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ZMANJŠEVANJE BOLNIŠKEGA STALEŽA ZARADI BOLEČINE V HRBTU – 

PILOTNI PROJEKT 
 

1. Utemeljitev projekta 
 

Glavni cilj predlaganega projekta je zmanjšati psihosocialne in finančne posledice bremena, ki ga 

prinaša pojavljanje bolečine v hrbtu v delovno aktivni populaciji.  

Bolečina v hrbtu (BH) je zelo pogost pojav in eden glavnih vzrokov za odsotnost z dela ter obisk pri 

zdravniku. Z njo se vsaj enkrat v življenju sreča skoraj vsak in predstavlja drugi najpogostejši razlog za 

odsotnost z dela (1), zato je tudi pomemben ekonomski problem. Po podatkih Nacionalnega inštituta 

za javno zdravje (2) (NIJZ) je bila bolečina v hrbtu daleč najpogostejša bolezen hrbta, zaradi katere so 

ljudje v letu 2015 obiskali ambulanto primarne oz. sekundarne ravni zunajbolnišnične zdravstvene 

dejavnosti. Kar tri četrtine izmed skupno 278.052 prvih obiskov omenjenih zdravstvenih ambulant v 

Sloveniji zaradi »bolezni hrbta« je bilo na račun diagnoze iz skupine »bolečine v hrbtu«, ki vključuje 

diagnoze kot so bolečina v vratu, torakalni hrbtenici, križu, išias, okvara korenin, vnetje maščevja v 

predelu vratu in hrbta ter druge neopredeljene bolečine v hrbtu. V letu 2015 so prve obravnave 

pacientov z diagnozami iz skupine »bolečina v hrbtu« zahtevale zaposlitev 14 zdravnikov splošne in 

družinske medicine za polni delovni čas in prinesle skupno 41.127 primerov bolniške odsotnosti. 

Najpogosteje so bili zaradi težav s hrbtom z dela odsotni pacienti, stari med 50 in 54 let, bolniška 

odsotnost pa je v povprečju trajala 25 dni, pri čemer so bili mlajši od 40 let v povprečju odsotni do 20 

dni na leto, šestdesetletniki pa približno 40 dni. Samo strošek nadomestil za bolniške odsotnosti na 

račun bolečine v hrbtu je v letu 2015 delodajalce in zdravstveno blagajno obremenil za približno 42 

milijonov evrov. Če bi bil vsak izmed teh pacientov  bolniško odsoten le en dan manj, bi delodajalci in 

zdravstvena blagajna skupaj prihranili več kot 1,5 milijona evrov (2). 

2. Cilji projekta 
 

Glavni namen projekta je zmanjšanje psihosocialnih in finančnih posledic bremena, ki ga prinaša 

pojavljanje bolečine v hrbtu v delovno aktivni populaciji. Namen bomo uresničili skozi tri glavne cilje, 

ki so medsebojno odvisni: 

1. cilj: izboljšanje zdravstvene obravnave ljudi z bolečinami v hrbtu, kar vključuje:  

 izboljšanje dostopnosti do ustrezne zdravstvene obravnave v okviru javnega zdravstvenega 

sistema za paciente z bolečino v hrbtu in 

 izboljšanje vsebine zdravstvene obravnave za paciente z bolečino  v hrbtu. 

2. cilj: izboljšanje preprečevanja bolečine v hrbtu v delovno aktivni populaciji (primarna preventiva) 

in zmanjšanje števila ponavljajočih se epizod bolečine v hrbtu v delovno aktivni populaciji 

(sekundarna preventiva) ob upoštevanju narave dela, ki ga pacient opravlja, in ostalih psiho-socialnih 

okoliščin, ki so povezane s pojavom bolečine v hrbtu. 
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3. cilj: izboljšanje preprečevanja bolečine v hrbtu v splošni populaciji, ki vključuje vse starostne 

skupine ljudi vključno z ranljivimi skupinami: otroci (novorojenčki, malčki), šoloobvezni otroci in mladi 

odrasli (osnovnošolci, srednješolci, študenti), nezaposleni, nosečnice, mame po porodu, upokojenci. 

3. Utemeljitev ciljev projekta in ukrepi 
 

3.1. Izboljšanje zdravstvene obravnave pacientov z BH 

 

3.1.1. Utemeljitev 

Vsak pacient z bolečino v hrbtu potrebuje ustrezno pomoč. Če gre npr. za akutno poškodbo in mišični 

krč je ustrezna pomoč pacientom drugačna kot če gre za ponavljajoče se epizode akutne bolečine 

povezane z delovnim mestom in spet drugačna, če gre za bolečino povezano s težkimi 

psihosocialnimi okoliščinami pacienta itd. 

Trenutno sicer že obstajajo strokovne smernice in klinične poti za obravnavo pacientov z bolečino v 

hrbtu, ki so jih pripravile posamezne stroke (splošni zdravniki, fizioterapevti, ortopedi, idr.) oz. 

posamezne zdravstvene ustanove (zdravstveni domovi, bolnišnice, ipd.). Težava je v tem, da se 

smernice med različnimi strokami in ustanovami ne samo razhajajo, temveč si včasih celo 

nasprotujejo. Po nekaterih smernicah bi morala npr. akutna bolečina v hrbtu pred nadaljnjim 

zdravljenjem trajati najmanj 6 tednov, po drugih pa bi morali pacienti z akutno epizodo bolečine v 

hrbtu dobiti fizioterapevtsko pomoč takoj, da se odpravi vzrok zanjo, zmanjša možnost dodatnih 

zapletov in skrajša trajanje bolniške odsotnosti. 

Težava je tudi v tem, da se za zdravljenje bolečine v hrbtu marsikdaj po nepotrebnem troši sredstva, 

npr. z uporabo preveč slikovnih diagnostičnih postopkov, ko ti niso nujni, z izvajanjem terapij, npr. 

elektroterapije, ki ne odpravijo vzrokov za bolečino, s prepoznim začetkom zdravljenja, ko pacienti 

bolečin nimajo več in z napotovanjem pacientov na fizioterapijo, ko ta ni upravičena. 

Pri tem se pojavljajo tudi birokratske ovire, povezane npr. z neustrezni prednostnimi kriteriji na 

delovnem nalogu za fizioterapijo. Ti prednostni kriteriji ne omogočajo razvrščanja pacientov glede na 

stopnjo nujnosti fizioterapevtske obravnave. Zato se pogosto dogaja, da ljudje z akutno bolečino v 

hrbtu ne pridejo dovolj hitro do ustrezne fizioterapevtske obravnave, oz. so je deležni, ko bolečina že 

mine.  

3.1.2. Naloge 

Prva naloga za izboljšanje dostopnosti in vsebine zdravstvene obravnave pacientov z bolečino v hrbtu 

je priprava enotnih interdisciplinarnih strokovnih in organizacijskih smernic za obravnavo 

pacientov z BH od trenutka, ko vstopijo v zdravstveni sistem do trenutka, ko iz njega izstopijo.  

Te smernice bo pripravila interdisciplinarna delovna skupina strokovnjakov, ki se pri svojem delu 

srečujejo s pacienti z bolečino v hrbtu in težave teh pacientov dobro poznajo iz prakse. Vključeni 

bodo strokovnjaki z naslednjih področij: 

 splošna in družinska medicina,  

 pediatrija, 

 fizikalna medicina in rehabilitacija, 
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 medicina dela, prometa in športa, 

 ortopedija,  

 travmatologija, 

 nevrologija, 

 nevrokirurgija,  

 urgentna medicina, 

 lekarniška farmacija, 

 ginekologija in porodništvo, 

 strokovnjaki iz protibolečinskih ambulant, 

 fizioterapija, 

 delovna terapija,  

 psihologija (v povezavi s psihosocialnimi dejavniki tveganja za razvoj kronične bolečine (3) 

(4)), 

 strokovnjaki za kronično bolečino. 

Poleg tega je v procesu priprave priporočil, sploh njihovega organizacijskega dela, ključno 

upoštevanje javno-zdravstvenega in ekonomskega vidika tega problema. Zato je pomembno, da v 

delovni skupini sodelujejo tudi strokovnjaki za: 

 javno zdravje,  

 zdravstveno ekonomiko, 

 predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 

 predstavnik Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 

V okviru poenotenih smernic je pomembno izboljšati: 

Dostopnost do ustrezne obravnave – ljudje morajo že ob prvem obisku zdravstvenega strokovnjaka 

zaradi akutne bolečine v hrbtu hitro dobiti ustrezno zdravstveno obravnavo in natančna navodila, 

kako se čim hitreje pozdraviti oz. rehabilitirati, prilagoditi način življenja in v prihodnje preprečiti 

bolečino v hrbtu. Ustrezno je treba ukrepati tudi ob pacientovem ponovnem obisku zdravnika zaradi 

bolečine v hrbtu, da se čim bolj zgodaj prepreči ponavljajoče se epizode bolečine v hrbtu. Ob prvem 

pojavu bolečine v hrbtu je pomembno, da oseba dobi maksimalno zdravstveno podporo in pomoč z 

namenom, da se opolnomoči posameznika za obvladovanje bolečine v hrbtu in prepreči potrebo po 

ukrepih v prihodnje. 

V sklopu izboljšane dostopnosti do ustrezne obravnave je potrebna uvedba strokovnih prednostnih 

kriterijev za fizioterapevtsko obravnavo pacientov, vključno s pacienti z akutno bolečino v hrbtu.  

Vsebino obravnave – Vse službe, ki pomagajo pacientom z akutno bolečino v hrbtu, se morajo 

organizirati tako, da ljudem z akutno bolečino v hrbtu pomagajo odpraviti vzrok za bolečino. Pri tem 

je pomembno upoštevati življenjski slog obravnavanega posameznika in mu pomagati, da ga ustrezno 

prilagodi. Paciente je potrebno naučiti tudi ustreznih ukrepov, s katerimi bodo lahko v prihodnje 

bolečino v hrbtu preprečili oz. učinkovito obvladali. 

Upoštevanje narave dela, ki ga pacient opravlja – Ugotoviti je treba, kakšno delo pacient opravlja in 

poskrbeti za to, da se zmanjša tveganje za pojav bolečine v hrbtu v povezavi z delovnim mestom. V 
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smernice je potrebno zajeti tudi vsebino zdravstvene obravnave pred nastopom dela, obdobne 

preglede in postopek vračanja na delo po zaključku zdravstvene obravnave.   

Druga naloga je voditi proces sprejemanja novih smernic za obravnavo pacientov z bolečino v hrbtu. 

Le-te morajo potrditi ustrezni Razširjeni strokovni kolegiji in Zdravstveni svet. Prednostne kriterije za 

fizioterapevtsko obravnavo pacientov mora potrditi Razširjeni strokovni kolegij  za fizioterapijo, kar 

predvideva tudi 14. člen predloga novega Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter 

najdaljših dopustnih čakalnih dobah v mreži javne zdravstvene službe (5).  Zatem pa je potrebno nove 

prednostne kriterije vnesti v Delovni nalog za fizioterapijo.  

Tretja naloga je predstavitev novih interdisciplinarnih smernic za obravnavo pacientov z bolečino v 

hrbtu na sestanku s predstavniki Ministrstva za zdravje, ZZZS, NIJZ, predstavniki Združenja družinske 

medicine in Katedre za družinsko medicino, Zdravniške zbornice in ostalih deležnikov.  

Četrta naloga je priprava orodij za spremljanje učinkov uvedbe novih smernic, s pomočjo katerih se 

bo dalo ovrednotiti tako uspešnost udejanjanja novih smernic v praksi kot tudi učinke novih smernic 

na paciente in zdravstvene delavce. 

Po kocu projekta ob širitvi na nacionalni nivo je treba nove strokovne in organizacijske smernice ob 

podpori vseh deležnikov ustrezno in dosledno udejanjati ter spremljati učinke, ki jih te nove smernice 

prinašajo. Ta naloga ni več del tega projekta, je pa ključno za ovrednotenje njegovih učinkov. 

 

3.2. Izboljšanje preprečevanja bolečine v hrbtu (primarna preventiva) v delovno 

aktivni populaciji in zmanjšanje števila ponavljajočih se epizod bolečine v hrbtu v 

delovno aktivni populaciji (sekundarna preventiva) 

3.2.1. Utemeljitev 

Nekatere poklicne skupine so bolj izpostavljene bolečinam v hrbtu od ostalih. Med zdravstvenimi 

delavci so bolečine v križu prisotne pri kar 86% zaposlenih v zdravstveni negi (6). Analiza bolniških 

staležev za gradbene dejavnosti, preračunana iz podatkov NIJZ za 5-letno obdobje, je pokazala, da v 

gradbeni dejavnosti izrazito izstopa diagnoza M54-bolečina v hrbtu, ki beleži 14.832 primerov v 

obdobju 2010-2014 (7). V kemijski industriji so bile bolezni mišično-kostnega sistema in vezivnega 

tkiva po podatkih NIJZ iz leta 2013 vzrok za največ izgubljenih delovnih dni na račun bolniškega 

staleža (to je 87.193 dni) (7).  

Ponavljajoče se bolečine v hrbtu se lahko razvijejo v kronične in delovno populacijo za dalj časa 

onesposobijo za delo ter normalno funkcioniranje v družbi. Kronično bolečino v hrbtu, ki traja več kot 

tri mesece razvije približno 5% ljudi (7). En odstotek delovne populacije pa je zaradi bolečine v hrbtu 

kronično inhibiranih (7), kar pomeni, da zaradi bolečine ne morejo delati, neprestano razmišljajo o 

bolečini, ne morejo normalno funkcionirati v družbi, pogosto so depresivni, hodijo na protibolečinske 

terapije, k zdravnikom, fizioterapevtom, so po večkrat operirani, ipd. (8) Večino ekonomskega 

bremena zaradi bolečine v hrbtu ustvari ta manjšina pacientov (7).  

Mednarodne študije kažejo, da se manj kot polovica delavcev vrne na delo, če njihova bolniška 

odsotnost zaradi bolečine v hrbtu traja več kot šest mesecev. Če so odsotni dve leti ali več, je njihova 

vrnitev na delo še manj verjetna (7).  

http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/pacientove_pravice/23032017_Predlog_Zakona/Piloga_2_predlog_pravilnika_20032017.doc
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/pacientove_pravice/23032017_Predlog_Zakona/Piloga_2_predlog_pravilnika_20032017.doc
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3.2.2. Naloge 

Za učinkovito preprečevanje in obvladovanje bolečine v hrbtu na delovnem mestu je potrebno 

vzpostaviti tesnejše sodelovanje med zdravstvenimi domovi, drugimi ambulantami v javni mreži 

primarne zdravstvene dejavnosti, strokovnjaki medicine dela in delovnimi organizacijami z namenom, 

da delodajalci in promotorji zdravja na delovnem mestu dobijo strokovno podporo za izvedbo 

preventivnih ukrepov za preprečevanje bolečine v hrbtu na delovnem mestu.  

Za promocijo zdravja hrbtenice na delovnem mestu je treba: 

 pripraviti izobraževalne programe za zaposlene ob nastopu dela (primarna preventiva),  

 poskrbeti za ergonomska delovna mesta,   

 pripraviti preventivno vadbo na delovnem mestu - aktivni odmori – z možnostjo klavzul v 

pogodbi o delu, da zaposleni to redno izvajajo (primarna preventiva),  

 pripraviti šolo za zdravo hrbtenico, ki se financira iz Prispevka za poškodbe pri delu in 

poklicne bolezni (primarna preventiva), 

 za paciente z bolečino v hrbtu je treba pripraviti skupinske šole o bolečini v hrbtu, kako jo 

preprečiti, obvladati, ipd., (sekundarna preventiva). Pomembno je, da pri pripravi in izvedbi 

teh skupinskih šol sodelujejo vsi strokovnjaki, ki obravnavajo paciente z akutno in kronično 

bolečino v hrbtu, vključno s fizioterapevti, psihologi, idr. 

 

3.3. Preprečevanje bolečine v hrbtu v splošni populaciji (primarna preventiva) 

3.3.1. Utemeljitev 

Velik del bolečine v hrbtu se da preprečiti, če ljudje poznajo in se ukvarjajo z aktivnostmi, ki bolečino 

v hrbtu preprečujejo. Za aktivno sodelovanje posameznikov pa je nujno, da dobro poznajo aktivnosti 

za preprečevanje in obvladovanje bolečine v hrbtu, so motivirani za njihovo izvajanje in imajo 

priložnost, da jih izvajajo.  Za preprečevanje bolečine v hrbtu je pomemben aktiven življenjski slog, 

vzdrževanje primerne telesne mase, pa tudi specifične aktivnosti, ki zmanjšajo vpliv sedečega načina 

življenja (npr. raztezanje ustreznih mišičnih skupin, ogrevanje pred športno vadbo, …), pravilno 

dvigovanje bremen, ipd. Vse te aktivnosti dobro poznajo fizioterapevti, kineziologi in športni 

pedagogi, niso pa sistematično posredovane različnim starostnim skupinam prebivalcev. 

3.3.2. Naloge 

Pripraviti je potrebno preventivni program za preprečevanje in obvladovanje bolečine v hrbtu, ki bo 

temeljil na medsektorskem programu za zdravo gibanje in bo vključeval promocijo zdravja hrbtenice 

tudi v splošni populaciji.  

Za promocijo zdravja hrbtenice v splošni populaciji je treba: 

 Pripraviti poenotene informativne in izobraževalne plakate o tem: kaj je bolečina v hrbtu, kako 

pogosta je (ni trajna, mine, da se jo obvladati), o povezavi s psihosocialnimi dejavniki, stresom, 

kako jo preprečiti (vaje, ergonomija, idr.), česa ne početi v stanju akutne bolečine, kaj ne pomaga 

pri bolečini v hrbtu, ipd. Plakate je smiselno razobesiti v vseh splošnih ambulantah, v podjetjih, 

ipd., in narediti promocijske akcije v medijih. 

 Pripraviti preventivne programe za vse starostne skupine: vrtci, OŠ, SŠ, fakultete, nezaposleni, 

nosečnice, mame po porodu, starejši.  
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 Smiselno je, da so vsi ti programi del širšega programa, ki spodbuja gibanje, preprečevanje 

prekomerne telesne mase in sedečega načina življenja.  

 V vseh starostnih skupinah in v občutljivih skupinah je treba razmisliti, kako vključiti tudi ustrezne 

informacije o skrbi za zdravo hrbtenico (primer: mladi znajo poimenovati mišice, ki so skrajšane, 

ko človek veliko sedi in jih je zato potrebno še posebej pozorno raztezati). 

4. Delovni načrt 

4.1. Vsebinski načrt 

Predlagani projekt sestavljajo naslednji deli, ki se navezujejo drug na drugega: 

4.1.1. Koordinacija 

K1:  

Poročanje plačniku (Ministrstvu za zdravje) bo potekalo ob koncu vsakega trimesečja, kar sovpada 

tudi z vsebinskimi sklopi projekta. Poročilo v pisni obliki bo zajemalo podatke o vključenih 

strokovnjakih; opravljenih nalogah; nalogah, ki jih morajo v povezavi s projektom opraviti ustrezne 

službe in organi Ministrstva za zdravje; porabi sredstev; težavah in izzivih v povezavi s potekom 

projekta. 

K2: 

Vključevanje strokovnjakov v projekt bo potekalo v skladu s kriteriji za vključitev, ki zajemajo: 

 odličnost na strokovnem področju (izobrazba, pretekle aktivnosti in dosežki na svojem 

strokovnem področju), 

 vključenost v strokovne institucije, povezane z obravnavo pacientov z bolečino v hrbtu 

(Strokovna združenja, Razširjeni strokovni kolegiji, ipd.), 

 izkušnje iz prakse (zaposlitev na delovnem mestu, na katerem se pogosto obravnava paciente 

z bolečino v hrbtu), 

 pripravljenost sodelovati v pilotnem delu projekta, 

 samoiniciativnost in motiviranost za timsko delo in doseganje dobrih rezultatov. 

V procesu priprave interdisciplinarnih smernic za obravnavo pacientov z BH in priprave preventivnih 

ukrepov za preprečevanje BH v povezavi z delovnim mestom in v splošni populaciji bomo z vsakega 

področja vključili po dva strokovnjaka – enega z dolgoletnimi izkušnjami in tesnimi povezavami s 

strokovnimi inštitucijami, ki bo imel predvsem svetovalno vlogo, in enega mladega, ki je v stiku s 

prakso, pozna najsodobnejše pristope ter je sposoben in motiviran za pripravo konkretnih izdelkov 

projekta. 

Vključevanje strokovnjakov bo potekalo v treh valovih, in sicer za potrebe treh pilotnih delov 

projekta: 

K2-S 

Vključevanje strokovnjakov za pripravo interdisciplinarnih smernic. 

K2-D 

Vključevanje strokovnjakov za preventivo BH na delovnem mestu. 
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K2-P 

Vključevanje strokovnjakov za preventivo BH v splošni populaciji. 

K3: 

Razvoj kriterijev za sodelovanje zunanjih strokovnjakov. Za doseganje čim boljših rezultatov projekta 

in spodbujanje aktivne vključenosti sodelujočih, bomo ob začetku projekta izdelali tudi kriterije za 

sodelovanje zunanjih strokovnjakov v projektu in kriterije za oceno prispevkov posameznih 

sodelavcev projekta, kar bo tudi podlaga za njihovo nagrajevanje. 

4.1.2. Razvojni del: 

Razvojni del je sestavljen iz naslednjih delovnih paketov: 

Interdisciplinarne strokovne in organizacijske smernice za obravnavo pacientov z BH: 

R-S1: 

Zbiranje informacij iz literature in dobrih praks s terena za pripravo smernic za obravnavo pacientov z 

BH. 

R-S2: 

Priprava predloga strokovnih in organizacijskih smernic, ki vključujejo najsodobnejša znanja in 

praktične izkušnje posamezne stroke.  

R-S3:  

Postavitev kriterijev, na podlagi katerih bomo pričakovane učinke smernic teoretično ovrednotili že v 

procesu njihove priprave. Nato pa bomo določili tudi kazalnike za spremljanje učinkov novih smernic 

na paciente, zdravstvene delavce in zdravstveni sistem med pilotnim projektom in ob kasnejši uvedbi 

v splošno prakso. Sprejeli bomo tudi odločitev o kazalnikih, s pomočjo katerih bomo merili uspešnost 

implementacije novih smernic v sistem.  

R-S4: 

Usklajevanje smernic med različnimi strokami, da bodo končne smernice poenotene in 

interdisciplinarne ter bodo zajemale obravnavo pacientov z BH od trenutka, ko vstopijo v zdravstveni 

sistem do trenutka, ko iz njega izstopijo. Ta naloga vključuje tudi identifikacijo organizacijskih, 

administrativnih in drugih prilagoditev, ki so potrebne, da se delo služb primarnega in sekundarnega 

zdravstvenega sistema prilagodi novim smernicam za obravnavo pacientov z bolečino v hrbtu. 

R-S5: 

Potrditev smernic  s strani pristojnih organov Ministrstva za zdravje. 

R-S6: 

Predstavitev novih interdisciplinarnih smernic vsem deležnikom znotraj javnega zdravstvenega 

sistema.  

R-S7:  

Vpeljava novih smernic na nacionalni nivo (to ni več del projekta, predstavlja pa njegovo logično 

nadaljevanje). 
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Primarna in sekundarna preventiva BH na delovnem mestu 

R-D1: 

Zbiranje informacij iz literature in dobrih praks s terena za pripravo preventivnih ukrepov za 

preprečevanje bolečine v hrbtu v povezavi z delovnim mestom, ki so opisani v točki 3.2.2. 

R-D2: 

Priprava modela intervencij primarne in sekundarne preventive za ŠEST specifičnih delovnih 

organizacij, pri katerih je bolečina v hrbtu najbolj pogosta: Dve organizaciji bosta s področja 

zdravstvene nege, dve iz gradbene in dve iz kemijske industrije. 

Razvoj modela preventive BH na delovnem mestu bo potekal v sodelovanju s strokovnjaki, ki bodo 

sodelovali že v procesu priprave interdisciplinarnih smernic za obravnavo pacientov z bolečino v 

hrbtu: 

 splošna in družinska medicina,  

 fizikalna medicina in rehabilitacija,  

 medicina dela, prometa in športa,  

 fizioterapija,  

 strokovnjaki za kronično bolečino,  

 delovna terapija, 

 psihologija. 

In strokovnjaki za: 

 javno zdravje,  

 zdravstveno ekonomiko, 

 predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,  

 predstavnik Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 

Poleg tega bodo sodelovali tudi: 

 predstavniki delovnih organizacij oz. podjetij, v katerih se bolečina v hrbtu pogosto pojavlja 

in ki bodo kasneje sodelovali v pilotnem projektu,  

 strokovnjaki s področja kineziologije in športa.  

Razvoj modela intervencij bo pripravljen specifično za udeležene delovne organizacije, ki bodo 

sodelovale v pilotnem projektu in bo zaključen pred začetkom pilotnega dela projekta. 

R-D3: 

Razvoj kazalnikov uspešnosti preventivnega programa za preprečevanje bolečine v hrbtu v povezavi z 

delovnim mestom in kazalnikov za spremljanje uspešnosti implementacije v sistem tekom pilotnega 

projekta in po širitvi na nacionalni nivo. 

Primarna preventiva BH v splošni POPULACIJI 

R-P1: 

Zbiranje informacij iz literature in dobrih praks s terena za pripravo preventivnih ukrepov za 

preprečevanje bolečine v hrbtu v splošni populaciji, ki so opisani v točki 3.3.2. 
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R-P2:  

Razvoj modela za preprečevanje bolečine v hrbtu v splošni populaciji predstavlja logično nadaljevanje 

aktivnosti iz delovnih paketov R-S in R-D in vključuje aktivnosti, opisane v točki 3.3.2. Razvoj modela 

bo potekal v sodelovanju z ustreznimi strokovnjaki, s katerimi bomo sodelovali že v okviru delovnih 

paketov R-S in R-D: 

 splošna in družinska medicina,  

 fizikalna medicina in rehabilitacija,  

 medicina dela, prometa in športa,  

 fizioterapija,  

 strokovnjaki za kronično bolečino,  

 delovna terapija, 

 psihologija, 

 kineziologija in šport. 

In strokovnjaki za: 

 javno zdravje,  

 zdravstveno ekonomiko, 

 predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

Poleg njih bodo v ta proces vključeni še predstavniki naslednjih področij: 

 razvojna fizioterapija, 

 šola za starše v okviru zdravstvenih domov, 

 zdravstveno-vzgojne medicinske sestre, 

 vzgojitelji predšolskih otrok, 

 učitelji razrednega pouka, 

 učitelji športne vzgoje v osnovni šoli, 

 učitelji športne vzgoje v srednji šoli, 

 učitelji športne vzgoje na fakulteti, 

 izvajalci športno-rekreativne vadbe za otroke, odrasle in starejše. 

Sodelovali bomo s posamezniki, ki našteta področja dobro poznajo iz prakse in imajo znanja in 

motivacijo za razvoj novih pristopov na področju preprečevanja bolečine v hrbtu ter so pripravljeni 

sodelovati tudi pri izvedbi pilotnega dela projekta.  

Razvoj modela intervencij bo pripravljen specifično za udeležene organizacije, ki bodo sodelovale v 

pilotnem projektu in bo zaključen pred začetkom pilotnega dela projekta. 

R-P3: 

Razvoj kazalnikov uspešnosti preventivnega programa za preprečevanje bolečine v hrbtu v splošni 

populaciji in kazalnikov za spremljanje uspešnosti implementacije v sistem tekom pilotnega projekta 

in po širitvi na nacionalni nivo. 

4.1.3. Pilotni del: 

Pilotni del sestavljajo trije delovni paketi, ki se nanašajo na tri delovne sklope Razvojnega dela 

projekta (4.1.2). Z namenom optimizacije dela bodo vsi trije pilotni deli, kjer bo to le mogoče, 
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potekali v sodelovanju s strokovnjaki iz Razvojnega dela projekta. To pomeni, da bodo, kjer bo le 

mogoče, pilotni preizkusi tekli v njihovih matičnih ustanovah.  

Središče izvajanja pilotnega dela projekta bosta dva Zdravstvena domova s pripadajočimi službami. Z 

namenom optimizacije dela bomo vse tri pilotne dele izvajali v teh dveh zdravstvenih domovih.  

Pri izbiri ostalih deležnikov (ustanov sekundarne ravni zdravstvenega sistema, delovnih organizacij, 

šol, idr.), ki bodo sodelovali v projektu, bomo kot enega pomembnih kriterijev upoštevali tudi to, da 

se nahajajo v bližnji okolici pilotnih dveh zdravstvenih domov.  

V vseh treh delih pilotnega dela projekta bodo sodelovali:  

1. DVA zdravstvena domova s pripadajočimi službami: 

 ambulantami splošne in družinske medicine, 

 referenčnimi ambulantami, 

 fizioterapevtskimi ambulantami,  

 razvojno fizioterapevtsko ambulanto, 

 službo nujne medicinske pomoči oz. urgentno ambulanto, 

 protibolečinsko ambulanto, 

 službo medicine dela, prometa in športa, 

 zdravstveno-vzgojnim centrom oz. centrom za krepitev zdravja, 

 šolo za starše in 

 drugimi potrebnimi službami. 

 

2. Po TRI delovne organizacije in podjetja, ki sodijo pod okrilje vsakega od teh dveh zdravstvenih 

domov in v katerih se zaradi narave dela pri delavcih pogosto pojavlja bolečina v hrbtu in 

odsotnost z dela (1 dom starejših občanov oz. druga organizacija, ki se ukvarja z zdravstveno 

nego, 1 podjetje iz gradbene industrije, 1 podjetje iz kemijske industrije). 

 

3. Vse službe sekundarne ravni zdravstvenega sistema, ki obravnavajo paciente z bolečino v hrbtu in 

sodijo v okrožje teh dveh zdravstvenih domov (urgentna služba, fiziatrija, ortopedija, 

travmatologija, nevrologija, nevrokirurgija, fizioterapija na sekundarnem nivoju, …). 

 

4. TRI vzgojno-izobraževalne ustanove, ki sodijo v okrožje posameznega zdravstvenega doma in so 

vključene v projekt Uživajmo v zdravju (9) oz. v nadaljevanje omenjenega projekta, 

 

5. EN izvajalec športne vadbe za otroke in odrasle na območju posameznega zdravstvenega doma. 

 

P1: 

Testiranje novih interdisciplinarnih smernic za obravnavo pacientov z BH v realnem okolju. In 

spremljanje učinkov pilota s prej definiranimi metodami (R-S3). 
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P2: 

Testiranje predlaganega modela za promocijo zdravja na delovnem mestu in preprečevanje BH v 

povezavi z delovnim mestom v realnem okolju. In spremljanje učinkov pilota s prej definiranimi 

metodami (R-D3). 

P3: 

Testiranje predlaganih ukrepov za boljše preprečevanje bolečine v hrbtu v splošni populaciji in 

spremljanje rezultatov pilotnega projekta s prej definiranimi metodami (R-P3). 

5.1.1. Evalvacija rezultatov projekta: 

 

Zbiranje podatkov za evalvacijo rezultatov razvojnega in pilotnega dela projekta bo potekalo od 

začetka projekta do zaključka pilotnega dela projekta. Evalvacija bo služila: 

 za spremljanje učinkov pilotnega projekta, 

 za odločitev o tem, kaj je treba izboljšati pred širitvijo pilotnega modela na nacionalno raven, 

 za motiviranje sodelujočih v projektu za doseganje čim boljših rezultatov.  

Sestavljena bo iz naslednjih delovnih paketov, ki so omenjeni že v prejšnjih poglavjih: 

E1: 

Evalvacija opravljenega dela s strani vseh sodelujočih v projektu. Med projektom bomo zbirali 

podatke o opravljenem delu posameznih strokovnjakov projekta. S tem bomo skrbeli za 

transparentnost projekta in motivacijo sodelujočih za doseganje čim boljših rezultatov.  

E2 

Merjenje rezultatov posameznega dela pilotnega dela projekta bo potekalo ločeno, a po enakem 

principu: pred začetkom pilotnega dela projekta bomo pridobili podatke o nekaj ključnih kazalnikih, 

da bomo lahko kasneje primerjali njihove vrednosti s tistimi po koncu pilotnega dela projekta. 

Pripravili bomo vse potrebno, da bomo lahko podatke zbirali med celotnim pilotnim projektom. 

E2-P1 

Evalvacija pilotne uvedbe novih interdisciplinarnih smernic. 

E2-P2 

Evalvacija pilotne preventive in obravnave BH na delovnem mestu. 

E2-P3 

Evalvacija pilotne preventive BH v splošni populaciji. 

E3: 

Po zaključku vsakega pilotnega dela projekta bomo v celoto zbrali vse podatke povezane s celotnim 

projektom in pripravili zaključno evalvacijo pilotnega dela projekta.  

5.1.2. Komunikacijske aktivnosti za promocijo projekta: 

Promocija projekta bo potekala v obliki naslednjih delovnih paketov: 

K1: 

O razvoju projekta bomo vsake tri mesece poročali na spletnih straneh NIJZ. 
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K2: 

Nove strokovne smernice za obravnavo pacientov z bolečino v hrbtu bomo po njihovi uradni potrditvi 

predstavili predstavnikom Ministrstva za zdravje, ZZZS, NIJZ, predstavnikom Združenja družinske 

medicine in Katedre za družinsko medicino, Zdravniški zbornici, Združenju fizioterapevtov Slovenije in 

ostalim deležnikom. Zatem pa bomo v sodelovanju z omenjenimi deležniki določili način za nadzor 

nad udejanjanjem smernic v praksi in za spremljanje učinkov, ki jih te nove smernice prinašajo. 

K3: 

Ob zaključku pilotnega dela projekta bomo rezultate pilotnega projekta predstavili najširši strokovni 

in splošni javnosti in k sodelovanju pritegnili tudi medije. 

 

5.1.3. Širitev pilotnega modela na nacionalno raven 

 

Faza širitve pilotnega modela na nacionalno raven je logično nadaljevanje predlaganega projekta, ni 

pa več njegov sestavni del, saj bo zanjo potrebno zagotoviti dodatna sredstva in narediti nov načrt, ki 

bo temeljil na izsledkih tega projekta. 

Š: 

Po zaključku pilotnega dela projekta bodo razviti modeli uvedeni v splošno prakso na nacionalnem 

nivoju.  

V tej fazi bo potekala intenzivna promocija rezultatov pilotnega dela projekta, širitev informacij o 

dobrih praksah, razvitih tekom projekta, na vse do tedaj še ne vključene deležnike iz primarnega in 

sekundarnega zdravstva.  

V tej fazi bodo morale biti tudi s strani Ministrstva za zdravje in ostalih deležnikov pripravljene 

ustrezne pravne podlage za podporo novemu načinu obravnave bolečine v hrbtu v praksi (novi 

delovni nalogi za fizioterapijo, ipd.) v skladu z novimi interdisciplinarnimi smernicami.  
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5.2. Časovni načrt 

 

Projekt bo trajal 15 mesecev, s pričetkom 1. 10. 2017 in zaključkom 31. 12. 2018. Aktivnosti, ki so v časovnem načrtu predvidene po zaključku projekta, 

predstavljajo njegovo logično nadaljevanje, niso pa več del tega projekta. 

 

Aktivnosti 2017 2018 2019 
 okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar 

VODENJE: poročanje plačniku   K1   K1   K1   K1   K1    
                   vključevanje strokovnjakov K2-S   K2-D   K2-P            
                   kriteriji za sodelovanje K3                  

SMERNICE: razvoj smernic  R-S1 R-S2 R-S4 R-S5 R-S5 R-S5 R-S5 R-S5 R-S5 R-S5 R-S5 R-S5 R-S6 R-S6 R-S7 R-S7 R-S7 
                     razvoj evalvacije   R-S3 R-S3                

                     pilot 1     P1 P1 P1 P1 P1 P1         

DEL. MESTO: razvoj aktivnosti     R-D1 R-D2             
                        razvoj evalvacije      R-D3 R-D3             

                        pilot 2       P2 P2 P2 P2 P2 P2       

SPL. POPUL.: razvoj aktivnosti        R-P1 R-P1 R-P2 R-P2        
                        razvoj evalvacije         R-P3 R-P3 R-P3 R-P3        

                        pilot 3            P3 P3 P3     

EVALVACIJA:   dela udeležencev E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1    
                          pilota 1    E2-P1 E2-P1 E2-P1 E2-P1 E2-P1 E2-P1 E2-P1 E2-P1        
                          pilota 2      E2-P2 E2-P2 E2-P2 E2-P2 E2-P2 E2-P2 E2-P2 E2-P2      
                          pilota 3            E2-P3 E2-P3 E2-P3 E2-P3 E2-P3    
                          celotnega projekta           E3 E3 E3 E3 E3    

KOMUNIKACIJA: na spletni strani   K1   K1   K1   K1   K1    
                              zaključna predstavitev              K2 K3    

ŠIRITEV projekta na nacionalni nivo                Š Š Š 
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