Izvajanje storitev
E-oskrbe
Celje, februar 2020
Elena Nikolavčič

1

Spoštovani gospod Pustatičnik,
danes smo imeli pri mojih starših, ki imata E-oskrbo, urgentni primer. Mami je omedlela in
moram pohvalit vašo E-oskrbo, da je vse steklo tako kot mora.
Pišem vam zato, ker je bila to res pozitivna izkušnja tudi za moje starše, ki živita
sama (medve s sestro sva 60 km daleč ) in tudi zame, saj sem imela pomisleka, da se
urgenca ne bo odzvala – zaradi slabih izkušenj v preteklosti. Očitno je res razlika kdo
kliče na urgenco. ( mislim jaz ali vaš klicni center)
Oče je kontaktiral samo z vašim operaterjem in vse je bilo urejeno v trenutku. Tudi
zdravnik in rešilec sta prišla takoj.

Danes se je na srečo pri nas vse končalo dobro. Tudi po zaslugi tehnologije.“
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Kratek pregled vsebine

1. E-oskrba
2. Trendi uporabe IKT storitev v dolgotrajni oskrbi ter zdravstvu v tujini
in pri nas

3. E-oskrba v praksi
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E-OSKRBA
24-urna povezava s
centrom za pomoč na
daljavo in organizacija
pomoči v primeru
potrebe
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Kako deluje E-oskrba?
• Na bivališču uporabnika je nameščena oprema, ki omogoča proženje klica na pomoč in
merjenje vitalnih funkcij.
• Alarme spremljajo v centru za pomoč na daljavo 24 ur na dan.
• Omogoča tudi enostavno spremljanje na daljavo svojcem (oskrbovalcem).
• Omogoča pomoč tudi, kadar zaradi slabega zdravstvenega stanja uporabnik ne more sprožiti
klica na pomoč.
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Storitev E-oskrba
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Pomembni gradniki storitve E-oskrba
• IKT tehnologija, ki je na domu uporabnika: enostavna za uporabo, sodobna
rešitev druge generacije, preizkušeno delovanje, v široki rabi tudi v tujini,
direktne TK linije s centrom za pomoč na daljavo, izpolnjuje zahtevane
standarde

• Center za pomoč na daljavo / asistenčni center: dosegljiv 24/7, usposobljeni
asistenti za reševanje težkih situacij, zdravstveniki, vzpostavljeni protokoli
delovanja, poznavanje procesov reševanja, informacijska podpora za vodenje
primerov, dovoljenje za delo
• Tehnična podpora: vzpostavitev delovanja in servis po celi Sloveniji, stalen
nadzor nad celovitostjo delovanja sistema, podpora uporabniku
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E-oskrba je storitev, ki omogoča:
Uporabniku
• varnost 24/7
• samostojno in bolj neodvisno bivanje na svojem domu
• pomoč tudi, kadar zaradi zdravstvenega stanja
• uporabnik ne more sprožiti klica na pomoč
Svojcem / Oskrbovalcem
• takojšnje obveščanje v primeru potrebe po pomoči
in strokovno podporo zdravstvenega osebja v
centru za pomoč na daljavo
• stalen kontakt s svojci in občutek varnosti
• možnost lociranja poškodovanega
• lažje usklajevanje dnevnih obveznosti
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Regulativa področja oskrbe na daljavo
• Ponudnik / izvajalec oskrbe na daljavo mora imeti veljavno Dovoljenje za delo in
Soglasje socialne zbornice ter polno delujoč asistenčni center (24/7). Izvajalec
socialnovarstvene storitve oskrbe na daljavo mora za pridobitev dovoljenja za
opravljanje storitve imeti ustrezno strokovno izobrazbo, opravljen strokovni izpit in
pridobljeno mnenje socialne zbornice, tri leta delovnih izkušenj na področju, na
katerem bo opravljal storitve in mu sodišče ni prepovedalo opravljanja poklica s
pravnomočno odločbo. Imeti mora zagotovljene prostore, opremo in kadre. Zagotoviti
mora ustrezno (zakonito) ravnanje z (občutljivimi) osebni podatki uporabnikov
predmetnih storitev (pregled Informacijske pooblaščenke)…
• Programska oprema mora biti razvita in delovati v skladu z mednarodnimi standardi
(ISO 27001, DNV DIAS…). Platforma za spremljanje vitalnih funkcij se uporablja kot
medicinsko tehnični pripomoček (mora biti registrirana kot medicinsko tehnični
pripomoček).
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E-oskrba je socialno-varstveni servis celodnevna povezava preko
osebnega telefonskega alarma (= pomoč na daljavo)
• Storitev se izvaja na podlagi dovoljenja s strani Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti RS

• Izpolnjuje zahtevane tehnične in varnostne standarde
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Storitev E-oskrba je inovativna rešitev, ki se na enostaven način 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
Vzpostavitev delovanja
• Montaža in testiranje opreme
• Priklop v centru za pomoč na daljavo
• Usposabljanje uporabnika in njegovih
oskrbovalcev
Cene definirane in regulirane s strani pristojnega ministrstva.
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Trendi uporabe
IKT storitev v
dolgotrajni oskrbi
ter zdravstvu v
tujini in pri nas
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Uporaba t.i. SOS alarmov v tujini
Delež 65+ prebivalstva, ki uporablja storitve teleoskrbe (leto 2010)

VIR: https://www.statista.com/statistics/465889/telecare-market-penetration-in-european-countries/
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• Najbolj napredne na tem področju
so Velika Britanija, Švedska,
Španija
• Dolgo tradicijo uvajanja storitev . v
Veliki Britaniji so začeli z
uvajanjem prvih SOS gumbov v
70-ih letih prejšnjega stoletja – to
so bili t.i. rdeči gumbi
• Storitve so v glavnem financirane
iz javnih sredstev
• V Veliki Britaniji in v skandinavskih
državah jih predpiše zdravnik na
podlagi ocene tveganja

Zakaj imajo v tujini velik poudarek na širjenju uporabe storitev teleoskrbe
• Posamezniku, ki ne more več povsem samostojno živeti
na svojem domu, ali bolniku omogoča daljše bivanje na
domu in večjo samostojnost in s tem večjo kakovost
življenja
• Whole System Demonstrator je bil eden izmed največjih
projektov iz tega področja, ki je potekal v okviru
ministrstva za zdravje Velike Britanije, in je več let
sistematično spremljal uvajanje in učinke uporabe
integrirane teleoskrbe z vitalnimi funkcijami – rezultati so
pokazali
• 45% zmanjšanje števila smrti
• 20% zmanjšanje urgentnih sprejemov v bolnišnice
VIR: https://www.cprguardian.com/blogs/latest-dementia-news-and-updates/what-does-the-future-of-telecare-look-like

• Družbeno breme starajoče se populacije se veča in
zahteva iskanje novih rešitev
• Hiter napredek novih tehnologij, ki postajajo vse bolj
enostavne za uporabo, zanesljive in omogočajo številne
funkcionalnosti, ki poenostavljajo življenje
15

Kakšni so trendi za naprej?
• Ob zavedanju realnosti, ki se vedno hitreje približuje, postaja močnejše tudi
zavedanje, da je potrebno uvajati spremembe in nove pristope vedno hitreje

• Zato dobivajo sodobne rešitve vedno bolj pomembno in vidno mesto v
mednarodnih strategijah in tudi v nacionalnih programih, saj omogočajo
holistični pristop k obravnavi posameznika s t.i. integrirano obravnavo z vidika
zdravstva in dolgotrajne oskrbe
• S skupnim imenom danes te sodobne rešitve imenujemo „IKT podprte storitve
bivanja“ (ang. ICT supported living) – te vključujejo storitve teleoskrbe (prva
generacija), e-oskrbe (druga generacija) in telemedicina
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Uporaba IKT tehnologij ima pomembno mesto v strategijah razvoja in
usmeritvah Evropske komisije - Ageing Well with Information and
Communication Technologies (ICT), Digital Single Market strategy

„Digital technology can help older people to stay
healthy, independent and active at work or in their
community for longer and it helps to improve our
quality of life.“ (VIR: EC, Digital Transformation
Strategy
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Kakšni so trendi za naprej?
• Vedno večje povezovanje socialnih in zdravstvenih storitev – samo možnost
hitrega klica na pomoč, ne zadostuje več. Storitve morajo biti celovite in
omogočati tako spremljanje primerov, ko nekdo pade in tudi obvladovanje
bolezni na domu (npr. če vitalne funkcije kritično odstopajo, se ravno tako
mora izvesti proces alarmiranja)
• Podaljšanje bivanja na domu (oskrba v instituciji je draga, primanjkuje kadrov
v institucionalni oskrbi, ni dovolj nastanitvenih kapacitet)
• Vedno večja avtomatizacija na domu (pametne luči, ključavnice, ogrevanje
ipd.), hišni roboti, ki izvajajo določena opravila, izvajanje storitev na daljavo
(rehabilitacija, pregledi ipd.)
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Dostopnost oskrbe na daljavo v Sloveniji in tujini
•

V Sloveniji na področju oskrbe na daljavo nismo imeli sodobnih,
celovitih sistemskih rešitev, zato precej zaostajamo.

• Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi sistemsko
zagotavlja financiranje oskrbe na daljavo za
37.827 oseb od 1.1.2020.
• Podpora / spodbude za lažjo dostopnost
storitve E-oskrba državljanom RS –
Projekt Varni in povezani na domu
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Naslov prezentacije

E-OSKRBA

V praksi
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V praksi
• Število uporabnikov v zadnjih letih narašča
• Storitve še vedno niso dovolj dobro poznane niti laični niti strokovni javnosti (v
tujini se za namen izvajajo nacionalne kampanje osveščanja)
• Uporabniki so zadovoljni s storitvijo
• V povprečju jo trenutno uporabljajo eno leto (naša časovna vrsta zaenkrat še
ni dovolj dolga)
• V povprečju imamo mesečno približno osem alarmov in samodejnih opozorili
na uporabnika ter skoraj dve (1,75) intervenciji (izračunano na vzorcu 100
uporabnikov)
• Potrebe na terenu so velike – „vdanost v usodo“ je prav tako velika
• Velikokrat storitve niso dostopne ravno tistim, ki jih najbolj potrebujejo, zaradi
slabe socialne situacije
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Projekt „VARNI IN POVAZENI NA DOMU“
• Telekom Slovenije je povabil k sodelovanju v projektu občine in druge zainteresirane
inštitucije, društva ipd., da se pridružijo projektu in skupaj sofinancirajo uporabo storitve
osebam, ki potrebujejo podporo pri bolj samostojnem in varnem bivanju na svojem domu.
• Projektu se je pridružilo že veliko občin.
• Cilji:
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•

Izboljšati dostopnost do storitve E-oskrba vsem ki jo potrebujejo

•

Omogočiti daljše, aktivno in bolj varno bivanje na domu starejšim, kroničnim bolnikom…

•

Skrajševanje čakalnih vrst - zmanjšanje (pre)zgodnjega odhoda v institucionalno varstvo

•

Zmanjšati posledice padcev

•

Zmanjšati socialno izključenost posameznikov

•

Zmanjšati obremenitev družin v skrbi za svojce

Pilotna okolja za prenos uporabe rešitev zakona o dolgotrajni oskrbi v
prakso
• E-oskrba je vključena v izvajanje storitev v okviru pilotnih okolij v Celju,
Krškem in Dravogradu
• Pilotna okolja izvajajo pomembne spremembe k celoviti / integrirani oskrbi
posameznika na domu, ki bo v prihodnjih letih prinesla zagotovila želene
učinke na nacionalnem nivoju
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