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Izhodišča projekta 

Potrebe prebivalstva na „terenu“ 
• Staranje prebivalstva. Dosti starejših si želi čim dlje ostati na svojem domu.

• 30% ljudi starejših od 65 let  pade vsaj enkrat letno  (okoli 112.000 letno).

• Povprečni čas čakanja na pomoč po padcu je 18 ur (več kot 500 smrti / leto).

• Okoli 26.000 ljudi letno je zaradi padca v zdravstveni obravnavi, povprečni stroški 

padca v EU so 9.600 eur. 

• Okoli 8.000 starejših je na čakalni listi za institucionalno varstvo.

• Čakalne dobe, dostopnost do storitev, posledice zaradi predolgega čakanja.  

• Naraščanje števila bolnikov s kroničnimi boleznimi in stroškov. 

• Pomanjkanje kadrovskih in drugih virov.

Kompleksnost projekta

Ekosistem

Kompetence kadra



Vidiki projekta Pametni sistem integriranega zdravstva in oskrbe

Strokovni –
zdravstveni vidik

Modeli trajnostnega 
financiranja

Tehnologija
- standardi
- inf. varnost
- pod. integracije

Pravna 
vprašanja

Pametni sistem 
integriranega 
zdravstva in 

oskrbe



Pametni sistem integriranega zdravstva in oskrbe

E-oskrba
Personaliziran MedTV

E-diabetes

E-kardio

E-psihiatrija

E-KOPB

Pametna zdravilišča
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Kako deluje storitev E-oskrba?



Storitev E-oskrba se prilagaja potrebam uporabnika

Storitev vključuje

 najem opreme (odvisna od vrste paketa) 

 SIM komunikacijsko kartico

 Montažo in vzpostavitev storitve

 Asistenčne storitve 24/7

 Mobilno aplikacijo za svojce (Premium paket)

 Vzdrževanje opreme

 Tehnično pomoč

Cene definirane in regulirane s strani pristojnega ministrstva.

PREMIUM 

PAKET

36,60 EUR 

mesečno

DODATNA 

OPREMA

• Senzor izliva vode

• Senzor dima 

• Potezno stikalo z 

razširitvijo zvoka

• Daljinski prožilec

• Detektor padca

VZPOSTAVITEV 

DELOVANJA

61,00 EUR 

(enkratni strošek)

Vzpostavitev delovanja

 Montaža in testiranje opreme

 Priklop v centru za pomoč na daljavo 

 Usposabljanje uporabnika in njegovih oskrbovalcev 

OSNOVNI 

PAKET

24,40 EUR 

mesečno
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Razširjenost projekta „Varni in povezani na domu“(občine 

subvencionirajo E-oskrbo)

Maribor

Šentilj Lenart
SlovenjGradec

Škofja Loka

Ajdovščina

Trbolje

Zagorje

Ravne na Koroškem

Črna na Koroškem

Ruše

Dobrna

Kočevje

Metlika

Postojna

Vodice

Braslovče

Slivnica

Krško

Idrija

Črnomelj

Murska Sobota

Brežice

Dravorad

Sevnica

Vojnik

Duplek

Hoče-Slivnica

Dobrovnik

Kranj

Bled

Cerknica

Logatrec

Divača

Ilirska Bistrica

Bloke

Mežica

Razpisi že izvedeni

Subvencioniranje storitve se že izvaja

Razgovori za vključitev občine v

subvencioniranje v teku

OrmožPtuj

Šoštan

j

Celj

e

Ljubljana

Tolmin

Novo 

mesto

Škofljica

V letu 2019 se bodo predvidoma v projekt 

vključile še naslednje občine: 

Škofljica, Ivančna Gorica, MO Novo mesto, 

Tolmin… 

Za vključitev v projekt v l. 2020 se dogovarjamo:

Duplek, Slovenske Konjice, Lovrenc na Pohorju, 

MO Ptuj, Vodice, Sevnica, Vojnik, Črnomelj, Idrija, 

Dravograd, Mežica, Cerknica, Logatec, Ilirska Bistrica, 

Bloke, Radeče, Kostanjevica na Krki, Bistrica ob Sotli, 

Dobrovnik, Hrastnik, Litija, Šmartno pri Litiji, Ormož, 

Šoštanj, Ribnica, Sodražica, Vransko, Škofja Loka, 

Osilnica, Kostel, Makole, Štore, Selnica, Pivka, 

Grosuplje, Kungota, Divača, Hoče-Slivnica, 

Slovenska Bistrica, Sveta Ana, Sveta Trojica, 

Sveti Jurij, Cerkvenjak, Prevalje, Cankova, Laško, 

Mozirje, Gorišnica, MO Nova Gorica, Kamnik, 

Braslovče

Cilj za l. 2020 – 70 občin

Cilj za l. 2021 – 120 občin

2022 – nacionalna uvedba / 

uveljavitev ZDO

Rače-Fram

Izziv: zaradi slabe prepoznavnosti 

storitve E-oskrba pri potencialnih 

uporabnikih zelo slabo črpamo 

razpoložljive subvencije. 

V l. 2018 je izvedlo razpis 13 občin, 

razpoložljivih je bilo 500 subvencij 

v vrednosti okoli 100.000 eur.



Pametni sistem integriranega zdravstva in oskrbe

Storitev vključuje

 oprema:

glukometer s testnimi lističi, 

tehtnica, 

merilnik krvnega tlaka,

EKG

spirometer

oksimeter

tablica oz. telefon

 SIM komunikacijsko kartico

 Aplikacija in portal za spremljanje meritev

 Montažo in vzpostavitev storitve

 Asistenčne storitve 24/7

 Vzdrževanje opreme

 Tehnično pomoč



Nacionalni pilot telemedicine

Vir: WHO, From Innovation to Implementation, eHealth in the WHO European Region, str. 34
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1. boljša klinična uspešnost telemedicinske obravnave kroničnega srčnega popuščanja
- zmanjšanje števila urgentnih pregledov za 60% (iz 3 pregledov pred TMO na 1 pregled med in po TMO), 

- boljši izidi zdravljenja, zmanjšanje števila nepotrebnih zapletov,
- zmanjšanje števila hospitalizacij,
- zmanjšanje povprečne hospitalne ležalne dobe za 41% (iz 10,6 na 6,25 dni), 
- zmanjšanje števila kontrolnih pregledov v kardiološki ambulanti iz 3,3 na 1,8 pregledov/pacienta.

2. učinkovitost - boljša izraba virov:
- krajša ležalna doba, manjše število kontrolnih in urgentnih pregledov, manj zapletov zagotavlja 
boljšo izrabo obstoječih virov, saj lahko z enakimi viri obravnavamo več pacientov kar predstavlja 
učinkovit ukrep za skrajšanje čakalnih dob. 

3. boljša kakovost življenja pacientov



Izkušnje drugih držav - Nacionalni piloti telemedicine

Vir: WHO, From Innovation to Implementation, eHealth in the WHO European Region, str. 34
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Transformacija zdravstvenega varstva

Kako zagotoviti učinkovitejše in uspešnejše zdravstveno varstvo? 

Pametni sistem integriranega 

zdravstva in oskrbe 

Zdrav 

življenjski 

slog

Ambulante 

družinske 

medicine

E-oskrba

Teleoskrba

Telemedicina

(kronične 

bolezni…)

Akutno zdravljenje

Bolnišnično 

zdravljenje

Specialistične 

ambulante

Urgentni centri 

in ambulante

K
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1 € 100 € 1000 € 5.000 €

Dolgotrajna oskrba

V 

inštitucijah

Na domu

Razvite države že vrsto let izvajajo transformacijo zdravstvenega varstva s sistematičnim uvajanjem teleoskrbe in 

telemedicine. Kroničnim bolnikom, starejšim, invalidom… omogočiti čim daljše varno bivanje in zdravstveno ter socialno 

oskrbo v domačem okolju.



Razširjenost uporabe teleoskrbe v med osebami 65+ (v %)



Hvala!
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