E-sodelovanje zdravstvenih domov (Health Community Centers)
pri izdelavi Kažipota e-storitev za seniorje 55+
Zapis o ZOOM sestanku 4. 5. 2021 od 10:00 do 12:00
Ugotovitve sestanka
1. Zdravstveni domovi se vedno bolj vključujejo v družbo/ lokalno okolje. Vključujejo se tudi
na področje izobraževanja, vendar je osnovno poslanstvo zdravstvenega doma predvsem
osveščanje in ozaveščanje prebivalcev o možnostih zmanjševanja in preprečevanja nalezljivih
bolezni, ter ozaveščanju – izobraževanju na področju preventivnih dejavnosti. Zdravstveni
domovi so osredni nosilci dejavnosti, vstopanja v domove in izobraževanja prebivalcev za
uporabo e-storitev za seniorje na zdravstvenem in drugih področjih IKT tehnologije.
Predlagamo, da se potrebno pozornost nameni usposabljanju kadrov za uporabo IKT
tehnologije in digitalizacije.
2. Kažipot e-storitev za seniorje 55+, ki skrbijo za starše 75+, predstavlja osredno točko, ki
povezuje različne institucije z namenom opolnomočenja prebivalstva predvsem na področju
staranja prebivalstva. Ključna so okolja povezana z zdravstvenimi domovi in njihovimi
službami (patronažnimi službami, centri za krepitev zdravja, …). Predlagamo, da zdravstveni
dom v sodelovanju z občinsko upravo prevzame povezovalno vlogo pri vzpostavljanju in
vzdrževanju Kažipota na svojem področju.
3. Zapisnik s seznamom udeleženih bomo posredovali na Ministrstvo za zdravje (ministru in
njegovim tesnim sodelavcem), ministrici za izobraževanje, ministru za javno upravo, ministru
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
4. Naslednje srečanje skupine bo v drugi polovici septembra 2021.
Zapisala: Marjeta Vaupot, mag. posl. Ved, direktorica

Seznam udeležencev
Anka Debeljak, dms,
vodja ZVC, Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica,
Anka.Debeljak@ZDRibnica.si
Dr. Jože Gričar, zaslužni profesor Univerze v Mariboru, Joze.Gricar@UM.si
Martina Horvat, dipl. m. s., spec., koordinatorica patronažne službe, Nacionalni inštitut za
javno zdravje – NIJZ, Martina.Horvat@NIJZ.si
Jasna Močnik, sekretarka, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informacijsko družbe,
Jasna.Mocnik@gov.si
Helena Pavlič, strokovna sodelavka, Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ, Območna
enota Ravne na Koroškem, Helena.Pavlic@NIJZ.si
Richard Petek, univ. dipl. inž. rač. in inf., Enota za informatiko in digitalno knjižico, Univerza v
Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor, Richard.Petek@UM.si
Marta Praznik, pomočnica direktorice, Zdravstveni dom Ivančna Gorica, Marta.Praznik@ZDIvG.si
Marjan Pintar, univ. dipl. prav., direktor, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije,
Marjan.Pintar@ZdrZZ.si
Mag. Vera Rozman, direktorica, Zdravstveni dom Trebnje, Rozman.Vera@ZD-Tr.si
Petra Sanković, strokovna sodelavka na projektu, Občina Ilirska Bistrica,
Petra.Sankovic@Ilirska-Bistrica.si
Jožef Studenčnik, direktor, Zdravstveni dom Dravograd, Jozef.Studencnik@ZD-Dravograd.si
Andreja Šavc, vodja patronažne službe, Zdravstveni dom Slovenj Gradec, Patronaža@ZD-SG.si
Martina
Šisernik,
podžupanja,
Mestna
občina
Slovenj
Gradec,
Martina.Sisernik@SlovenjGradec.si
Mag. Mateja Učakar, vodja, Center za krepitev zdravja, Zdravstveni dom Slovenj Gradec,
zvmladina@zd-sg.si
Marjeta Vaupot, direktorica, Zdravstveni dom Slovenj Gradec, direktor@ZD-SG.si

