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Študija primera na področju izboljšanja zdravstvene
oskrbe oseb s kroničnimi boleznimi

V okviru SWOT analize so bile pod drobnogledom sedanje politike in programi preprečevanja in oskrbe sladkorne bolezni, vključno z uspešnimi strategijami. Analiza tako s perspektive javnega zdravja in deležnikov ponuja vpogled v dejavnike, ki prispevajo k izvedljivosti,
trajnosti in učinkovitosti politik ali programov ter ponuja odgovor na vprašanje o tem, kateri predpogoji naj bi bili izpolnjeni za njihovo izvajanje in kaj se lahko naučimo iz preteklih
izkušenj. Prav tako nam nudi vpogled v ozadja okolij, kjer se razvijajo dobre prakse.

Poti oskrbe
Notranja komunikacija
Dinamični
Od spodaj navzgor
Fleksibilni
Integrirani v politike in programe
Multi- in medsektorski
Zagotavljanje enakosti
Lastninjenje in podpora
Eksterno komuniciranje
Partnerstva
Multi- in interdisciplinarni
Implementacija, ki se razlikuje glede
na regijo
Zagovorništvo

Vodenje

Značilnosti

Spremljanje in vrednotenje
Načrtovanje
Financiranje
Celovitost
Informacijski sistem

Pristopi

Temelji na dokazih

USPEŠNE
STRATEGIJE

Krepitev kapacitet

Opolnomočenje ljudi
Usposabljanje strokovnjakov

V skladu z odzivom sodelujočih v analizi sta uspešna politika ali program dinamična, uporabljata pristop od spodaj navzgor, fleksibilna, integrirana, multi- in medsektorska ter zagotavljata enakost. Eksterna komunikacija in diseminacija ključno prispevata k uspehu,
partnerski odnos med deležniki pa naj ostaja aktiven skozi celoten proces. K uspešnosti
strategije pomembno prispevajo tudi močna znanstvena podlaga, načrtovanje in opredelitev smiselnih ciljev integrirane oskrbe, jasen opis poti oskrbe ter zanesljivo in učinkovito
vodenje. Strategije naj bodo celovite in naj obravnavajo najpogostejše dejavnike tveganja
za glavne nenalezljive bolezni. Za implementacijo programov sta pomembna redno spremljanje in vrednotenje z opredeljenim naborom rezultatov in kazalnikov, s katerimi se strinjajo vsi deležniki. Krepitev kapacitet pomeni razvoj in krepitev človeških virov, s poudarkom
na osebah s sladkorno boleznijo in na strokovnjakih. Deljenje in izmenjava dobrih praks
na evropski ravni deluje kot motivator za naslavljanje preprečevanja kroničnih bolezni in
promocije zdravja.

SWOT analize so bile pripravljene širom Evrope, v državah, ki se razlikujejo glede na politično, administrativno, socialno in javnozdravstveno organiziranost. Rezultati analize nam
tako ponujajo celovito predstavo o kompleksnosti, izzivih in možnostih pri oblikovanju in
izvajanju dobrih politik in programov. Uporabimo jih lahko v katerem koli kontekstu in
so lahko v pomoč pri obravnavi ključnih problemov, saj osvetljujejo področja, ki se jim je
potrebno posvetiti.

SWOT analiza: metodologija
SWOT analize so bile izvedene v 11 državah (Avstrija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Litva, Norveška, Portugalska, Slovenija, Španija), poleg tega pa so bile izvedene še 3 glede na specifične tematike:
•

EPF/IDF Nacionalne politike v Belgiji z vidika evropskih bolnikov

•

EIWH (Evropski inštitut za zdravje žensk) Nacionalne politike in programi na področju preprečevanja in
obvladovanja sladkorne bolezni glede na spol

•

EWMA (Evropska zveza za oskrbo ran) Oskrba diabetične noge in izobraževanje za strokovnjake: splošni
pregled širom Evropske skupnosti.

Skupno je v SWOT analizi sodelovalo 57 deležnikov, s poročanjem in analizami 44 politik.
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Prednosti

notranja
Notranji

Slabosti

Zunanji
•

Prednosti: so notranje lastnosti politike.

•

Slabosti: so notranje lastnosti politike, ki jih je potrebno obravnavati.

•

Priložnosti: so zunanji pogoji, ki lahko pripomorejo k implementaciji politike.

•

Nevarnosti: so zunanji pogoji, ki lahko ovirajo implementacijo politike.

Ta publikacija je nastala v okviru projekta skupnega ukrepanja o kroničnih boleznih in zdravem staranju v celotnem življenjskem obdobju (JA-CHRODIS), ki je sofinanciran s strani Evropske skupnosti v okviru zdravstvenega programa (2008-2013). Vsebina tega letaka publikacije predstavlja mnenje avtorja in je izključno njegova odgovornost; v nobenem primeru ne odraža mnenja Evropske komisije oziroma Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje,
kmetijstvo in hrano ali katerega drugega telesa Evropske unije. Evropska komisija oziroma Agencija ne sprejema/
ta odgovornosti za morebitno uporabo informacij iz tega letaka.
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