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Uvod 
 
Z razvojem digitalne tehnologije v zadnjem desetle-
tju postaja svetovni splet (v nadaljevanju splet) ve-
dno bolj priljubljeno orodje za iskanje informacij, tudi 
s področja zdravja (1). Univerzum informacij in zna-
nja je namreč postal dostopen kjerkoli in vsem, ki 
imajo napravo z internetno povezavo, torej računal-
nik, pametni telefon ali tablico. Splet kot interaktivni 
medij omogoča tudi dvosmerno komunikacijo, ki pa 
ni odvisna od prostora in časa. Relativna enostavnost 
uporabe, takojšnja dostopnost in anonimnost igrajo 
pomembno vlogo tudi pri pridobivanju informacij s 
področja zdravja (2), še posebej v času, ko je dostop 
do zdravnika otežen. 
Splet se v zvezi z zdravjem uporablja večinoma v tri 
namene, in sicer za: iskanje in posredovanje informa-
cij oziroma vsebin povezanih z zdravjem, izmenjavo 
informacij med uporabniki v spletnih klepetalnicah in 
na forumih ter za komuniciranje z zdravstvenim 
osebjem po elektronski pošti in podobno (3). V Slo-
veniji uporabljamo tudi storitve e-zdravja, ki med 
drugim omogočajo prikaz čakalnih dob za zdrav-
stvene storitve in spletno naročanje na napoteno 
zdravstveno storitev. Na področju javnega zdravja pa 
lahko splet služi tudi kot orodje za promocijo in kre-
pitev zdravja ter ozaveščanje o preventivnih aktivno-
stih. 
Dostop do interneta je imelo leta 2019 že 89 % slo-
venskih gospodinjstev, v katerih je živela vsaj ena 
oseba stara od 16 do 74 let (4). Podatki Eurostat-a (5) 
kažejo, da je v letu 2019 v zadnjih treh mesecih pred 

izvedbo raziskave 53 % prebivalcev Evropske unije v 
starostni skupini od 16 do 74 let iskalo z zdravjem po-
vezane informacije (na teme kot so: poškodbe, bole-
zni, prehrana) na spletu. Najvišji delež je bil zabele-
žen na Finskem, kjer je na spletu iskalo z zdravjem 
povezane informacije 76 % uporabnikov spleta, v Slo-
veniji je bil delež nekoliko nižji od povprečja (48 %). 
V Evropskem prostoru pogosteje iščejo zdravstvene 
informacije na spletu osebe v starostni skupini od 30 
do 44 let (6), višje izobraženi, prebivalci, ki živijo v 
mestih, so delovno aktivni ali se še izobražujejo (1). 
Čeravno je splet zelo priljubljen, nekateri še vedno 
označujejo kot bolj kredibilna vira informacij zdrav-
stvene strokovnjake in tiskana gradiva (knjige, bro-
šure) (7, 8). Večina oseb, ki so bile že v obravnavi pri 
zdravniku zaradi določenega zdravstvenega stanja, 
uporablja splet kot dodaten vir informacij (8). Na 
spletu tako iščejo informacije v primerih, ko je bila 
zdravnikova razlaga prekratka, nejasna ali si želijo o 
tem izvedeti še več. 
Potreba po pridobitvi informacij, vezanih na zdravje 
in zdravstveno stanje, je pri nekaterih osebah moč-
neje izražena kot pri drugih. Nekateri raziskovalci po-
ročajo tudi o razlikah med spoloma. Ženske naj bi na-
mreč pogosteje iskale tovrstne informacije v primer-
javi z moškimi in naj bi iskale možne razlage že ob po-
javu blažjih težav (9). Uporabe spleta kot vira infor-
macij s področja zdravja pa se poslužujejo tudi (bo-
doči) starši (10–12). Študije kažejo, da pridobljene in-
formacije pogosto kombinirajo tudi z drugimi viri, kot 
je npr. mnenje zdravnika ali drugega zdravstvenega 
strokovnjaka (13).  

 
Povzetek 
 
Svetovni splet je postal enostavno, dostopno in priljubljeno orodje za iskanje informacij; med drugim 
tudi informacij povezanih z zdravjem, zato ga lahko uporabimo tudi kot orodje za promocijo in krepitev 
zdravja ter ozaveščanje o preventivnih aktivnostih. Mlajši odrasli, kamor sodijo tudi bodoči starši in 
starši otrok, so med najbolj aktivnimi uporabniki spleta in prav za njih smo na Nacionalnem inštitutu 
za javno zdravje razvili spletno mesto ZDAJ.net (https://zdaj.net/). Tu so zbrane številne informacije o 
zdravem načinu življenja, zdravju in zdravstvenem varstvu v nosečnosti, otroštvu in mladostništvu. 
Zdravstveni strokovnjaki, ki se pri svojem delu srečujejo s ciljno populacijo, imajo pomembno vlogo pri 
tem, da uporabnike usmerijo na to spletno mesto, kjer so na voljo strokovno podprte in preverjene 
vsebine. 
 
Ključne besede: promocija zdravja, svetovni splet, spletno mesto, nosečnost, otroci in mladostniki 
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Večini posameznikov, ki so ali bodo postali starši, 
uporaba digitalne tehnologije v današnjem času ni 
tuja. Mame mlajših otrok sodijo med aktivne uporab-
nice spleta ter pogosto iščejo tako splošne kot speci-
fične informacije s področja zdravja in razvoja otrok 
(10, 12). Ravno dostopnost spleta je tista, ki mamam 
omogoča, da lahko pridejo do informacije praktično 
kadarkoli ter si izmenjujejo mnenja in izkušnje z dru-
gimi starši preko družbenih medijev (14). Pogosteje 
naj bi informacije po spletu iskali starši, ki imajo ali 
pričakujejo prvega otroka (12), čeprav si izsledki raz-
ličnih študij niso enotni (15). V splošnem starši oce-
njujejo splet kot dober vir informacij, vezanih na 
zdravje, vendar se hkrati zavedajo, da je potrebno 
biti pozoren tudi na točnost informacij in verodostoj-
nost spletnega mesta (13). Težava nastane predvsem 
zato, ker se iskanje izvaja preko ključnih besed vtip-
kanih v brskalnik, kot sta npr. Google in Yahoo, kjer 
se med zadetki na prvih straneh pogostoma ne poja-
vijo spletna mesta, ki imajo strokovne in preverjene 
informacije (16). Starši si želijo, da bi jih zdravstveno 
osebje seznanilo z naslovi spletnih mest, ki so vero-
dostojna oziroma strokovno podprta. Težava pri upo-
rabi spletnih vsebin je v tem, da niso vedno stro-
kovne, pač pa tržno usmerjene. Zato lahko odražajo 
ideje in vrednote, ki so zavajajoče in v nasprotju s 
strokovnimi ugotovitvami (17). 
Nekateri raziskovalci ugotavljajo še, da so osebe, ki 
iščejo zdravstvene informacije po spletu, tudi bolj za-
vzete za reševanje zdravstvenih težav in komunicira-
nje z zdravnikom v primerjavi s tistimi, ki tega ne de-
lajo (18). Zato take osebe pogosto preverjajo infor-
macije, ki so jih prebrale na spletu, pri zdravniku v 
ambulanti ali med obravnavo pri drugih zdravstvenih 
strokovnjakih. Pomembno je, da zdravstveno osebje 
tega ne spregleda in se ustrezno odzove ter uporab-
nike v prihodnje usmeri na spletna mesta, kjer so 
zbrane strokovne in preverjene informacije (5, 13). 
 
Spletno mesto ZDAJ.net 
 
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v letih od 
2013 do 2016 sodeloval v projektu Skupaj za zdravje, 
ki ga je sofinanciral Norveški finančni mehanizem. 
Namenjen je bil preprečevanju in zmanjševanju bre-
mena bolezni povezanih z nezdravim življenjskim slo-
gom in zmanjševanju neenakosti v zdravju. Eden od 
delovnih sklopov je bil namenjen prenovi in nadgrad-
nji preventivnih zdravstvenih programov za otroke in 
mladostnike, vključno s posodobitvijo vsebin in na-
čina izvajanja Priprave na porod in starševstvo (Šole 
za bodoče starše). V okviru projekta je nastal slogan 
Zdravje danes za jutri – ZDAJ, ki nosi sporočilo o tem, 

kako pomemben je vložek v zdravje od najzgodnej-
šega obdobja, saj to vpliva tudi na zdravje v kasnejših 
življenjskih obdobjih. Program ZDAJ je tako postal 
krovni naziv programa preventivnega zdravstvenega 
varstva otrok in mladostnikov. V okviru projekta je 
bilo postavljeno tudi spletno mesto programa 
ZDAJ.net (https://zdaj.net/), kjer smo objavili šte-
vilna gradiva za izvajalce zdravstvenega varstva (pa-
tronažne medicinske sestre, izvajalke Priprave na po-
rod in starševstvo, pediatrične time in drugo), ki so 
jih pripravili različni slovenski strokovnjaki. 
Prenovo in nadgradnjo spletnega mesta smo izvedli 
v letu 2019 v sklopu projekta MoST (Model skupnost-
nega pristopa krepitve zdravja in zmanjševanja nee-
nakosti v zdravju v lokalnih skupnostih) z namenom, 
da postane spletno mesto bolj pregledno in prilago-
jeno splošni javnosti. Hkrati pa smo posodobili in 
nadgradili tudi nabor vsebin. Spletno mesto je danes 
namenjeno objavljanju informacij in vsebin o zdra-
vem načinu življenja za nosečnice, otroke in mladost-
nike ter vsebin s področja preventivnih aktivnosti in 
programov, ki potekajo na primarnem nivoju zdrav-
stvenega varstva. V osnovi so ciljne populacije upo-
rabnikov: nosečnice oziroma bodoči starši ter starši 
otrok in mladostnikov, nekaj vsebin je namenjenih 
tudi samim mladostnicam in mladostnikom. V poseb-
nem razdelku pa so zbrana še gradiva namenjena 
različnim profilom zdravstvenih strokovnjakov. 
Za lažji pregled in dostop so vsebine uvodne strani 
razdeljene na naslednja področja: nosečnost, porod 
in poporodno obdobje, novorojenček in dojenček, 
otrok in mladostnik ter ostalo. Aktualne ali zanimive 
teme v določnem obdobju so objavljene pod rubriko 
Izpostavljeno, vsak mesec pa pripravimo tudi drugo 
temo meseca. Bodoči starši in starši lahko najdejo 
številne informacije o zdravem življenjskem slogu, 
pripravi na prihod novorojenčka, porodu, dojenju, 
duševnemu zdravju v nosečnosti in po porodu, skrbi 
za otrokovo zdravje, varnost in razvoj. Starše in mla-
dostnike ozaveščamo tudi o cepljenju, med drugim 
tudi o cepljenju proti HPV-ju. Glede na izredne raz-
mere v letu 2020 zaradi pojava pandemije koronavi-
rusa, smo posebno pozornost namenili tudi tej temi.  
Želimo si, da bi uporabnice in uporabniki na splet-
nem mestu našli informacije, ki so strokovne, prever-
jene in aktualne. Za bolj vedoželjne so objavljene tudi 
nekatere daljše različice gradiv. Prav tako želimo 
uporabnikom omogočiti vpogled v aktivnosti primar-
nega zdravstvenega varstva ter jih seznaniti o tem, 
kakšne storitve so na voljo znotraj mreže javnega 
zdravstva. Ker si želimo, da bi spletno mesto 
ZDAJ.net postalo prepoznano med ciljno populacijo, 
smo za ginekološke ambulante pripravili promocijske 
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vizitke, ki naj bi jih nosečnice prejele ob prvem pre-
gledu pri ginekologu. K ogledu spletne strani pa jih 
vabimo tudi z vodnikom za bodoče starše »Pričaku-
jemo dojenčka«, ki je izšel v letu 2020 in na kratko 
povzema vsebine spletnega mesta. V kratkem pa 
bodo na voljo tudi promocijski plakati za čakalnice 
zdravstvenih ustanov. 
 
Zaključek 
 
Dostop do spleta in številnih informacij postavlja 
uporabnike v aktivnejšo vlogo pri pridobivanju zna-
nja na področju zdravja, hkrati jih postavlja pred iz-
ziv, kako izbrati kakovostne, strokovno preverjene 
informacije v množici spletnih mest, ki so na voljo. 
Zato imajo zdravstveni strokovnjaki pomembno 
vlogo tudi pri tem, da ozaveščajo uporabnike in jim 
svetujejo uporabo preverjenih in strokovno podprtih 
spletnih vsebin. S spletnim mestom ZDAJ.net upo-
rabnikom zagotavljamo preverjene informacije, ki so 
jih pripravili slovenski strokovnjaki in na ta način že-
limo prispevati k krepitvi in varovanju zdravja noseč-
nic, dojenčkov, otrok in mladostnikov. 
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