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VSEBINA

Na kratko o NIJZ

Izzivi vizualizacije zdravstvenih podatkov

Proces razvoja vizualizacije

Od zmot do dosežkov

Kako naprej



NA KRATKO O NIJZ

www.nijz.si
https://podatki.nijz.si

• Ključne funkcije: 
• Spremljanje zdravja in zdravstvenega varstva

• Analize in raziskave s področja javnega zdravja

• Razvoj in upravljanje preventivnih programov

• Promocija zdravja

• Obvladovanje tveganj s področja nalezljivih bolezni in okolja

• E-zdravje

• SVIT

• Nabor podatkov / informacij sega na vsa področja zdravja in uporabe 
zdravstvenega sistema

• Glavna kontaktna točka za poročanje mednarodnim organizacijam

http://www.nijz.si/
https://podatki.nijz.si/


Pred-vizualizacijska doba ☺

Tabelarični prikaz podatkov Vizualizacije podatkov (graf, slika)„Ročni“ prikaz podatkov



NIJZ Podatkovni portal 

• Vsi podatki na enem mestu

• Preprost iskalnik

• Priprava tabel ali grafov

• Metodološka pojasnila

• Opombe pri podatkih

• Enostavno shranjevanje tabel

www.nijz.si
https://podatki.nijz.si

http://www.nijz.si/
https://podatki.nijz.si/


Zdravje v občini

POMEMBNE 
INFORMACIJE O 

ZDRAVJU
34 - 35 

KAZALNIKOV 
ZDRAVJA

Slovenija 64 upravnih enot12 statističnih regij 212 občin

UmrljivostPrebivalci in 
skupnost

Dejavniki tveganja Preventiva Zdravstveno 
stanje

obcine.nijz.si

www.nijz.si

http://obcine.nijz.si/Default.aspx?leto=2019
http://www.nijz.si/


Publikacije

https://www.nijz.si/sl/publikacije



Zdravstveni statistični letopis

https://www.nijz.si/sl/publikacije



Stage – sodelovanje s SURS 
GEOSPTIAL DATA;  
https://gis.stat.si/#lang=en

https://gis.stat.si/#lang=en


IZZIVI
• Vizualizacija enega pojava (npr. Covid-19) prinaša druga vprašanja in izzive kot 

konsistentna vizualizacija ogromnega nabora različnih tipov podatkov. 

• Vizualizacija, posredovana s strani nacionalnega inštituta se v svoji osnovi razlikuje 
od vizualizacije, pripravljene namensko za podporo npr. članka, prispevka, tvita,…

• Ob razvoju vizualizacije se je potrebno ozirati tudi na širši kontekst objave: ali gre za  
publikacijo z lastno grafično podobno, letopis, ki vsebuje veliko infografik, Zdravje v 
občini, kjer so v ospredju kartografski prikazi; ali pa morda popolnoma samostojen 
prikaz.

• Medij (internet, tiskana objava, elektronska publikacija, družbena omrežja,…) 
mnogokrat narekuje tip vizualizacije.



IZZIVI (2)
• Informacije o zdravju in zdravstvenem varstvu so na prvi pogled 

pozitivne, vendar običajno prikazujemo bolezni, umrljivost, neželena 
vedenja,…

• Pri zdravstvenih informacijah je v večini primerov ključna PRIMERJAVA 
– v prostoru, času ali med skupinami.



IZZIVI (3)
Zakaj pripravljamo in objavljamo vizualizacije?

Bolj razumljivo podajanje informacij Popestritev publikacije Včasih slika pove več kot 1000 besed.



PROCES RAZVOJA VIZUALIZACIJE
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PROCES RAZVOJA VIZUALIZACIJE (2)



Kompleksnost prikaza



„Presajanje“ tujih praks?

• Prenos tujih praks in dobrih vizualizacij deluje le delno, ker se podatki, 
ki jih podajamo z vizualizacijo, lahko razlikujejo in prinašajo druga 
sporočila kot v državi izvora.



Od zmot do dosežkov (1)

• Umrljivost: število umrlih, glavni vzroki umrljivosti, mediana starosti 
ob smrti po spolu, prezgodnja umrljivost



Od zmot do dosežkov(2)
• Poškodbe pri delu: poškodovanih je 3x več moških kot žensk, največ 

poškodb je v gozdarstvu in rudarstvu, najbolj pogosto poškodovani 
deli telesa so prsti na rokah. 



Od zmot do dosežkov(3)
• Kajenje: 2/3 kadilcev umre zaradi bolezni, povzročenih s kajenjem tobaka. V 

povprečju izgubijo 10-15 let življenja. Vsak dan umre 10 prebivalcev zaradi 
bolezni, povezanih s kajenjem. Vsaka peta smrt zaradi raka je posledica raka 
pljuč, ki ga v 90 % povzroči kajenje tobaka.



Od zmot do dosežkov (4)

• Transportne nezgode



Dosežki – primeri dobre prakse



KAKO NAPREJ?

• Krepitev timov, ki se ukvarjajo z vizualizacijami
• Izobraževanje
• Nova področja
• Oprema
• …

• Razvoj interaktivnih vizualizacij

• Podpora podatkovnemu portalu

• Bolj avtomatizirano generiranje vizualizacij



Hvala! Vprašanja?

Metka.zaletel@nijz.si

mailto:Metka.zaletel@nijz.si

