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Čezmejno sodelovanje za spodbujanje pametnih

zdravstvenih storitev

Grenzüberscheitende Kooperation zur Förderung

smarter Gesundheitsservices

Dragi bralec, draga bralka!

Veseli nas, da vam lahko predstavimo drugi izvod glasila projekta

COOP4HEALTHCARE. V tokratni izdaji vam predstavljamo pobude in

dogodke, ki smo jih organizirali ali obiskali partnerji projekta. Prav tako z

veseljem predstavljamo  prvega izmed naših evropskih mentorjev, ki s

svojim strokovnim znanjem in nasveti  skrbijo, da je projekt

COOP4HEALTHCARE boljši in prodornejši. Za konec želimo vsem  našim

bralcem prijetne zimske dni!

 

S svežimi novicami se ponovno javimo v začetku naslednjega leta! Za več

informacij o projektu obiščite spletno stran projekta in se  povežite

preko LinkedIn omrežja ali pa nas kontaktirajte preko elektronske pošte.

HealthDay.si 2019 – Kako digitalne inovacije izboljšujejo

zdravstveni sistem

Na Zdravniški zbornici Slovenije je 10. oktobra 2019 potekala konferenca

HealthDay.si 2019 – “Kako digitalne inovacije izboljšujejo zdravstveni sistem.”

Ključna ugotovitev sodelujočih je bila, da je za izboljšanje zdravstvenega

sistema nujno potrebna digitalizacija, poleg tega pa poslušanje, sodelovanje in

povezovanje vseh akterjev strokovne javnosti in pacientov.

Kot glavna govorka je 200 udeležencev nagovorila Liz Ashall Payne, podjetnica

leta 2018 v Veliki Britaniji, ustanoviteljica in direktorica podjetja ORCHA, ki v

Združenem Kraljestvu sodeluje z NHS (National Health Service) na način, da

izdaja certifikate za zdravstvene mobilne aplikacije in se ukvarja z

ugotavljanjem in oceno kakovosti le-teh. Presenetila nas je z dejstvom, da je

od 366.000 aplikacij le 15% kvalitetnih.

Predstavljene so bile številne inovativne tehnologije in rešitve: protonska

terapija za zdravljenje raka (Onkološki inštitut Ljubljana/Cosylab), izboljšan

program za kronične ledvične bolnike s 45% izboljšavo (Splošna bolnišnica

Slovenj Gradec/Lucis), projekt digitalno koordinirane oskrbe rakavih pacientov

(Parsek, NHS) in druge.

Tomaž Gornik in Samo Ačko iz podjetja Better sta predstavila pomembnost

uporabniške izkušnje pri snovanju digitalnih rešitev. Njihov produkt Pathfinder,

ki je dobil nagrado Red Dot, je bistveno skrajšal čas, ki ga zdravniki porabijo

na računalniku, ter s tem povečal efektiven čas, ki ga imajo na voljo za

paciente.

V sklopu konference je bila organizirana okrogla miza z naslovom: Digitalna

transformacija zdravstvenega sistema – Smo dovolj proaktivni? Sodelujoči so se

strinjali, da je treba postaviti pacienta v ospredje, skrajšati čas implementacije

in certifikacije pripomočkov, ter paziti, da so programi uporabniku prijazni. 

Na Razstavi Inovacij – izbranih domačih in tujih inovativnih rešitev s področja

biotehnologije in digitalnega zdravja, so se na stojnicah med drugimi

predstavila naslednja podjetja:

• Blckb: detekcija Alzheimerjeve demence na osnovi merjenja možganskih

valov (EEG)

• Savvy: detekcija srčnih aritmij prek EKG

• Mediately: javni prosto dostopen register zdravil

• Newton Dictate: njihov izdelek zdravnikom omogoča narekovanje diagnoz in

priporočil neposredno računalniku, ki govor pretvori v besedilo. 

Tem inovativnim podjetjem je vredno slediti, saj verjamemo, da bomo kreirala

prihodnost!

Sledil je sklop, namenjen prehrani in biotehnologiji, ki sovpadata s področjem

zdravstva prek vpliva na zdravje in dobrobit ljudi. Predavanja so bila na temo

zdravstvenega in trajnostnega vidika rastlinske prehrane, uporabe raznolikih

metod biotehnologije za dolgoročno izboljšanje ter personalizacija prehrane v

bolnišničnih sistemih, podprta z AI.

Zadnji del konference je bil Forum izzivov in rešitev, sestavljen iz panela

strokovnjakov, med katere so spadali zdravniki, podjetniki in predstavniki

slovenskih zavarovalnic. Cilj foruma je bil vzpostaviti dialog med zdravniki,

podjetji in strokovnjaki za zdravstvo. Strokovnjaki so komentirali izbrane

zdravstvene rešitve in ideje, kje so ustrezne in kje bi jih bilo potrebno izboljšati

za uspešno vpeljavo na trg, ter možnosti za njihovo vključitev pod okrilje

zavarovalnic.

Konferenca HealthDay.si 2019 je osvetlila pestro paleto izzivov za zdravstvenem

področju, nutricionistiki in biotehnologiji, hkrati pa omogočila dialog med

zdravstvenimi strokovnjaki, podjetji, raziskovalci, zavarovalnicami in državnimi

institucijami. S tem je naredila korak naprej na poti do kvalitetnejših in

učinkovitejših zdravstvenih produktov ter storitev, od katerih bomo na koncu

imeli korist vsi uporabniki zdravstvenega sistema. Vabljeni, da se pridružite

skupnosti HealthDay.si in nam pomagate pri ustvarjanju boljše prihodnosti!

Okrogla miza: »Podpirati samostojno življenje doma z

novimi storitvami in naprednimi tehnološkimi rešitvami«

Fakulteta za družbene vede UL je 2. oktobra sodelovala s plenarnim

predavanjem na okrogli mizi z naslovom »Podpirati samostojno življenje doma

z novimi storitvami in naprednimi tehnološkimi rešitvami«. Okrogla miza je

potekala v okviru 19. slovenskega Festivala za tretje življenjsko obdobje

(F3ŽO), ki ga vsako leto obišče več kot 17.000 obiskovalcev. Razpravljali so o

izkušnjah in rezultatih trenutnih projektov, v katerih sodelujejo, vključno s

projektom COOP4HEALTHCARE, saj je bil poudarek razprave na dejavnostih,

katerih namen je razvoj in implementacija pametnih rešitev za zdravje in nego.

PROLIDA - Življenjski laboratorij CUAS s certifikatom

EnoLL

Evropska mreža Living lab-ov (ENoLL) je mednarodno neprofitno združenje, ki

si prizadeva za promocijo in izboljšanje koncepta Living Lab. ENoLL ima več kot

150 aktivnih članov (certificirani Living Labs) po vsem svetu in deluje kot

platforma za izmenjavo najboljših praks, učenje in podporo ter razvoj

mednarodnega projekta Living Lab.

Na Koroški univerzi uporabnih znanosti so se v zadnjih letih na podlagi koncepta

Living Lab izvajali raziskovalni in inovacijski procesi na področjih "aktivno in

podprto življenje" (AAL) in "aktivno in zdravo staranje" (AHA). Projekt Living

Lab PROLIDA (Professional Life, Innovation and Development Lab for Aging

Society) je vse bolj napreden in sestavni del našega povezanega razvoja, multi-

perspektivnega vrednotenja realnega življenja in dolgoročnega sidranja inovacij

na trg.

V začetku leta 2019 je raziskovalna skupina za PROLIDA naredila naslednji

korak in se prijavila za članstvo v ENoLL. S podporo našega dolgoletnega

sodelovanja in projektnega partnerja ter zahvaljujoč priporočilom in svetovanju

drugih certificiranih Living Lab-ov po vsej Evropi, kot je naša mentorica v

okviru projekta COOP4HEALTHCARE Hanna-Greta Puurtinen, smo vse svoje

izkušnje, najboljše prakse in znanje povezali v prošnji za članstvo. Zelo smo

veseli, da smo izpolnili vsa merila in da je PROLIDA zdaj certificirana s strani

ENoLL kot Living Lab. S tem smo dosegli pomemben korak v nadaljnji

profesionalizaciji pri izvajanju raziskav in uvedbi inovacijskih procesov za

"Uspešno Staranje" v digitalnem svetu.

Obisk avstrijskega deželnega glavarja mag. Hansa Petera

Doskozila

Dne 24. julija 2019 je Tehnološki park Ljubljana obiskal deželni glavar

Gradiščanske mag. Hans Peter Doskozil. Namen tega srečanja je bila

predstavitev inovativnih podjetij in projektov iz področja digitalnega zdravstva

in so se ga udeležili tudi slovenski minister za razvoj in evropsko kohezijsko

politiko dr. Purič, deželni svetnik Gradiščanske Christian Illedits, veleposlanica

Republike Avstrije v Republiki Sloveniji mag. Sigrid Berka.

 

Andreja Hlišč iz Tehnološkega parka Ljubljana je predstavila delovanje in

aktivnosti te poslovne institucije, ki vključujejo tudi delo na projektih iz

področja zdravstvenih inovacij Coop4Healthcare in digitalLIFE4CE ter skupnost

zdravstvenih podjetij in organizacij Healthday.si. Gradiščanska univerza

uporabnih znanosti (FHB), ki sodeluje pri omenjenih projektih kot partner, se

je tudi udeležila dogodka. Sledila je govorka mag. Silva Nemeš iz Inovacijsko

tehnološkega grozda Murska Sobota (ITC), ki se posveča vzpostavitvi

dolgoročnega sodelovanja med strokovnjaki ter prenosu znanja in tehnologij,

sodeluje pa tudi kot partner pri projektu Coop4Healthcare. Kot zadnji je

nastopil Andraž Krajnc, direktor podjetja Eurotronik Kranj, ki razvija napredne

digitalne rešitve, namenjene zdravstveni negi. V svoji prezentaciji je poudaril

pomembnost projektov Interreg, saj omogočajo podjetjem samopromocijo in

vstop na tuje trge prek različnih dogodkov ter po meri pripravljenih sestankov.

Srečanje se je zaključilo z obiskom podjetja Acies Bio, kjer se je delegacija

lahko seznanila z njihovim delom na področju raziskav, razvoja in svetovanja za

farmacevtsko, prehransko ter kemijsko industrijo. Acies Bio je tudi pomemben

član Tehnološkega parka Ljubljana.

Dogodek je bila odlična priložnost za predstavitev regionalnih in čezmejnih

aktivnosti projektnih partnerjev in sodelavcev iz področja digitalnega zdravstva,

ter za mreženje med državnimi ustanovami, podjetji, institucijami in ostalimi

deležniki.

EU Mentorica Hanna-Greta Puurtinen

Hanna-Greta Puurtinen sodeluje s Koroško univerzo uporabnih znanosti kot

evropska mentorica v okviru projekta COOP4HEALTHCARE. Trenutno deluje kot

vodja razvoja na Univerzi uporabnih znanosti Tampere (TAMK) na Finskem. Na

področju evropskih shem financiranja projektov kot strokovnjakinja aktivno

deluje že dve desetletji, kjer spremlja in sodeluje v več evropskih mrežah ter

platformah. Trenutno je tudi članica Sveta ENoLL (European Network of Living

Labs).

Zaradi sodelovanja v različnih evropskih mrežah in platformah je strokovnjak za

zasnovo in delovanje Living Labs. Poleg tega ima bogate izkušnje z

vključevanjem državljanov v raziskovalne in razvojne projekte ter s projekti za

spodbujanje sodelovanja ter prenosa znanja med različnimi interesnimi

skupinami. V okviru projekta COOP4HEALTHCARE še posebej podpira CUAS pri

izvajanju aktivnosti na delovnem področju Odličnosti znanja (Transfer Action).

Slednje zajema izvajanje in vključevanje programa Living Lab-a PROLIDA v

mrežo ENoLL s ciljem, da se izboljša sodelovanje in prenos znanja z

mednarodnimi strokovnjaki s področij Aktivno & Podprto Življenje ter Aktivno &

Zdravo Staranje.

Vanda Sobočan, projektni vodja v DOSOR d.o.o. 

Vanda Sobočan je od leta 2017 projektni vodja v DOSOR d.o.o., v domu

starejših v Radencih, Slovenija, z več kot 100 zaposlenimi ter najmanj 178

stanovalci (ter njihovimi svojci). V letu 2019 je dom postal del skupine

Senecura, ki je največji zasebni upravitelj domov za starejše v Avstriji in je del

mednarodne mreže domov za starejše francoskega koncerna Orpea.

DOSOR je že od samega začetka znan kot kakovostna organizacija za bivanje v

tretjem življenjskem obdobju, kjer je vodstvo skupaj z zaposlenimi že pred 11

leti vzpostavilo sodobne bivanjske pogoje za stanovalce v obliki manjših

gospodinjskih skupnosti in vpeljalo pogoje dela, ki sledijo sodobnim smernicam

na tem področju. 

Takšna organizacija dela zahteva empatične in predvsem samostojno

razmišljujoče ljudi in naloga vodstva doma ter projektnega vodje je, med

drugim, skrb za nenehno učečo in razvijajočo se organizacijo oziroma družbo, v

kateri so zaposleni sposobni slediti najsodobnejšim trendom na področju nege in

oskrbe starejše populacije. Trenutno imajo vpeljane številne projekte tako na

področju strokovne podpore zaposlenih kot projekte v podporo blagovni znamki.

Njihovi cilji so usmerjeni v iskanje in kreiranje čim boljših ter učinkovitih

sistemskih in vsebinskih rešitev, zato znanje in izkušnje iščejo ter nadgrajujejo

tako doma kot v tujini, skupaj s poslovnimi, projektnimi in idejnimi partnerji.

Vanda Sobočan je kot evropska mentorica tudi sodelavka pri projektu

COOP4HEALTHCARE, pri katerem je začela sodelovati na pobudo partnerske

organizacije ITC Murska Sobota, kjer vidno pomaga pri izmenjavi potreb

strokovnega kadra in stanovalcev ter pri izmenjavi čezmejnih izkušenj, nujno

potrebnih za digitalizacijo v zdravstveni oskrbi in negi.

Univerza v Ljubljani

Univerza v Ljubljani je najstarejša in največja visokošolska ter znanstveno

raziskovalna ustanova v Sloveniji, ustanovljena leta 1919. Danes jo obiskuje

skoraj 38.000 študentov, zaposluje pa več kot 6000 visokošolskih učiteljev,

raziskovalcev, asistentov in strokovnih in administrativnih sodelavcev na 23

fakultetah in treh umetniških akademijah. Osrednje poslopje, akademije in

številne fakultete se nahajajo v mestnem jedru. Novejše univerzitetne stavbe

stojijo na obrobju Ljubljane, kar daje univerzi in njenim študentom pridih

vsenavzočnosti v mestu.

Univerza v Ljubljani slovi po kakovostnih družboslovnih, naravoslovnih,

humanističnih in tehničnih študijskih programih, ki so pripravljeni v skladu s

smernicami Bolonjske deklaracije. Univerzitetni raziskovalci in raziskovalne

skupine se s svojim znanstvenoraziskovalnim delom izkazujejo z vrhunskimi

projekti na področju umetnosti, znanosti in tehnologije doma in po svetu.

Univerza v Ljubljani je osrednja in največja izobraževalna ustanova, hkrati pa

tudi osrednja in največja raziskovalna institucija v Sloveniji s kar trideset

odstotki vseh registriranih raziskovalcev (po podatkih baze SICRIS). Osrednje

pedagoško mesto zavzema tudi zato, ker izvaja javno službo na področjih, ki so

posebnega družbenega pomena in zagotavljajo ohranjanje narodne identitete.

Ker se zavedajo pomena uporabnosti znanja in sposobnosti pridobivanja lastnih

finančnih virov, vsako leto bolj razvijajo tudi tržno dejavnost. Zato se na

Univerzi v Ljubljani tesno povezujejo s slovenskim gospodarstvom in tujimi

podjetji, med njihovimi partnerji so multinacionalke in najuspešnejša domača

podjetja.

Prijavi se

Partnerstvo & Kontakt

E-Mail: mojca.cvirn@tp-lj.si 

Spletna stran: https://www.coop4healthcare-project.eu/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/coop4healthcare/

The content of this newsletter has been prepared by the COOP4HEALTHCARE
Interreg SI-AT partnership
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