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Čezmejno sodelovanje za spodbujanje pametnih
zdravstvenih storitev

Grenzüberscheitende Kooperation zur Förderung
smarter Gesundheitsservices

Uvodna beseda

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 prijetno in dogodivščin polno poletje! S svežimi novicami se ponovno
javimo septembra! Za več informacij o projektu obiščite spletno stran projekta in se
povežite preko LinkedIn omrežja ali pa nas kontaktirajte preko elektronske pošte.

Sodelovanje projektnih partnerjev CUAS in FHB z Domom
za ostarele Sankt Vinzenz

25. junija sta predstavnik Doma za ostarele Sankt Vizenz iz mesta Pinkafeld na
Gradiščanskem in Michael Mut iz FHB, obiskala Koroško univerzo uporabnih znanosti
(CUAS) v Celovcu. Sankt Vinzenz je sicer tesno povezan s pilotnimi projekti FHB v
projektu COOP4HEALTHCARE.
Uvodnim predstavitvam udeležencev je sledila predstavitev raziskovalnih aktivnosti
partnerjev na Koroški univerzi in vodena predstavitev iADL laboratorija, ki na svojih
88 kvadratnih metrih ponuja različne možnosti uporabe (predavanja, mreženje,
direktne raziskave) in sprejme do 20 oseb. V laboratoriju se nahaja tudi stanovanjska
enota, obogatena z različnimi senzorji in razdeljena na kuhinjo, kopalnico, jedilnico,
dnevno sobo in spalnico. Senzorji tako, med drugim, omogočajo zaznavanje padca,
meritve temperature in kvalitete zraka ter gibanja. Predstavil se je tudi Sankt
Vinzenz, kjer imajo enoto za dnevno oskrbo, ki sprejme do 12 oseb, 120 postelj za
bolnišnično oskrbo in 32 enot za dolgotrajno oskrbo. Enota za dnevno oskrbo je še
posebej zanimiva za nadaljnje sodelovanje, saj Koroška univerza razvija podoben
koncept v okviru projekta COOP4HEALTHCARE.

ITC @EPH2018

V sredo, 28. novembra 2018, se je Silva Nemeš, predstavnica ITC - Inovacijsko
tehnološkega grozda Murska Sobota, partnerica v projektu COOP4HEALTHCARE,
udeležila 11. Evropske konference o javnem zdravju v Ljubljani (EPH2018). S
predsedujočima Tatjano Buzeti (WHO) in Christopherjem Birtom, na Delavnici o
kulturi hrane in biotski raznovrstnosti, je predstavila tudi projekt COOP4HEALTHCARE
in teme, kot je 3D tiskanje hrane - ali je to tudi prihodnost za zdravstveno varstvo in
prehrano v domovih za starejše? Končala je z željami, da bi zdravo lokalno hrano
jedli vse od vrtca oziroma obdobja v starševski oskrbi, do bivanja v domu za starejše
ali v zdravstveni oskrbi. Predstavila pa je tudi poslanstvo DIH AGRIFOOD in ITC Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota.

Pot vključitve inovacije v zdravstveni sistem

Tehnološki park Ljubljana je 9. maja 2019 gostil prim. prof. dr. Bojano Žvan, ki je
skupnosti DIH.Healthday.si predstavila TeleKap. Gre namreč za prvo digitalno
rešitev, ki jo je Zdravstveni svet Ministrstva za zdravje potrdil kot primerno za
uvrstitev med storitve obveznega zdravstvenega zavarovanja. Dr. Žvanova je tako
pionirka na področju digitalnih zdravstvenih rešitev, zato je njena izkušnja
neprecenljiva.
Na delavnici je poleg rešitve same predstavila tudi pot, ki jo je morala prehoditi s
svojimi kolegi, da je Telekap postal del obveznega zdravstvenega sistema. Še
pomembneje, udeležencem je s tem pokazala zakaj včasih tudi vključitev najboljših
rešitev terja svoj čas. Ravno zaradi pristnega in iskrenega pristopa so udeleženci,
prvenstveno podjetniki in inovatorji s področja digitalnega zdravstva, zapustili
delavnico polni zagona, navkljub dolgi poti, ki (morda) čaka njih in njihove produkte.

Srečanje projektnih partnerjev v Ljubljani

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede v sodelovanju s Centrom za
družboslovno informatiko, je 18. in 19. junija 2019 gostila tretje srečanje partnerjev
projekta
COOP4HEALTHCARE. Srečanje
je
bilo namenjeno načrtovanju
»demonstracijskih dni« (angl. lab days), na katerih bodo projektni partnerji
relevantnim deležnikom predstavili ključne inovativne elemente svojih pilotnih
projektov, v živo, s predstavitvijo tehnologije in inovativnih pristopov, ki jih projektni
partnerji implementirajo v svojih pilotnih projektih. S tem bo partnerstvo svoje delo
in vizijo približalo ključnim deležnikom na področju integrirane (zdravstvene)
oskrbe, novo pridobljeno znanje in odzivi pa bodo služili kot izhodišče za razprave
COOP4HEALTHCARE možganskega trusta (angl. COOP4HEALTCARE Think tank), čigar
priporočila bo partnerstvo uporabilo pri razvoju strategije in oblikovanju načrta za
obdobje 2020-2026. S tem partnerstvo vzpostavlja temelje nadaljnjega razvoja
pilotnih projektov na področju integriranih rešitev v zdravstvu in oskrbi in naslavlja
osnovni cilj projekta - izboljšanje institucionalne zmogljivosti na področju
zdravstvene oskrbe.

Predstavitev modela "AAL-Welten"

Peter J. Mayer, Alexandra Weghofer in Michael Mut, raziskovalci iz Fachhochschule
Burgenland, so v Budimpešti predstavili model "AAL-Welten-Modell", ki ga razvijajo v
sklopu projektov COOP4HEALTHCARE in digitalLIFE4CE. Gre za večdimenzionalni
model, ki upošteva specifične vidike življenja starejših in okolja, v katerem živijo. V
ospredju modela so ljudje starejši od 65 let in njihove individualne potrebe ter
preference uporabe AAL tehnologij in rešitev. Koncept upošteva tudi vlogo njihove
okolice. Model vključuje standardiziran vprašalnik, ki omogoča celostno analizo
dejanskih potreb in pričakovanj. Model in vprašalnik so raziskovalci že testirali v
sklopi t.i. "AAL enote", s čimer so lahko identificirali individualne potrebe za oskrbo v
ciljni populaciji. Te ugotovitve bodo omogočile nadgradnjo modela in aktivnosti v
sklopu projekta.

EU mentor Uli Waibel

Dipl. ing. Uli Waibel je, v sklopu projekta COOP4HEALTHCARE, evropski mentor
Univerze uporabnih znanosti Burgenland. S svojim znanjem in izkušnjami aktivno
podpira vse zadeve, ki se nanašajo na področje aktivnega življenja (AAL – Active and
Assisted Living), na primer, spremlja serijo delavnic za podporo starejšim s pomočjo
pametnih tehnologij, ki temeljijo na potrebah starejših. V celotnem projektu je
nenehno vključen pri strateških vprašanjih in podpira razvoj najboljših možnih
rešitev za izboljšanje zagotavljanja zdravstvenega varstva v regiji.
G. Waibel je študiral računalništvo in poslovno administracijo in je trenutno direktor
podjetja Innovendo, svetovalne družbe, specializirane za komercializacijo
tehnoloških rešitev in izdelkov. Je tudi generalni sekretar »AAL« Avstrije, avstrijske
inovacijske platforme za aktivno življenje, ki spodbuja razvoj in širitev skupnosti
»AAL« na nacionalni in mednarodni ravni. V naslednjih mesecih, se veselimo
nadaljnjih raziskovalnih dejavnosti z g. Waibelom in drugimi mentorji
COOP4HEALTHCARE.

Gradiščanska univerza uporabnih znanosti

Gradiščanska univerza uporabnih znanosti oz. Fachhochschule Burgenland (naprej:
FHB), ki se nahaja v mestih Pinkafeld in Eisenstadt, že več kot 25 let ponuja različne
dodiplomske in podiplomske študijske programe. Trenutno je vpisanih 4000
študentov na 9 dodiplomskih in 13 podiplomskih programih:
Poslovne študije (poudarek na Srednji in Vzhodni Evropi),
Informacijske tehnologije in upravljanje z informacijami,
Upravljanje z energijo in okoljem,
Zdravje,
Socialno delo.
Študij je dokončalo že več kot 7.500 študentov, kar dokazuje visoko kakovost
študijskih programov. Skupaj s štirimi podružnicami, FHB promovira raziskave,
vseživljenjsko akademsko izpopolnjevanje, vključitev profesionalnega kadra v javni
sektor in zdravje na delovnem mestu.
Že
od
časov
ustanovitve, leta 1993, posebno pozornost
posvečajo
interdisciplinarnosti, inovativnosti in raziskovanju, kakor tudi vzpodbujanju razvoja
regije in njenih prednosti. Aktivna participacija študentov, na individualni in
skupinski ravni, pomembno vpliva na vodenje univerze in njene učitelje.
Za več informacij obiščite: www.fh-burgenland.at

Naroči se na glasilo

Partnerstvo in kontakt
E-mail: urska.rauter@tp-lj.si
Spletna stran: https://www.coop4healthcare-project.eu/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/coop4healthcare/
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