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Posvet o ukrepih za izboljšanje dolgotrajne oskrbe v Sloveniji
14. oktober, 9.00-11.50
Institut “Jožef Stefan”, Teslova ulica 30, Ljubljana in na daljavo
Cilji projekta SI4CARE so pregledati stanje zdravstvene in socialne oskrbe v jadransko-jonski
regiji, pilotno preizkusiti nekaj dobrih praks ter oblikovati transnacionalno strategijo in
nacionalne akcijske načrte za izboljšanje stanja na tem področju. Vabimo vas na posvet o
ukrepih za izboljšanje dolgotrajne oskrbe, ki smo jih v projektu do zdaj prepoznali kot
pomembne za Slovenijo. Na posvetu bo sodelovalo več strokovnjakov s področja, veseli pa
bomo tudi mnenj občinstva.
Zaradi omejenega števila mest vas prosimo, da se na udeležbo v živo (ali na daljavo) prijavite
tu. Dogodek bo mogoče spremljati na daljavo na tej povezavi.

Program
9.00-9.20
Predstavitev projekta SI4CARE
Vlado Dimovski, Univerza v Ljubljani, vodilni partner projekta
9.20-10.05
Socialne inovacije v dolgotrajni oskrbi
Anamarija Kejžar in Simon Colnar, Univerza v Ljubljani
Predstavitev pilota Demenci prijazno okolje
Predstavitev predlaganih ukrepov:
● Definicija demenci prijaznega okolja
● Oblikovanje meril za spremljanje kakovosti in dvig kakovosti storitev v dolgotrajni oskrbi
● Zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih oseb za izvajanje storitev dolgotrajne oskrbe v
domačem ali institucionalnem okolju
● Izobraževanje vodstvenih kadrov v dolgotrajni oskrbi
● Izobraževanje zdravstvenega in negovalnega osebja v dolgotrajni oskrbi
● Izobraževanje neformalnih oskrbovalcev v dolgotrajni oskrbi
● Ustanovitev kompetenčnega centra za socialne inovacije za zdravo in aktivno staranje
Razprava o ukrepih
10.05-10.40
Napredne informacijsko-komunikacijske rešitve za zdravstveno in dolgotrajno oskrbo
Mitja Luštrek, Institut “Jožef Stefan”
Predstavitev pilota Mobilna aplikacija HeartMan za obvladovanje srčnega popuščanja
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Predstavitev predlaganih ukrepov:
● Enostavno vpeljive informacijske rešitve za zdravje starejših
● Povečanje dostopnosti cenovno učinkovitih zdravstvenih rešitev, ki temeljijo na
informacijski tehnologiji
● Spremljanje dostopnosti in sprejetosti rešitev za dolgotrajno oskrbo, ki temeljijo na
informacijski tehnologiji
● Povečanje dostopnosti in sprejetosti rešitev za dolgotrajno oskrbo, ki temeljijo na
informacijski tehnologiji
● Javno financiranje prenosa rešitev iz raziskovalnega okolja na trg in v prakso
Razprava o ukrepih
10.40-11.15
Digitalne tehnologije in podatki za starejše občane in oskrbovalce
Samo Drobne, Polona Lah in Matej Račič, Univerza v Ljubljani
Predstavitev pilota Dostopnost do storitev integrirane dolgotrajne oskrbe
Predstavitev predlaganih ukrepov:
● Postavitev spletnega portala s prostorskimi podatki storitev za starejše
● Posodobitev enotne podatkovne zbirke za spremljanje in pregled prošenj ter prostih mest
v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih
● Vzpostavitev enotnih elektronskih kartotek v zdravstvenih in socialnovarstvenih
institucijah
● Izobraževanje o uporabi tehnologije v dolgotrajni oskrbi za starejše in njihove oskrbovalce
Razprava o ukrepih
11.15-11.50
Dostopnosti raznolikih storitev za zdravje in višjo kakovost življenja starejših občanov
Bojan Blažica, Institut “Jožef Stefan”
Predstavitev pilota Ciljna individualizirana vadba starejših podprta z biomehanskimi meritvami
Predstavitev predlaganih ukrepov:
● Povečanje ponudbe športnih storitev za starejše (v živo in prek spleta) vključno s
posameznikom prilagojenimi protokoli, ki temeljijo na objektivnih meritvah
● Povečanje dostopnosti informacijskih orodij in podatkov za načrtovanje prehrane ter
osveščanje o pomembnosti prehrane
● Izboljšanje zakonodaje o informacijskih zdravstvenih storitvah in napravah
● Povečanje dostopnosti ambulantnih zdravstvenih storitev
Razprava o ukrepih

