Namen

Delo v tekočem letu

Sodelujejo

R3.2.05.01.10

Spremljanje
obvladovanja srčnožilnih bolezni v
Sloveniji z analizo
geografskih,
socioekonomskih in
sociodemografskih
determinant
neenakosti v
zdravju in v
dostopnosti do
preventivnih
zdravstvenih
storitev.

Osebe, ki jih ogrožajo
kardiovaskularne
bolezni - KVB: leto
zajema, mesec zajema,
občina izvajalca, šifra
izvajalca, šifra
zdravstvene službe
izvajalca, šifra lokacije
izvajalca, šifra
zdravnika, datum
pregleda, ZZZS
številka zavarovanca,
EMŠO, datum rojstva
pacienta, spol pacienta,
občina stalnega
bivališča, vrsta
pregleda, prebolel
bolezen srca in žilja,
stanje pacienta, telesna
višina, telesna masa,
obseg pasu, indeks
telesne mase, sistolični
tlak, diastolični tlak,
krvni sladkor,,
holesterol, kajenje,
družinska
obremenjenost,
sladkorna bolezen,
telesna aktivnost,
tvegano pitje, stopnja
ogroženosti, oznaka
vrste ukrepa – prvega v
okviru tega pregleda,
oznaka vrste ukrepa –
drugega v okviru tega
pregleda, oznaka vrste
ukrepa – tretjega v
okviru tega pregleda,
udeležba pacienta pri
izvajanju prvega
ukrepa, udeležba
pacienta pri izvajanju
drugega ukrepa,
udeležba pacienta pri
izvajanju tretjega

Spremljanje neenakosti
v obolevanju za SŽB in
v prisotnosti
dejavnikov tveganja
zanje ter spremljanje
neenakosti v
dostopnosti in
vključevanju v
NPPPSŽB glede na
geografske,
socioekonomske in
sociodemografske
spremenljivke.
Ocena vloge
Nacionalnega
programa primarne
preventive srčno-žilnih
bolezni (NPPPSŽB) pri
zmanjševanju
obolevnosti in
umrljivosti za SŽB v
primerjavi z
medikamentoznim
zdravljenjem.
Ocena učinkovitosti
NPPPSŽB in analiza
neenakosti v njegovem
izvajanju po
geografskih regijah in
izvajalcih. Analiza
socioekonomskih in
sociodemografskih
karakteristik oseb, ki se
NPPPSŽB ne
udeležujejo.

Priprava raziskovanja,
združevanje in analiza
različnih zbirk
podatkov, analiza
vloge
medikamentoznega
zdravljenja pri
udeleženih v
NPPPSŽB, analiza
umrljivost za KVB
oseb, vključenih v
NPPPSŽB z vidika
neenakosti v
obolevanju za SŽB, v
prisotnosti dejavnikov
tveganja ter v
vključevanju v
NPPPSŽB z vidika
geografskih,
socioekonomskih in
sociodemografskih
determinant.

ZZZS;
SURS;
UKC
Ljubljana –
Interna
klinika, KO
za kardiologijo;
Medicinska
fakulteta v
Ljubljani,
Inštitut za
biomedicins
ko
informatiko

Kdo mora dati
podatke in do kdaj

Obveznost
poročanja

Obvezno
Lastni viri IVZ.
ZZZS – baza
podatkov o
zdravilih, podatki o
izbranih osebnih
zdravnikih.
SURS – podatki o
socioekonomskih in
sociodemografskih
značilnostih
prebivalcev
Rok: 30. 3. in 31. 8.
Register oseb, ki jih
ogrožajo
kardiovaskularne
bolezni (ROKVB)
Rok: 30. 3. in 31. 8.

Obdobje
opazovanja
2002-2012

Izvajanje

2013

Rok prve
objave /
uporabe

Pravne in
druge podlage

Januar 2014 Partnersko
sodelovanje
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Vsebina

57 / 5. 7. 2013

Ime in oznaka
raziskovanja

Št.

IVZ

Zap.št.

6540 /

Poobl.
izvajalec

Stran

V področju R3 Osnovne statistike, v poglavju R3.2 Ljudje
in družba, v podpoglavju R3.2.05 Zdravje, v modulu R3.2.05.01
Javno zdravje se pod zaporedno številko R3.2.05.01.10 doda
novo raziskovanje z naslovom Spremljanje obvladovanja srčnoV področju R3 Osnovne statistike, v poglavju R3.2 Ljudje in družba,
v podpoglavju
R3.2.05
Zdravje,
v modulu
R3.2.05.01 Javno zdravje se pod zaporedno številko R3.2.05.01.10
-žilnih bolezni
v Sloveniji
z analizo
geografskih,
socioekonomdoda novo raziskovanje z naslovom Spremljanje obvladovanja
boleznideterminant
v Slovenijineenakosti
z analizov zdravju
geografskih,
socioekonomskih in sociodemografskih determinant
skih insrčno-žilnih
sociodemografskih
in
neenakosti v zdravju in v dostopnosti do preventivnih zdravstvenih
storitev, do
ki se
glasi:
v dostopnosti
preventivnih
zdravstvenih storitev, ki se glasi:
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57 / 5. 7. 2013 /
Stran

ukrepa.
Prejemniki zdravil pri
srčno-žilnih boleznih SŽB (hipertenzija,
akutni miokardni
infarkt, možganska
kap): KZZ, spol, mesec
in leto rojstva, obč.
stal. in zač.bival., št.
lekarne, razlog
obravnave, šifra
izbranega osebnega
zdravnika, št. zdrav.
zavoda, datum izdaje
zdravila, ident.
zdravila, količina in
vrednost izdanih
zdravil na recept, enota
mere.
Podatki o umrlih
osebah - umrljivost za
SŽB (hipertenzija,
akutni miokardni
infarkt, možganska
kap): značilnosti v
zvezi s pokojnikom
(EMŠO, št. zdrav.
zavar., državljanstvo,
datum smrti, občina
bivanja, vzrok smrti –
osnovni, neposredni)
Podatki o geografskih,
socioekonomskih in
sociodemografskih
spremenljivkah
pacientov: EMŠO,
starost, mesec in leto
rojstva, šol. izob., obč.
stal. in zač.bival.,
aktivnost, poklic,
zakonski stan.
Podatki o izbranem
zdravniku in izbranem
izvajalcu zdravstvene
dejavnosti (ZZZS
številka zavarovanca,
BPI šifra izbranega
zdravnika, BPI šifra
izvajalca zdravstvene
dejavnosti).
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