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Press Release 
Slovenija se je urvrstila na 8. mestu  

v podkategoriji »Informacije«  
novega »Euro Consumer Heart Index«  

 
Bruselj, 3. julij 2008 

Danes pri razglasitvi prvega Euro Consumer Heart Index-a v Bruslju danes, se je 

Slovenija na področju kazalnika za storilnost uvrstila na 8. mesto od 29 vključenih 

držav v raziskavi. Luksemburg vodi z 836 točk, sledijo Francija, Norveška in Švica.  

 

Tako imenovani, »Srčni Indeks« primerja zdravstvene sisteme s stališča uporabnika 

(bolnika, potrošnika). V okviru petih kategorij, ki pokrivajo vse skupaj 28 različnih 

kazalnikov, je Slovenija dosegla 721 točk od potencialnih 1000 in se je tako uvrstila 

daleč pred Irsko, Španijo in Belgijo.  

 

»Slovenija je država na področju srednje in vzhodne Evrope, ki je dosegla izredno 

dobre rezultate – ali je to morda zaradi solidne tradicije dobre zdravstvene oskrbe? 

Skromna uporaba modernih zdravil omejujejo doseganje najboljših rezultatov,« pravi 

dr. Arne Bjornberg, direktor raziskovalnega projekta.  

 

Kaj lahko Slovenija naredi več na tem področju?  

»Kot večina držav, tudi Slovenija lahko bistveno izboljša preventivo na področju 

kardiovaskularnih bolezni,« pravi gospod Johan Hjertqvist, predsednik Health Consumer 

Powerhouse, pri analizi izidov indeksa za Slovenijo. »Spopadanje z debelostjo in ponujanje še več 

podpore tistim kadilcem, ki se želijo odvajati kajenja bi pripomogla k boljšim izidom.« 

  

Nekaj več o »Srčnem indeksu« 

»Euro Consumer Heart Index« predstavlja razvrščanje evropskih zdravstvenih sistemov na 

področju kardiovaskularnega zdravja v petih kategorijah, ki je ključnega pomena uporabnikom: 

dostopnost do podatkov, pravice uporabnikov in izbira, dostopnosti, prevencija, procesi in izidi 

zdravljenja. Indeks je sestavljen iz javno-pridobljenih  in mednarodno priznanih statističnih baz 

podatkov in samostojnega raziskovanja. »Srčni indeks« se je razvil pri Health Consumer 

Powerhouse in tako ponuja uporabnikom-prijazna analizo in informacije zdravstveni oskrbi. Kot 

pri vseh ostalih indeksih, Health Consumer Powerhouse analizira in obdeluje podatke s stališča 

uporabnika. »Srčni indeks« je nastal s pomočjo donacij podjetja Pfizer. 

 

Več podatkov in poročilo: http://www.healthpowerhouse.com/archives/cat_media_room.html 

Več o Health Consumer Powerhouse: www.healthpowerhouse.com 

Kontaktna oseba pri Health Consumer Powerhouse: Gospa Kajsa Wilhelmsson, +32 (0)496-23 55 
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