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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 prvi izvod glasila projekta COOP4HEALTHCARE.

Kot verjetno že veste ali pa ste izvedeli sedaj, projekt COOP4HEALTHCARE razvija

rešitve in ponuja odgovore na prihajajoče izzive v zdravstvenem sistemu na

čezmejnem območju, še posebej na področju integriranega zdravstva; gre za pogosto

izpostavljen koncept, ki ga želimo uresničiti partnerji projekta COOP4HEALTHCARE. V

tem izvodu lahko preberete o treh čezmejnih sestankih, ki so osnova za izvedbo

pilotnih projektov v nadaljevanju projekta. Nadalje lahko preberete o glavnih

rezultatih začetnih aktivnosti, med katerimi je zagotovo ustanovitev evropske

skupine mentorjev - skupine strokovnjakov, s katerimi bomo iskali najboljše rešitve

za najtežje izzive! Za konec pa vas vabimo, da spoznate projektna partnerja: Koroška

univerza za aplikativne znanosti (CUAS) -vodilni partner- in zasebno kliniko Graz

Ragnitz. Partnerje in naše strokovnjake bomo predstavili tudi v naslednjih izdajah.

Za več informacij obiščite spletno stran projekta in se povežite preko LinkedIn

omrežja ali pa nas kontaktirajte preko elektronske pošte. 

Bilateralno srečane IARA in CSI

Člani Centra za družboslovno informatiko (CDI) Fakultete za družbene vede Univerze

v Ljubljani, Tomaž Burnik, izr. prof. dr. Vesna Dolničar, doc. dr. Simona Hvalič

Touzery, doc. dr. Andraž Petrovčič, Kaja Smole Orehek in Mojca Šetinc so v sredo,

16. januarja, obiskali Inštitut za aplikativne raziskave o staranju (IARA), ki je del

Univerze za aplikativne znanosti v Celovcu.

Na srečanju, ki je potekalo v okviru projekta Interreg V-A Slovenija-Avstrija

COOP4HEALTHCARE (Cross-sectoral Alliances for Smart Healthcare Solutions), so člani

CDI in IARA najprej predstavili svoje raziskovalno delo. Sledil je praktičen prikaz

tehnologij za aktivno in zdravo staranje, ki jih v svojih raziskavah med starejšimi in

njihovimi (formalnimi in neformalnimi) oskrbovalci uporablja IARA. Srečanje se je

sklenilo z razpravo o možnostih sodelovanja IARA in CDI v prihodnjih čezmejnih in

mednarodnih projektih.

Čezmejno sodelovanje za starejše

Projektna partnerja, Gradiščanska univerza za aplikativne znanosti (FHB) in

Inovacijsko tehnološki grozd (ITC), sta na konec prejšnjega leta začela s skupno

pobudo pod imenom "Čezmejno sodelovanje za starejše". Glavni cilj pobude je

okrepiti čezmejno sodelovanje med domovoma za ostarele in tako izboljšati kvaliteto

oskrbe v obeh domovih ter omogočiti izmenjavo izkušenj in koristi za zaposlene.

Sodelujoča domova sta Haus St. Vinzenz v Pinfafeldu, Avstrija in dom Dosor v

Radencih, Slovenija. Pobuda bo spodbudila obojestransko rast skozi medsebojno

učenje. Izmenjava znanja, izkušenj in identifikacija izzivov, trenutnih in sistemskih,

bo pripeljala do razvoja trajnostnih rešitev za vse partnerje. Dolgoročno gledano, je

želja pobudo trajnostno umestiti v prostor in vzpobuditi dolgotrajno čezmejno

sodelovanje.

CUAS: Mreženjski dogodek z Know-Centrom in

E_nnovation

Raziskovalna skupina na področju AAL iz CUAS-a se je, v sredo, 6. marca, srečala z

raziskovalnim centrom Know-Center in podjetjem E_nnovation GmbH na

mreženjskem dogodku v Celovcu. Know-Center Graz je bil ustanovljen l. 2000 v

okviru programa COMET K1 in je danes vodilni raziskovalni center za podatkovne

analize in inovativne informacijske ter komunikacijske tehnologije. E_nnovation pa

ponuja digitalne rešitve, ki bodo izboljšale naš jutri. Ukvarjajo se z vsemi področji,

kjer digitalne rešitve vstopajo v naša življenja: zdravstvo, nega, prosti čas in

ravnovesje med poslovnim in zasebnim življenjem. Podjetje je, med drugimi,

predstavilo svoj inovativen produkt imenovam Emma (https://www.emma-

hilft.com/); gre za inovativno rešitev, ki omogoča varnejše in samostojnejše življenje

starejših.Taka rešitev je idealen interdisciplinaren primer, ki jih podpiramo in

predstavljamo v projektu COOP4HEALTHCARE. Promociji rešitve bodo sledila tudi

prihodnja srečanja in skupne iniciative, ki so plod uspešnega sestanka. 

Prvi koraki so opravljeni: stanje delovnega sklopa 1

Projektni partnerji so uspešno začeli projekt. Po kick-off sestanku julija 2018, so

začeli in tudi uspešno implementirali aktivnosti prvega delovnega sklopa, s katerimi

so postavili osnovo za obstojno in prenosljivo delovno prakso za rešitve na področju

integriranega zdravstva. Partnerji so tako razvili "matriko sodelovanja" za razvoj

pilotnih projektov, prav tako so razvili model sodelovanja in testiranja ter oboje tudi

preizkusili. Matrika sodelovanja služi kot orodje za vizualizacijo in analizo modelov

sodelovanja v in izven projekta ter podpira koordinacijo sorodnih iniciativ in

projektov. Rezultate so partnerji predstavili novembra 2018 v Pinkafeldu na

mednarodnem dogodku eNova, ki ga je organiziral FHB (Gradiščanska univerza za

aplikativne znanosti). V naslednjem delovnem sklopu so partnerji pričeli z

izvajanjem pilotnih projektov, o katerih boste lahko več prebrali v naslednjem

glasilu.

Koroška univerza za aplikativne znanosti 

Koroška univerza za uporabne znanosti (CUAS) je bila ustanovljena l. 1995 in danes

ponuja 35 študijskih programov za skoraj 2000 rednih in izrednih študentov.

Univerziteni kampus je razdeljen na štirih lokacijah na Koroškem: Beljak, Celovec,

Špital in Trg na Koroškem. Na univerzi verjamejo v vizijo praktičnega pristopa: redni

profesorji, skupaj z zunajimi sodelavci in gostujočimi predavatelji iz industrije in

poslovnega sveta, zagotavljajo interdisciplinarno in mednarodno izobrazbo. Ponujajo

diplomske programe na področjih gradbeništva in arhitekture, inženirstva in IT,

management in zdravstvene vede ter socialno delo. Osredotočeni so predvsem na

aplikativne raziskave na omenjenih področjih. Do danes so ustanovili 2

interdisciplinarna raziskovalna centra in 11 specializiranih raziskovalnih skupin, ki

postavljajo univerzitetne raziskave na pomembno mesto v domačem in

mednarodnem okolju. Več si lahko preberete na spletni stani. 

Dobrodošli v zasebni kliniki Graz Ragnitz!

Zasebna bolnišnica Graz Ragnitz že več let velja za eno najboljših bolnišnic na

Avstrijskem Štajerskem. Na voljo imajo 144 postelj in zagotavljajo odlične

diagnostične in terapevtske storitve v skoraj vseh medicinskih panogah, z mrežo

uveljavljenih zdravnikov, z visoko kvalificiranimi in motiviranimi ekipami v moderni

infrastrukturi, v kateri je bivanje prijetno.

Kvalitetno in posamezniku prilagojeno medicinsko oskrbo združujejo z udobjem

hotela. Medicinska strokovnost je glavni kriterij po katerem izbiramo bolnišnico,

vendar moramo upoštevati tudi druge kriterije kot so: nega, storitve in druge

ugodnosti, ki vsekakor pomembno vplivajo na bolnikovo splošno počutje in hitro

okrevanje. Zasebna bolnišnica Graz Ragnitz ponuja najboljšo kombinacijo vseh

dejavnikov.

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/

 

The content of this newsletter has been prepared by the COOP4HEALTHCARE
Interreg SI-AT partnership
We are liable for our own content on these articles in accordance with general laws.
However, we cannot guarantee and are obliged to monitor external information
provided or stored in this newsletter. Once we have become aware of a specific
infringement of the law, we will immediately remove the content in question. Any
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