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Podatki o projektu
PARTNERJI

•GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE – Združenje kemijske industrije
•NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
•SINDIKAT KEMIČNE, NEKOVINSKE IN GUMARSKE INDUSTRIJE SLOVENIJE
•OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE (OKS) - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ
•ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE (ŠZL) in RAZGIBAJMO LJUBLJANO

TRAJANJE PROJEKTA : od julija 2015 – novembra 2016

Vodja projekta: Darja Boštjančič, GZS-Združenje kemijske industrije
Strokovni vodja: Jožica Maučec Zakotnik, Center za krepitev zdravja in
obvladovanja kroničnih bolezni, NIJZ ter Andrea Backovć-Juričan

Ciljne panoge
• Prednostno projekt zajema kemijsko industrijo s 4 panogami
(kemija, farmacija, plastika in guma), kar skupno predstavlja
cca 25.000 zaposlenih,
• nekatere skupinske aktivnosti bodo lahko koristile tudi
druge panoge predelovalne industrije, zlasti:
-

živilsko predelovalna industrija,
papirna in papirno predelovalna industrija,
tekstilna, oblačilna in usnjarsko predelovalna industrija,
industrija gradbenega materiala in
grafična dejavnost,

ki skupno zajemajo še 75.000 zaposlenih.

Namen in cilj projekta
Namen projekta je s promocijo zdravja na delovnem mestu
v slovenski predelovalni industriji dolgoročno prispevati:
-k boljšemu zdravju zaposlenih,
-zmanjšanju odsotnosti z dela,
-zmanjšanju obolevnosti ter boljši kvaliteti življenja zaposlenih.

Cilj projekta je razviti celosten praktičen pristop promocije
zdravja na DM s povezovanjem podjetij in relevantnih
deležnikov na lokalni ravni (območne enote NIJZ, regijske
pisarne OKS, ZVC...), ki nudijo podporo na področju razvoja
zdravega življenjskega sloga.

Sodelovanje deležnikov na lokalni ravni
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ORGANIZACIJA SVITOVEGA DOGODKA V OKVIRU DNI
ZDRAVJA V PODJETJIH

Aktivnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

izvedba preizkusa hoje na 2 km,
meritve krvnega tlaka, obsega pasu
merjenje telesne mase ter izračunavanje ITM,
promocija preventivnih programov in ZV delavnic ter preprosta
svetovanja za zdrav način življenja – usmeritev ogroženih v BPZP
analiza telesne sestave s svetovanjem
predstavitev makete debelega črevesa - Svit
prikaz uporabe defibrilatorja, oživljanje na lutki in kako pomagati
ponesrečencu
demonstracija nordijske hoje in/ali drugih zdravju prijaznih vadb
predstavitev športnih aktivnosti v okviru športnih društev

PRIMERI IZVEDENIH DNI ZDRAVJA S PREDSTAVITVIJO SVITOVE
MAKETE

Dan zdravja in gibanja v podjetju Plama-pur,
oktober 2015, 78 udeležencev

Dan zdravja v podjetju Plasta, oktober 2015,
80 udeležencev

PRIMERI IZVEDENIH DNI ZDRAVJA S PREDSTAVITVIJO SVITOVE
MAKETE

Športne igre zaposlenih, sindikat kemijske,
nekovinske in gumarske industrije, Maribor,
preko 300 udeležencev

Preizkus hoje na 2 km:

Dan zdravja in gibanja
– testiranje zdravstvenih parametrov in
svetovanja, 22.10. 2015, Metlika

Osnove oživljanja z uporabo defibrilatorja:
DA
NE
Svetovanje za zdrav način življenja:
DA
NE

Št. udeleženca:

Svit:

DA

NE

Krvni tlak:

Nordijska hoja:

DA

NE

Indeks telesne mase:

PRIMER KARTONČKA POSAMEZNEGA
UDELEŽENCA NA DNEVIH ZDRAVJA

Obseg pasu/višina: _____ / _____
Gojimo skrb za zdravje, spodbujamo veselje
do dela in življenja.

Gibalne vaje:

DA

NE

V primeru, da imate povišane vrednosti krvnega tlaka, vam svetujemo zmanjšanje uživanja
soli in slanih živil. Prav tako hrane ne dosoljujte.
V primeru povišane telesne teže (ITM nad 25, obseg pasu pri ženskah nad 80 cm/pri moških
nad 94 cm) vam svetujemo postopno zmanjševanje telesne teže:
z redno telesno aktivnostjo,
s povečanim uživanjem zelenjave in sadja ter polnovrednih žitnih izdelkov,
z zmanjšanjem uživanja mastne hrane, predvsem živalskih maščob in transmaščob,
z zmanjšanjem pitja alkohola.
Vsi odrasli od 30. leta dalje imate možnost udeležbe na preventivnem pregledu pri svojem
izbranem osebnem zdravniku oz. pri diplomirani medicinski sestri v referenčni ambulanti
družinske medicine. Odraslim od 19. leta starosti dalje je na voljo Program za krepitev
zdravja. Gre za skupinske delavnice in individualna svetovanja, kjer boste dobili strokovne
informacije in podporo pri vaših korakih do boljšega počutja in zdravja. Programa za krepitev
zdravja se lahko udeležite v Centru za krepitev zdravja, ki je v vašem zdravstvenem domu
(kontakt: Mira Brodarič - 040/549-464)
Projekt »Zdravi na kvadrat 2 - promocija zdravja na delovnem mestu« je na
podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na
delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije.

Vodenje projekta:
- GZS - Združenje kemijske industrije
- Nacionalni inštitut za javno zdravje
Kontakt: zdravi2@gzs.si; 01/5898401

Raziskava PZDM v podjetjih predelovalne
industrije
• Sodelovalo je 19 podjetij, 860 zaposlenih, od
tega 55% moških in 45% žensk
• 2 vprašalnika: za management in za delavce
• Pri pripravi vprašalnika je sodeloval projektni
partner NIJZ
• Pri nekaj vprašanjih smo se osredotočili na
program SVIT

Vprašalnik PZDM za management
Ali osveščate in motivirate zaposlene za vključitev v državne preventivne
zdravstvene programe za preprečevanje srčno-žilnih in drugih kroničnih
nenalezljivih bolezni ter državne presejalne programe zgodnjega
odkrivanja raka (DORA, ZORA, SVIT)?
• Da v vse programe (preventivne in presejalne)
• Da, a samo v presejalne programe za raka
• Da, a samo na preventivni pregled pri družinskih zdravnikih/referenčnih
medicinskih sestrah
• Da, a samo na brezplačne zdravstvenovzgojne/CINDI delavnice za
odrasle
• Da, a samo na preventivni pregled pri družinskih zdravnikih/referenčnih
medicinskih sestrah in na brezplačne zdravstvenovzgojne/CINDI
delavnice za odrasle
• Ne

Vprašalnik PZDM za management

V kolikor tega ne počnete, navedite vzroke za to?
• Pomanjkanje informacij
• Slabe izkušnje
• Drugo (Navedite vzrok:________________)

Vprašalnik PZDM za management
• 7 podjetij od 19 podjetij osvešča in motivira zaposlene za
vključitev v vse programe (preventivne in presejalne),
• 7 podjetij ne osvešča in ne motivira zaposlene za vključitev.
Vzrok:
• Pomanjkanje informacij : 3 podjetja
• Slabe izkušnje: 0 podjetij
• Drugo:
- planirajo tovrstne aktivnosti v bodoče: 2 podjetji
- osvešča in motivira jih osebni zdravnik in specialist
medicine dela: 1 podjetje

Vprašalnik PZDM za delavce
Ali se redno vključujete v organizirane
državne programe za preprečevanje raka?
a)

Program Svit (program zgodnjega
Da
odkrivanja raka na debelem črevesu in
danki, moški
in ženske) vsaki 2 leti
.

Ne

Nisem v ciljni
populaciji

b)

Program Dora (program zgodnjega
odkrivanja raka dojk za ženske) vsaki 2
leti
Program Zora (program zgodnjega
odkrivanja raka na materničnem vratu
za ženske) vsaka 3 leta

Da

Ne

Nisem v ciljni
populaciji

Da

Ne

Nisem v ciljni
populaciji

c)

2016

!
69% odzivnost na
vabilo v Svit

59% odzivnost na

vabilo v Svit

MOŠKI SO BOLJ OGROŽENI, SE PA MANJ
VKLJUČUJEJO V PROGRAM SVIT, KOT
ŽENSKE!

Vključevanje v program Svit

SKUPAJ

74,3%

25,7%

Moški

66,7%

33,3%

Ženske

81,6%

18,4%

Posnetek o preventivnih zdravstvenih
programih, vključno s programom SVIT

Preventivni zdravstveni programi:
http://youtu.be/nMNkQT0iSTs
.

Posnetek je bil predvajan v več kot 50
podjetjih v okviru izvajanja delavnic projekta
Zdravi na kvadrat.

Promocija programa SVIT kot eden izmed
ukrepov za PZDM
.

Kontakt:
GZS - Združenje kemijske industrije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
T: 01/5889 401 | F:01/5898 100 | zki@gzs.si | zdravi2@gzs.si
DARJA BOŠTJANČIČ, direktorica, vodja projekta Zdravi na kvadrat
ALENKA DOVČ, koordinatorica projekta, alenka.dovc@gzs.si
www.gzs.si/zdravi2

