja v letu 2019.

Za nadaljnjo implementacijo so bile ključne izkušnje iz projekta Skupaj za zdravje.

Diplomirane medicinske sestre v centrih za krepitev zdravja za suvereno vodenje
programov edukacije za bolnike s sladkorno boleznijo tipa 2 potrebujejo več znanja
in veščin, kot so ga prejele tekom pilotnega obdobja.

Vzpostavitev mentorske
mreže diplomiranih
medicinskih sester –
edukatork
✓ V letu 2017;

Dodatno strokovno
usposabljanje diplomiranih
medicinskih sester iz
standardnih timov CKZ

✓ V letih 2018 in 2019;

✓ mentorska mreža za strokovno
usmerjanje, podporo in pomoč
izvajalkam delavnic v CKZ;
✓ organizacija in izvedba izobraževanja na
NIJZ v sodelovanju s Sekcijo medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov v
endokrinologiji za vzpostavitev
mentorske vloge edukatork izvajalkam v
CKZ – pridobivanje dodatnih znanj,
veščin in kompetenc za izvajanje
mentorstva v usposabljanju dipl. m. s. v
CKZ.
Regijske čajanke

✓ Teoretični del izobraževanja
✓ Praktični del izobraževanja
✓ 40-urno praktično usposabljanje v
kliničnem okolju pri edukatorju –
mentorju

✓ Pridobitev ocene usposobljenosti za
izvajanje delavnic v CKZ

Nacionalne čajanke

Kje smo danes in kam nas vodi pot?
✓ V 28 centrih za krepitev zdravja se izvajajo delavnice za osebe z MBG, MTG in SB2.
✓ Imamo vzpostavljeno mrežo 27 edukatorjev – mentorjev, od katerih jih 5 opravlja
tudi vlogo regijskih koordinatorjev mentorske mreže
✓ V 28 CKZ-jih je zaposlenih 36 diplomiranih medicinskih sester, dodatno
usposobljenih za izvajanje teh delavnic.
✓ Projekt
se zaključi 31. 12. 2019, v prvi polovici leta 2020 bomo
evalvirali koncept CKZ, tudi delavnice Zvišan krvni sladkor, Sladkorna bolezen tipa 2
in S sladkorno boleznijo skozi življenje.

✓ Modifikacija koncepta CKZ in Programa za krepitev zdravja za implementacijo v letu
2021.
✓ Osebe s SB imajo v CKZ možnost individualnih razgovorov v okviru pogovornih ur.
✓ Vključitev novih vsebin, pristopov
✓ Osvežitvene delavnice

