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OPREDELITEV PROBLEMA IN IZHODIŠČA 
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OKOLJSKI 
DEJAVNIKI 
TVEGANJA 

- 14 – 19 % bolezni v WHO evropski regiji 
- 24 % smrti (otroci mlajši od 14 let) 
- 22 % bolezni (otroci mlajši od 14 let) 
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OPREDELITEV PROBLEMA IN IZHODIŠČA 
Pri načrtovanju tovrstnih ukrepov so ključnega pomena dobre 
informacije o stanju okolja in o javnem zdravju oziroma zdravju 
prebivalstva v tem okolju.  

 

 

 

 

Številne informacije, tako o okolju kot o zdravju prebivalstva, se sicer 
redno zbirajo, vendar so večinoma razpršene po mnogih inštitucijah 
in v nestandardiziranem formatu, kar kaţe na potrebo po razvoju 
standardiziranega informacijskega sistema za spremljanje okoljsko 
– zdravstvenih podatkov in iz njih razvitih kazalcev, ki bi omogočil 
združitev tovrstnih podatkov na enem mestu.  
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OKOLJSKI DEJAVNIKI 
TVEGANJA  

VPLIVI NA ZDRAVJE 

- pitna in kopalna voda 
- zunanji in notranji zrak 
- ţivila 
- tla 
- okoljski hrup 
- elektro – magnetno sevanje 
- zelene površine,….. 

 

- bolezni prebavil 
- rak 
- bolezni srca in oţilja 
- bolezni dihal 
- prekomerna telesna 

teţa, debelost 
- poškodbe 
- razvojne nepravilnosti 

 
 

 

ZBIRANJE PODATKOV 

KAKOVOST PITNE VODE, 
KAKOVOST  ŢIVIL,  

KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA, 
KARTE HRUPA,….. 

OBOLEVNOST, 
UMRLJIVOST 

ENOTEN ZDRAVSTVENO – OKOLJSKI 
INFORMACIJSKI SISTEM 
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VPLIVI NA ZDRAVJE 



CILJI 

- identificirati obstoječe metode in sisteme zbiranja 
okoljskih in zdravstvenih podatkov na lokalnem nivoju 

- določiti najprimernejše zdravstveno – okoljske kazalce za 
spremljanje dejavnikov okolja, ki bi lahko imeli 
negativne vplive na zdravje lokalnih prebivalcev 

- razviti trajnostni zdravstveno – okoljski informacijski 
sistem za spremljanje zdravstveno – okoljskih podatkov 
in kazalcev (stalne, enostavno dostopne informacije za 
lokalno skupnost in organe v njeni sestavi, strokovna 
javnost, laična javnost – prebivalci, naključni 
obiskovalci,…) 

- predlagati prioritetne javno – zdravstvene in druge ukrepe 
za izboljšanje okoljskega stanja in s tem za zmanjšanje 
vpliva škodljivih dejavnikov okolja na zdravje lokalnih 
prebivalcev. 
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