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1. Prva telemedicinska storitev za bolnike na domu v Sloveniji iz SB Slovenj Gradec
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec (SB SG) in Zdravstveni dom Ravne (ZD Ravne) kot prva v Sloveniji uvajata na
Koroškem telemedicinsko storitev podpore kroničnim bolnikom s sladkorno boleznijo in bolnikom s kroničnim
srčnim popuščanjem. Bolniki ostajajo doma, njihovo zdravstveno stanje spremljamo v Centru za zdravje na
daljavo CEZAR v SB SG z metodo telemedicine. V primeru poslabšanja zdravja bolniku pomagajo z navodili za
ukrepanje. V telemedicinsko spremljanje je vključenih že več kot 400 bolnikov. V centru CEZAR prek mobilnega
omrežja prejemamo podatke o njihovem zdravstvenem stanju, ki ga kažejo: teža, krvni tlak, srčni utrip,
zasičenost krvi s kisikom ali količina krvnega sladkorja. Koordinatorka centra CEZAR (zaposlena diplomirana
medicinska sestra) se v primeru odstopanja izmerjenih vrednosti poveže z bolnikom in po potrebi z zdravnikom.
2. Sodelovanje v projektu »United4Health - Združeni za zdravje«
SB SG in ZD Ravne sta partnerja v evropskem projektu »United4Health - Združeni za zdravje«, ki smo ga
predstavili na tiskovni konferenci 12.06.2014. Triletni projekt se bo predvidoma končal decembra 2015, SB SG in
ZD Ravne pa želita nuditi bolnikom storitve, razvite v okviru projekta, še po koncu projekta.
3. Prihodnost Centra za zdravje na daljavo CEZAR
Center CEZAR je enota bolnišnice Slovenj Gradec. Zasnovan je bil ne le za izvedbo omenjenega evropskega
projekta, pač pa z namenom, da SB-SG razvije in uvede nove telemedicinske storitve, ki bodo bolnikom trajno na
razpolago. V centru CEZAR želimo delovanje centra iz koroške regije razširiti v slovenski prostor in storitve
ponuditi tudi bolnikom v drugih regijah. Prav tako želimo razviti nove storitve za druge skupine kroničnih
bolnikov npr. za bolnike s povišanim krvnim tlakom, s povečano telesno težo, z obolenji ledvic itd.
4. Vodilna vloga SB-SG in ZD Ravne na področju telemedicine
SB SG in ZD Ravne sta edini instituciji v Sloveniji, ki nudita telemedicinsko podporo bolnikom s kroničnim srčnim
popuščanjem oz. sladkorno boleznijo na domu. Poskusi uvajanja teh storitev so se v preteklosti končali kot
pilotni projekti. S tem prevzemata vodilno vlogo na tem področju in se postavljata ob bok redkim institucijam v
Evropi.
Podrobnosti o obliki telemedicinske podpore bolnikom v domačem okolju bosta predstavili strokovni vodji
specialističnih področij prim. Cirila Slemenik – Pušnik in Metka Epšek-Lenart.

