
ZDRAVJE V REGIJI 2018

GORENJSKA REGIJA
SPACER Prikaz Zdravje v regiji 2018 je namenjen pregledu

ključnih kazalnikov zdravja in zdravstvenega varstva v
statistični regiji v primerjavi s Slovenijo.

Publikacija je namenjena dopolnitvi rednih publika-
cij Zdravje v občini s širitvijo vsebin na pomembne
kazalnike sistema zdravstvenega varstva, ki jih v Slo-
veniji na ravni občin ni smiselno prikazati. S prikazom
zdravstvenega stanja želimo spodbuditi deležnike na
lokalni ravni, zlasti odločevalce, pri njihovih aktivno-
stih za promocijo in krepitev zdravja svojih prebivalcev,
hkrati pa jim želimo nuditi osnovne primerjave stanja
sistema zdravstvenega varstva v njihovi regiji v primer-
javi s Slovenijo.

Zdravje v regiji in Zdravje v občini, dodatne gra�čne
prikaze in de�nicije kazalnikov najdete na spletni strani
http://obcine.nijz.si. Več podatkov o zdravju in zdra-
vstvenem varstvu pa lahko najdete na spletni strani
https://podatki.nijz.si.

NEKAJ DEJSTEV O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVJU V REGIJI
V gorenjski regiji, ki združuje 18 občin, je leta 2016
živelo 203.654 prebivalcev (skoraj 10 % prebivalcev
Slovenije). Regija se ponaša z nižjim deležem najmanj
izobraženih oseb in najvišjo stopnjo delovne aktivno-
sti v Sloveniji. Tudi Gorenjska se sooča s staranjem
prebivalstva: število mladih do 15. leta starosti upada
(še vedno je med najvišjimi v Sloveniji), starih 65 let in
več, še zlasti starejših od 80 let, pa raste. Slednji že
presegajo slovensko povprečje.

Zdravje posameznika, poleg spola, starosti in dednih
dejavnikov v veliki meri določajo splošni socialno-
ekonomski, življenjski, družinski, delovni, kulturni in
okoljski dejavniki, vključenost v družbo ter vedenjski
slog.

Zdravstveno varstvo je le ena od determinant, ki vpli-
vajo na zdravje. Preskrbljenost z zdravniki, zaposle-
nimi v zdravstvu, je na Gorenjskem (210 na 100.000
prebivalcev) slabša kot v povprečju v Sloveniji (302 na
100.000prebivalcev), kar je verjetno posledica nižjega
števila specialistov na sekundarni ravni, saj je stopnja
preskrbljenosti s splošnimi/družinskimi zdravniki blizu
slovenskega povprečja (Gorenjska 49,1; Slovenija 48,3
na 100.000 prebivalcev, vključeni tudi specializanti).
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Slika 1: Zdravniki specialisti in specializanti splošne in družinske
medicine, zaposleni v splošni in družinski medicini, letno.

V regiji je na število prebivalcev tudi manj diplomiranih
medicinskih sester (Gorenjska 247; Slovenija 307 na
100.000 prebivalcev) in zdravstvenih tehnikov (Gorenj-
ska 458; Slovenija 658 na 100.000 prebivalcev).

Gorenjska (340) ima v primerjavi s slovenskim pov-
prečjem (449) manj razpoložljivih bolniških postelj na
100.000 prebivalcev, manj bolnišničnih zdravljenj za-
radi bolezni (Gorenjska 130; Slovenija 134 na 1000
prebivalcev) in krajšo ležalno dobo tako zaradi bole-
zni kot tudi poškodb. Višje povprečno število prvih
kurativnih obiskov na primarni ravni (Gorenjska 2222;
Slovenija 1971 na 1000 prebivalcev) kaže, da gorenjski
prebivalci vseh starostnih skupin pogosteje obiskujejo
zdravnika kot v Sloveniji, kar je lahko tudi odraz nji-
hove boljše osveščenosti. Čeprav to predstavlja večjo
obremenjenost zdravstvenih delavcev, pa so stiki z
zdravstveno službo priložnost za zgodnejše odkriva-
nje in zdravljenje, kar se lahko odraža tudi v končnem
boljšem zdravju prebivalcev Gorenjske.

Pričakovana življenjska doba je na Gorenjskem daljša
od slovenskega povprečja, še zlasti pri moških. Regija
v pozitivni smeri odstopa tudi v naslednjih kazalnikih:
najboljši telesni �tnes indeks in najnižji delež preko-
merno prehranjenih otrok, boljša odzivnost v program
Svit, najnižja bolniška odsotnost z dela, nižja splošna in
umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja. Na tej osnovi bi
lahko zdravje prebivalcev Gorenjske ocenili kot boljše
od slovenskega povprečja. Med opazovanimi kazalniki
slabega zdravja na Gorenjskem izstopajo poškodbe v
prometnih nezgodah, zlomi kolka pri starejših, bolezni
neposredno povezane s pitjem alkohola in obolevnost
zaradi klopnega meningoencefalitisa.

Zdrava populacija je temelj družbenega in gospodar-
skega razvoja občine, regije in širše. Zato skrb za
zdravje ne more biti prepuščena le posamezniku in
zdravstveni službi, ampak mora biti ena izmed ključ-
nih prioritet družbe in del vseh politik na nacionalni in
lokalni ravni, ki vplivajo na zdravje in blagostanje ter
zmanjšujejo neenakosti v zdravju.

Izdal: Nacionalni Inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
E-mail: info@nijz.si
Besedilo na prvi strani: Alenka Hafner, Marjetka Hovnik Keršmanc, NIJZ, OE Kranj
Slike: Victoria Zakrajšek, Simon Indihar, WHO, Aleš Korošec
Verzija: torek, 23.10.2018 @ 12:54:10
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Zdravstveno varstvo v Sloveniji

Slika 2: Zdravniki, zaposleni v osnovnem zdravstvu, po upravnih
enotah, 2016

Slika 3: Zobozdravniki, zaposleni v osnovnem zdravstvu, po uprav-
nih enotah, 2016

Slika 4: Vse medicinske sestre, zaposlene v osnovnem zdravstvu,
po upravnih enotah, 2016. Kazalnik vključuje višje, diplomirane
medicinske sestre z visokošolsko strokovno izobrazbo ter magistre
zdravstvene nege.

Slika 5: Število zdravnikov, ki opravljajo delo s pacienti, na 100.000
prebivalcev, države članice EU, 2000 in 2014

Temeljne značilnosti sistema zdravstvenega varstva
v Sloveniji so opredeljene v Zakonu o zdravstveni de-
javnosti in v zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Sle-
dnji opredeljuje načela zdravstvenega varstva, zdra-
vstveno zavarovanje z viri sredstev, obseg in pravice
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter pogoje
za izvajanje prostovoljnega zdravstvenega zavarova-
nja. Zdravstveno varstvo se �nancira iz javnih sredstev
(obvezno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, dr-
žavni proračun, proračuni občin), zasebnih sredstev
(prostovoljno zdravstveno zavarovanje) in drugih sred-
stev, kamor sodijo tudi sredstva gospodinjstev. Tekoči
izdatki za zdravstvo predstavljajo 8,4 % BDP (v EU-28:
9,9 % BDP); v celotnih izdatkih je kar 28,3 % iz zasebnih
virov, vključno s sredstvi, zbranimi v okviru prostovolj-
nega zdravstvenega zavarovanja.

Sistem zdravstvenega varstva je v Sloveniji delno cen-
traliziran. Ministrstvo za zdravje je odgovorno za usta-
novitev in upravljanje bolnišnic in institucij javnega
zdravja, medtem ko so občine odgovorne za upravlja-
nje zdravstvenih domov in lekarn na svojih območjih.
Poleg tega občine tudi podeljujejo koncesije zaseb-
nim zdravstvenim izvajalcem in podpirajo aktivnosti
za promocijo zdravja in zdravega načina življenja. Ker
občine običajno v eni upravni enoti soupravljajo tako
zdravstveni dom kot tudi zdravstvene postaje, so pri-
kazi nekaterih ključnih kazalnikov zdravstvenega var-
stva smiselni le na ravni upravnih enot in regij, saj so
primerljivi le na teh ravneh.

OECD (Health at a Glance Europe 2016) ugotavlja, da
se povpraševanje po zdravstvenih storitvah v EU hi-
tro povečuje tako zaradi staranja prebivalstva kot tudi
zaradi naraščanja kroničnih bolezni. Da bi zdravstveni
sistemi v EU lahko odgovorili na povečano povpraše-
vanje po zdravstvenih storitvah, so številni izmed njih
prepoznali priložnost za izboljšavo v krepitvi primarne
zdravstvene ravni ter v zagotavljanju nepretrgane in
usklajene oskrbe populacije. Zato pa je nujno tudi za-
dostno število zdravnikov in medicinskih sester. Na
Sliki 5 je prikazano število zdravnikov, ki opravljajo delo
s pacienti, po evropskih državah v letih 2000 in 2014.
Slovenija je v tem obdobju zabeležila visoko rast, kljub
temu pa je število zdravnikov na 100.000 prebival-
cev še vedno bistveno nižje od EU28 (277 zdravnikov
na 100.000 prebivalcev v letu 2014 v Sloveniji v pri-
merjavi z 353 zdravnikov na 100.000 prebivalcev v
EU-28).

Na pričakovane izzive staranja prebivalstva in pove-
čane prevalence kroničnih bolezni Slovenija skuša od-
govoriti s spremembo modela ambulant družinske
medicine, ki predstavljajo pomembno okrepitev timov
in s tem tudi osnovne zdravstvene dejavnosti. Z re-
ferenčnimi sestrami se krepi preventivna dejavnost,
zdravstvena vzgoja in spremljanje bolnikov s kronič-
nimi obolenji.

Viri: OECD, Health at a Glance Europe, 2016

SURS: Izdatki za zdravstveno varstvo

http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6752

http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6752
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Kazalniki zdravstvenega varstva v statistični regiji: Gorenjska

Prikazane so izbrane vrednosti kazalnikov zdravstvenega varstva za statistično regijo v primerjavi s Slovenijo. Graf kaže primerjavo kazalnikov na ravni regije z
državnim povprečjem. Kazalniki so testirani na statistično značilnost. De�nicije, dodatni podatki in gra�čni prikazi so dostopni na NIJZ spletni strani ▸.

 ▲ ∎▼ Položaj regije glede na povprečje Slovenije (|) in glede na razpon vrednosti po regijah od najnižje do najvišje (∎∎).

Barve in oblike oznak pomenijo:
▲ Zelena – regija je statistično značilno boljša od povprečja preostale Slovenije.
∎Modra – regija je statistično značilno različna od povprečja preostale Slovenije, želenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti.
▼ Rdeča – regija je statistično značilno slabša od povprečja preostale Slovenije.
 Rumena – regija se statistično značilno ne razlikuje od povprečja preostale Slovenije.
○ Bela – vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva.

Kazalnik Regija SLO Manj od povprečja Več od povprečja
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R1 Zdravniki, zaposleni v zdravstvu / 100.000 210 302
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R2 Zdravniki spl. in druž. medicine, zaposleni v spl. in druž. medicini / 100.000 49,1 48,3

R3 Zobozdravniki, zaposleni v zdravstvu / 100.000 65,3 68,8

R4 Medicinske sestre, zaposlene v zdravstvu / 100.000 247 307

R5 Zdravstveni tehniki, zaposleni v zdravstvu / 100.000 458 658

R6 Dipl. babice, zaposlene v zdravstvu / 100.000 13,3 8,8

R7 Farmacevti, zaposleni v zdravstvu / 100.000 66,3 65,7

R8 Število prebivalcev na 1 zdravnika 476 325

R9 Število prebivalcev na 1 zdravnika splošne in družinske medicine 2037 2070

R10 Število prebivalcev na 1 zobozdravnika 1520 1430

R11 Število prebivalcev na 1 medicinsko sestro 397 319

R12 Število prebivalcev na 1 zdravstvenega tehnika 217 150

R13 Število prebivalcev na 1 farmacevta v zdravstvu 1509 1522

R14 Zdravniki pediatrije, zaposleni v pediatriji v splošni zunajbol. dej. / 100.000 13,7 14,6

R15 Zdravniki ginekologije, zaposleni v ginekologiji v splošni zunajbol. dej. / 100.000 6,9 6,0
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R16 Število bolnišničnih postelj na 100.000 prebivalcev 340 449

R17 Število bolnišničnih postelj na 100.000 prebivalcev - akutna obravnava 274 353

R18 Stopnja hospitalizacij zaradi bolezni na 1000 prebivalcev 130 134

R19 Povprečno trajanje hospitalizacij zaradi bolezni (dnevi) 7,0 7,6

R20 Stopnja hospitalizacij zaradi poškodb na 1000 prebivalcev 14,4 14,2

R21 Povprečno trajanje hospitalizacij zaradi poškodb (dnevi) 5,3 6,5
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R22 Stopnja prvih kurativnih obiskov na 1000 prebivalcev 2222 1971

R23 Stopnja prvih kurativnih obiskov v starosti 0-5 let na 1000 prebivalcev 4955 3997

R24 Stopnja prvih kurativnih obiskov v starosti 15-64 let na 1000 prebivalcev 1852 1670

R25 Stopnja prvih kurativnih obiskov v starosti 65 let in več na 1000 prebivalcev 2709 2439

R26 Stopnja obiskov v ambulantah družinske medicine na 1000 prebivalcev 3227 3476

R27 Stopnja obiskov v ginek. zunajbol. amb. na 1000 prebivalk, starejših od 15 let 777 766

R28 Stopnja preventivnih pregledov 0-5 let na 1000 prebivalcev 1650 1940

Pojasnilo h kazalnikom:
Kazalniki zdravstvenih delavcev:
R1: stanje na dan 31.12.2016, zdravniki zaposleni v zdravstvu.
R2: stanje na dan 31.12.2016, zdravniki specialisti in specializanti splošne in družinske medicine, zaposleni v ambulantah splošne in družinske medicine.
R3: stanje na dan 31.12.2016, zobozdravniki zaposleni v zdravstvu.
R4: stanje na dan 31.12.2016, medicinske sestre zaposlene v zdravstvu. Kazalnik vključuje višje, diplomirane medicinske sestre z visokošolsko strokovno izobrazbo ter magistre zdravstvene nege.
R5: stanje na dan 31.12.2016, zdravstveni tehniki zaposleni v zdravstvu.
R6: stanje na dan 31.12.2016, diplomirane babice zaposlene v zdravstvu.
R7: stanje na dan 31.12.2016, magistri farmacije, zaposleni v zdravstvu.
R8-R13: stanje na dan 31.12.2016, število prebivalcev na enega zdravstvenega delavca.
R14: stanje na dan 31.12.2016, zdravniki, specialisti in specializanti pediatrije in šolske medicine, zaposleni v pediatriji v zunajbolnišnični dejavnosti.
R15: stanje na dan 31.12.2016, zdravniki, specialisti in specializanti ginekologije in porodništva, zaposleni v ginekologiji v splošni zunajbolnišnični dejavnosti.
Bolnišnice:
R16-R17: leto 2016, bolniške postelje
R18-R21: leto 2016, kazalniki hospitalizacij
Primarna raven:
R22: leto 2016, vključeni so vsi prvi kurativni obiski (koda 104) na primarni ravni.
R23: leto 2016, vključeni so vsi prvi kurativni obiski (koda 104) na primarni ravni; stari 0-5 let.
R24: leto 2016, vključeni so vsi prvi kurativni obiski (koda 104) na primarni ravni, stari 15-64 let.
R25: leto 2016, vključeni so vsi prvi kurativni obiski (koda 104) na primarni ravni, stari 65 let in več.
R26: leto 2016, vključeni so vsi obiski v dejavnosti splošne in družinske medicine (VZD 302), stari 18 let in več.
R27: leto 2016, vključeni so vsi obiski v dejavnosti ginekologija v splošni zunajbolnišnični dejavnosti (VZD 306), ženske, stare 15 let in več.
R28: leto 2016, vključeni so vsi preventivni pregledi otrok v predšolskem obdobju, stari 0-5 let.

http://www.nijz.si
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Kazalniki zdravja v statistični regiji: Gorenjska
Prikazane so izbrane vrednosti kazalnikov zdravja za statistično regijo v primerjavi s Slovenijo. Graf kaže primerjavo kazalnikov na ravni regije z državnim povpre-
čjem. Kazalniki so testirani na statistično značilnost. De�nicije, dodatni podatki in gra�čni prikazi so dostopni na NIJZ spletni strani ▸.

 ▲ ∎▼ Položaj regije glede na povprečje Slovenije (|) in glede na razpon vrednosti po regijah od najnižje do najvišje (∎∎).

Barve in oblike oznak pomenijo:
▲ Zelena – regija je statistično značilno boljša od povprečja preostale Slovenije.
∎Modra – regija je statistično značilno različna od povprečja preostale Slovenije, želenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti.
▼ Rdeča – regija je statistično značilno slabša od povprečja preostale Slovenije.
 Rumena – regija se statistično značilno ne razlikuje od povprečja preostale Slovenije.
○ Bela – vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva.

Kazalnik Regija SLO Enota Manj od povprečja Več od povprečja
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1.2 Prirast prebivalstva -0,1 0,8 h
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1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let) 5,2 5,0 %

1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj) 15,2 16,1 %

1.5 Stopnja delovne aktivnosti 62,9 59,5 %

1.6 Delovne migracije 89 100 indeks

1.7m Pričakovano trajanje življenja - moški 79,0 78,0 leta

1.7ž Pričakovano trajanje življenja - ženske 84,5 83,9 leta

D
e
ja
vn
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it
ve
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ja 2.1 Telesni �tnes otrok 51,0 50,1 indeks

2.2 Prekomerna prehranjenost otrok 21,3 24,8 %

2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah 1,8 1,6 sss/1000

2.6 Prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji 8,4 9,0 %

P
re
ve

nt
.

2.8 Ustno zdravje 66 64 %

3.1 Odzivnost v Program Svit 67,8 64,3 %

3.2 Presejanost v Programu Zora 71,6 71,8 %

Z
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4.2 Bolniška odsotnost 12,6 14,4 dnevi

4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let) 1,2 1,2 sss/1000

4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več) 2,4 2,0 sss/1000

4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni 4,9 5,1 sss/100

4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka 21,9 23,4 sss/100

4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi 11,8 11,8 sss/100

4.8 Srčna kap (35-74 let) 2,0 2,1 sss/1000

4.9 Možganska kap (35-84 let) 2,2 2,6 sss/1000

4.10 Novi primeri raka 584 559 sss/100.000

4.15 Novi primeri raka debelega črevesa in danke 76 77 sss/100.000

4.16 Novi primeri raka pljuč 68 64 sss/100.000

4.17 Novi primeri raka dojke 116 118 sss/100.000

4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več) 7,1 6,2 sss/1000

4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj 13,5 15,1 sss/100

4.13 Pomoč na domu 1,6 1,7 %

4.14 Klopni meningoencefalitis 22 10 sss/100.000

U
m
rl
jiv
o
st

5.1 Splošna umrljivost 850 943 sss/100.000

5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let) 68 83 sss/100.000

5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let) 158 165 sss/100.000

5.7 Umrljivost zaradi samomora 20 20 sss/100.000

Legenda: sss: starostno standardizirana stopnja na 100, 1.000 ali 100.000 prebivalcev, na slovensko populacijo 1.7.2014.

Pojasnilo h kazalnikom:
Prebivalci in skupnost: 1.2: leto 2016; 1.3: leto 2016, stari 80 let in več; 1.4: leto 2016, stari 25–64 let; 1.5: leto 2016, stari 15–64 let; 1.6: leto 2016; 1.7m: leto 2016, moški, ob rojstvu; 1.7ž: leto 2016, ženske, ob rojstvu Dejavniki
tveganja za zdravje: 2.1: leto 2016, otroci in mladostniki, stari 6–14 let; 2.2: leto 2016, otroci in mladostniki, stari 6–14 let; 2.5: povprečje 2012–2016; 2.6: povprečje 2012–2016; 2.8: leto 2016; Preventiva: 3.1: leto 2016; 3.2:
povprečje 1.7.2013–30.6.2016, ženske, stare 20–64 let; Zdravstveno stanje: 4.2: leto 2016, zaposleni prebivalci; 4.3: povprečje 2012–2016, bolnišnične obravnave, stari 0–19 let; 4.4: povprečje 2012–2016, bolnišnične obravnave,
starejši od 15 let; 4.5: leto 2016; 4.6: leto 2016; 4.7: leto 2016; 4.8: povprečje 2012–2016, bolnišnične obravnave, stari 35–74 let; 4.9: povprečje 2012–2016, bolnišnične obravnave, stari 35–84 let; 4.10: povprečje 2010–2014,
novo odkriti raki razen nemelanomskega; 4.11: povprečje 2012–2016, bolnišnične obravnave, stari 65 let in več; 4.12: leto 2016; 4.13: leto 2016, stari 65 let in več; 4.14: povprečje 2008 –2016; 4.15: povprečje 2010 –2014; 4.16:
povprečje 2010 –2014; 4.17: povprečje 2010 –2014; Umrljivost: 5.1: povprečje 2012–2016; 5.2: povprečje 2012–2016, stari 0–74 let; 5.3: povprečje 2012–2016, stari 0–74 let; 5.7: povprečje 2012–2016.
Viri podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za �nance, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Fakulteta za šport (UL), Register raka, Inštitut Republike
Slovenije za socialno varstvo.

http://www.nijz.si

