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Proučevanje, varovanje, zviševanje ravni
zdravja prebivalstva (s pomočjo ozaveščanja,
preventivno-promocijskih ukrepov)
Vir podatkov in informacij za strokovne podpore
odločitvam na nacionalni, regijski, lokalni ravni
Spremljanje sistema zdravstvenega varstva,
pripravljanje analiz delovanja sistema
Ocenjevanje tveganj in pripravljanje ukrepov
Raziskovanje, vključevanje v nacionalne in
mednarodne projekte
Inštitut za varovanje zdravja

IVZ – nekateri od centrov
Center za krepitev zdravja in
obvladovanje kroničnih bolezni

Center za nalezljive bolezni in
okoljska tveganja
Center za sistem
zdravstvenega varstva

Inštitut za varovanje zdravja

Center za krepitev zdravja in
obvladovanje kroničnih bolezni
 Odd.

za krepitev zdravja (promocija
zdravja): HBSC, prehrana, gibanje, duševno
zdravje, tobak, alkohol, Zdrave šole

 Odd.

za analize zdravja: življenjski slog,

prehrana, zdravje

 Odd.

za kronične bolezni: srčno žilne,

hipertenzija, premalo gibanja, stres, kajenje, alkohol..

 Odd.

Svit – rak na debelem črevesu
Inštitut za varovanje zdravja

Center za nalezljive bolezni in
okoljska tveganja
 Odd.

za epidemiološko spremljanje
nalezljivih bolezni
 Odd. za pripravljenost in odzivanje na
grožnje
 Odd. za program cepljenja
 Odd. za zdravstveno ekologijo: voda, zrak,
hrup, kemijska varnost

Inštitut za varovanje zdravja

kontinuum zdravja
ZDRAVJE

RAZLIKA MED PREVENTIVO IN
PROMOCIJo

Teoretična izhodišča
Promocija zdravja
Strategija posredovanja med

Zdravje
* vir kakovostnega življenja
* celostna obravnava
(bio-psiho-socialni model,
okoljski vidik)
* ne le interes posameznika,
ampak odgovornost celotne
družbe








ljudmi in okoljem za zdravje
zdravju naklonjena politika
preventiva v
zdrav.ustanovah
oblikovanje podpornih okolij
znanje, veščine
vključevanje lokalnih
skupnosti
skrb za kakovost življenja

(def. SZO, 1948)

Inštitut za varovanje zdravja RS,
M.Bevc

(Otawska listina, 1986)

ZDRAVE ŠOLE
1993 - 12
1998 - 130
2008 - 268
2011 – 324 (257 OŠ, 60 SRŠ, 7 DD)
28 OŠ
4 SŠ

MARIBOR
VERZEJ

RAVNE
9 OŠ
4 SŠ

53 OŠ
11 SŠ
4 DD

RADOVLJICA
27 OŠ
12 SŠ

18 OŠ
2 SŠ
64 OŠ
14 SŠ
2 DD
2 Zavoda

13 OŠ
4 SŠ

BISTRICA

NOVA
GORICA

LJUBLJANA
TREBNJE
15 OŠ
2 SŠ
PIRAN

30 OŠ
5 SŠ
1 DD
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PROMOCIJA ZDRAVJA V ŠOLSKEM OKOLJU
UČNI NAČRT
(medpredmetno, kros-kurikularno povezovanje)

CELOSTNI PRISTOP ŠOLE
(sprejeta šolska politika zdravja,
prioritete, cilji, vzgojni načrt, organizacija …)

SKRITI UČNI NAČRT
(medsebojni odnosi, pravila, interesne dejavnosti, projekti …)

SODELOVANJE
(s starši, lokalno skupnostjo, zdravstvenimi in drugimi ustanovami)

Inštitut za varovanje zdravja

Značilnosti SMZŠ









Šolski tim (vključenost vseh) – vodja
Sistematično načrtovanje, evalviranje nalog
12 ciljev EMZŠ
Redna srečanja z vodji timov (3x na leto)
Rdeče niti
Nacionalno srečanje SMZŠ, Bilten
Izobraževanje učiteljev
Izdelani programi PZ (Promocija duševnega zdravja v šoli,
Spodbujajmo nekajenje, Alkohol? Odrasli lahko vplivamo! Mediacija,
Obvladovanje stresa...) – povezava z regijskimi ZZV-ji
Inštitut za varovanje zdravja RS,
M.Bevc

Nekateri uspešnejši preventivni in
promocijski programi IVZ

Izboljševanje duševnega zdravja v šoli (1996, 2003, 2005)
 Promocija zdravja mladih v Evropi (1998)
 Spodbujajmo nekajenje (2000)
 Alkohol? Odrasli lahko vplivamo (2005)
 Prehrana za mladostnike (2005)
 Zdrav življenjski slog srednješolcev (2005)
 Ko te strese stres (2006)
 Ko učenca strese stres (2007)
 Zdrav življenjski slog srednješolcev – duševno zdravje


(2008)


Model zdrav življenjski slog (2008-10, 2011-12)



Spregovorimo o samomoru med mladimi (priročnik za svetovalne
delavce in učitelje) 2010
Inštitut za varovanje zdravja

Model Zdrav življenjski slog v OŠ
(2008 – 2010)










Projekt ESS - IVZ, 4 konzorcijske Zdrave šole
Namen: Integriranje vsebin zdravja v učne načrte (prehrana,
gibanje, duševno zdravje, alkohol, tobak), medpredmetno
povezovanje, spiralni učni načrt od 1. do 9. razreda, aktivne
oblike in metode dela
Cilji: vplivati na ozaveščenost, zdrav življenjski slog mladih
Dejavnosti:
Pregled kurikula, preventivnih programov
Izobraževanja za učitelje, fokusne skupine, supervizijska
srečanja, obiski šol
Izdelava, izvedba in evalvacija modelnih ur
Nacionalna raven: konferenca, smernice, modelne ure,
priročniki, gradiva, poročilo…, na: www.zdravjevsoli.si
Inštitut za varovanje zdravja

nadgradnja Modela
(2011-2013)

•
•

•

Razpis za nove sodelujoče šole (feb 2011/ 12)  15 +14
šol
Uvodno izobraževanje za šole, usmeritve za delo
(april 2011/12) - področje prehrane, gibanja, duševnega
zdravja (nove ideje, iskanje vstopnih mest)
Izobraževanje s področja duševnega zdravja;
pregled osnutkov modelnih ur, dopolnitve (september
11/12)

•

Izvedba in evalvacija modelnih ur na šolah (oktober
11/12 – junij 12/13)

•

Nove modelne ure objavljene na: www.zdravjevsoli.si
(november 11 - junij 12/13)
Inštitut za varovanje zdravja

Dlje
trajajoči,
kontinuiteta

Pilotirani,
evalvirani

Krepijo varovalne
dejavnike –
gibanje,
+samopodoba,
življenjski slog,
kakovostno
preživljanje prostega
časa, razumevanje s
straši, občutek
pripadnosti

Prepletajo
vsebine –
prehrana,
gibanje,
duš.zdr.

Vključujejo
starše, celo
šolo in lok.
skupnost

Kateri
programi
so
učinkoviti?

Upoštevajo
značilnosti
ciljne
skupine

Normativno
učenje

Temeljijo
na
teorijah,
podatkih
Navajajo
kratkoročne
škodljive učinke
in + plati
zdravega
vedenja

Izhodišča, ki jih na ivz upoštevamo pri načrtovanju
programov promocije zdravja v šolskem okolju


Programi morajo izhajati iz stanja, problemov v skupnosti, prilagojeni
značilnostim/potrebam okolja (časovne, finančne možnosti, kadri,
sodelovanje staršev, zunanjih sodelavcev, zdravstvene službe,
medijev…



Izhajati iz potreb, znanja, izkušenj, starosti, interesov …
učencev/dijakov



Pomembno je timsko delo (vodja, podpora vodstva in sodelavcev, tim
učiteljev različnih predmetov)



Programe je potrebno sistematično načrtovati glede na zastavljene
prioritete, cilje, izvajati, spremljati, sprotno in končno evalvirati .
Uspešnejši so dolgoročno in razvojno naravnani, ki so vsebinsko
prepleteni.

KAKO NAPREJ?
9. Prilagajanje
programa,
zagotavljanje
kontinuiranosti





oblikovati standarde
promocijskih programov

8. Ocena
dolgoročni
h učinkov

1.
Opredelite
v problema

2. Iskanje
rešitev

oblikovati skupino ljudi ali
določiti institucijo, ki bo
razvijala programe, jih
spremljala in evalvirala



obstoječe programe je
potrebno evalvirati



v šolo „pustiti“ le
programe, ki so se izkazali
kot učinkoviti

3.
Načrtovanj
e
programa

7. Ocena
vmesnih/kratkoročnih
učinkov

4.
Mobilizacij
a resursov

6. Ocena
vpliva
5.
Implementacij
a programa

