Svetovni dan zdravja 2016
POROČILO O KOMUNIKACIJSKIH AKTIVNOSTIH
Letošnji Svetovni dan zdravja (SDZ) je bil posvečen sladkorni bolezni in tako predstavljal edinstveno
priložnost za opozarjanje na problematiko bolnikov s sladkorno boleznijo ter na priložnosti, ki jih
ponujajo organizacije, ki delujejo na tem področju. Ta dan je predstavljal edinstveno priložnost tudi
za Zvezo društev diabetikov Slovenije (ZDDS), da promovira tako področje obvladovanja sladkorne
bolezni kot tudi lastno dejavnost ter predstavi pilotni projekt laičnih svetovalcev, ki se je začel
vzpostavljati konec leta 2015.
Ključni izziv komuniciranja ob SDZ 2016 je bil, kako temo sladkorne bolezni predstaviti kot zanimivo in
vredno širše družbene pozornosti, kot temo, ki se tiče vseh nas. Tako smo načrtovali in izvedli
atraktivne (komunikacijske) aktivnosti, ki so pritegnile pozornost ciljnih javnosti, hkrati pa njihova
sporočilnost ni povzročala dodatne stigmatizacije same bolezni.
Obeležitev SDZ 2016 je temeljila na organizaciji regionalnih dogodkov v dnevih pred in po 7. aprilu. Ti
so potekali po vsej Sloveniji, izvajale pa so jih območne enote NIJZ v sodelovanju z lokalnimi društvi
sladkornih bolnikov, občinami, zdravstvenimi domovi in drugimi instituciajmi/organizacijami. Osrednji
nacionalni dogodek ob SDZ 2016 se je odvijal v Državnem zboru 8. aprila 2016 v obliki posveta
»Sladkorno bolezen obvladajmo skupaj«. Za poslanico ministrice ob SDZ je bil izkoriščen dogodek v
ZD Sevnica, kjer so otvorili prvi Center za krepitev zdravja, 6. aprila 2016.
Globalno geslo SZO ob SDZ 2016 je bilo »Beat diabetes« (»Premagaj sladkorno bolezen«), ki smo ga
prilagodili širši splošni in strokovni javnosti v Sloveniji ter uporabili obstoječe geslo NPOSB »Sladkorno
bolezen obvladajmo skupaj«.
Namen komunikacijskih aktivnosti ob SDZ je bila promocija zdravega in aktivnega življenjskega sloga
ter ozaveščanje javnosti, stroke, politike in odločevalcev o problemu sladkorne bolezni ter širše
javnosti o Nacionalnem programu za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2020. S komunikacijskimi
aktivnosti smo želeli doseči tudi spremembo v odnosu do sladkorne bolezni ter še dodatno
spodbuditi premike k sistemski ureditvi področja obvladovanja sladkorne bolezni. Javnosti smo
predstavili tudi dobre prakse in dosežke, ki se izvajajo na področju obvladovanje sladkorne bolezni.
Dosegli smo zastavljene komunikacijske (nacionalne), ki smo si jih zastavili ob obeležitvi Svetovnega
dnevu zdravja 2016. Preko regionalnih dogodkov ter rudi preko nacionalnega dogodka in poslanice
ministrice ob otvoritvi prvega centra za krepitev zdravja v Sevnici smo v javnosti sprožili »pozitivno«
zanimanje in debato o sladkorni bolezni. Povečali smo informiranost in ozaveščenost o sladkorni
bolezni, o možnostih, kako jo lahko preprečimo oziroma odložimo na kasnejše življenjsko obdobje ter
obvladovanju te bolezni, če oseba zboli. Javnosti smo v medsebojnem sodelovanju OE NIJZ in društev
sladkornih bolnikov predstavili projekt laičnih svetovalecv. V okviru nacionalnega dogodka pa smo
javnost informirali tudi o aktivnostih in dosežkih dela Nacionalnega programa za obvladovanje
sladkorne bolezni (NPOSB) in njegovih partnerjev ter se osredotočili na predstavitev organizacije
obvladovanja sladkorne bolezni, na predstavitev življenja bolnika s sladkorno boleznijo ter
predstavitev projekta laičnih svetovalcev.
Vsi vpleteni v izvajanje aktivnosti ob SDZ 2016 so pozdravili skupnostni pristop, ki smo ga uporabili za
obeležitev tega svetovnega dne. Izražen je bil predlog, da se tudi v prihodnje na podoben način

organizira/planira aktivnosti. V veliko pomoč je bil komunikacijski načrt, saj zagotavlja enovit okvir
delovanja in komuniciranja.

