
Branje za zdravje:
ko zdravstveni strokovnjak družini 

z dojenčkom podari knjigo
dr. Zalka Drglin, Nacionalni inštitut za javno zdravje



Novorojenček, novorojenčica

Polno čuteče bitje, ki potrebuje stik; 
raste in se razvija v odnosu 

- mama, oče, ljubeča in naklonjena 
stalna oseba …

Zdravje kot preplet telesnega, 
duševnega, socialnega, duhovnega 

zdravja       ̴ salutogenetski pristop 

Besedna in nebesedna komunikacija

- prenos pomembnih (humanih, 
humanističnih) sporočil prek kulture, 
umetniške besede in likovnega izraza



bodoči starši, starši in zdravstveni strokovnjaki 

Zdravstveni strokovnjaki 
starše:

- informirajo

- učijo spretnosti

- podpirajo in krepijo, 
opolnomočijo starše za 
prepoznavanje, odločanje, 
ravnanje; 

usmeriti na vire moči in 
pomoči. 

informacije

spretnosti
doživljanje, 

občutja



Patronažna medicinska sestra
obišče družino z novorojenčkom, dojenčkom
• Najmanj 8 x v prvem letu 

• Največ obiskov v zgodnjem obdobju 

• Prvi obisk v 24. urah po odhodu iz 
porodnišnice

• V 5. mesecu starosti: 

- nasveti za prehod na mešano 
prehrano

- spodbuda za komunikacijo z otrokom, 
skupno branje, seznanjanje s knjigo, 
glasno branje:

kako in zakaj



Za otroka najboljše: izvirna slovenska slikanica: 
slovenska ljudska + ilustracije Jelke Reichman





Kratek nagovor za starše, skrbnike, bližnje

„Otroka od rojstva dalje pogosto vzemimo v naročje. 

Pogovarjamo se z njim in mu berimo pesmice, pravljice in zgodbe. S tem 
spodbujamo njegov intelektualni, čustveni in socialni razvoj.  Otrokovi 
najljubši bralci so njegovi bližnji, mama in oče, stari starši, bratje in sestre ali 
druga ljubeča in skrbna oseba.

Otrok bo užival v druženju z nami in knjigo. Vzljubil bo branje, ob vstopu v 
šolo bo dobro pripravljen na učenje in uspešnejši pri šolskem delu.

Za lepo in zdravo otroštvu v toplem naročju staršev in materinega jezika.“
Avtorici Tilka Jamnik in dr. Zalka Drglin



Projekt MoST – 25 + 2 zdravstvenih domov po Sloveniji – od jeseni 2018 do konca 2019

• Velenje

• Žalec

• Slovenske Konjice

• Šentjur

• Brežice

• Postojna

• Izola

• Piran

• Kranj

• Kamnik

• Kočevje

• Idrija

• Ivančna Gorica

• Logatec

• Maribor

• Slovenska Bistrica

• Lenart

• Ormož

• Murska Sobota

• Gornja Radgona

• Nova Gorica

• Ajdovščina

• Črnomelj

• Metlika

• Trebnje

• Slovenj Gradec

• Dravograd



Zaupanje v zdravstvene strokovnjake 

• Predavanje o pomenu branja v okviru 
skupnostne skrbi za zdravje 
(predstavniki občin, nevladne 
organizacije …) 

• Gradivo za zdravstvene strokovnjake, 
ki so pogosto v stiku s starši dojenčkov 
(pediatrinje, pediatri, medicinske 
sestre v pediatriji, patronažne 
medicinske sestre, babice …)

• Gradivo za starše dojenčkov in 
malčkov

- o pomenu branja 

- spodbuda, da otroka vpišejo v 
knjižnico



Branje v ljubečem okolju

• + vpliva na otrokov čustveni,  
kognitivni in socialni razvoj;

• + stik med staršem, skrbnikom in 
otrokom močna vez

• + vpliva na duševno zdravje;
• otrok spontano razvija besednjak, 

posluh za melodijo in ritem … 
• Otrok se seznanja s kulturo in 

njenimi raznolikimi izrazi; spoznava 
druge kulture

• Zmanjševanje neenakosti od 
rojstva dalje

• Spodbude staršem, ki nimajo 
najboljših izkušenj s šolo in 
branjem

Branje postane del vsakdanjega 
družinskega življenja,
obiskovanje knjižnice postane 
navada.
Vse to pa odpira nove možnosti 
otroku ter podpira njegove 
zmožnosti in sposobnosti.



Cilj po poteku projekta: knjiga in dojenček

Knjiga je sestavni del 

• otrokovega domačega okolja že 
od rojstva dalje

• institucionalnega okolja -
zdravstvenih domov –
pediatričnih ambulant, bolnišnic 

Zdravstveni strokovnjaki so 
odličen vir informacij o pomenu 
branja, slikanice uporabljajo pri 
srečanjih v ambulanti ali pri 
obiskih družine na domu. 

• Okrepljena povezava med 
zdravstvenimi ustanovami na 
primarni ravni in knjižnicami ter 
vrtci in šolami.

Vsi podpirajo družino od samega 
začetka, da bi se bralo 



Hvala …

… za priložnost, da uresničimo zamisel o 
spodbudi za zgodnje branje dojenčkom

• Evropski socialni skladi

• Ministrstvo za kulturo

• NUK

• Bralno društvo Slovenije

• Društvo Bralna značka Slovenije

• Mladinska knjiga

• sodelujoči strokovnjaki in 
strokovnjakinje v komisiji za izbor 
kartonke in za pripravo gradiv; na NIJZ 
in v zdravstvenih domovih


