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Izzivi (demografska in epidemiološka situacija)

Podaljševanje življenjske dobe, naraščanje števila kroničnih bolnikov: 
• večanje potreb po zdravstvenih storitvah in storitvah dolgotrajne oskrbe,
• pomanjkanje kapacitet institucionalnega in zdravstvenega varstva (čakalne vrste),
• pomanjkanje negovalnega in zdravstvenega osebja,
• kar negativno vpliva na število zapletov, hospitalizacij, nepotrebnih (prezgodnjih) smrti, stroške…  

V Sloveniji čakajo na pomoč po padcu starejši v povprečju več kot 18 ur. Več kot 550 ljudi na leto umre
zaradi posledic padcev oz. čakanja na pomoč.

Epidemija COVID 19 je še zaostrila pogoje za izvajanje zdravstvenih storitev.

Dostopnost do zdravstvenih storitev se je poslabšala - nekateri starejši in kronični bolniki so prepuščeni
sami sebi.
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Izzivi (pospešena 
digitalizacija –
širitev uporabe že razvitih 
in v praksi preizkušenih 
storitev)

Graf prikazuje razširjenost uporabo e-oskrbe med osebami 65+ (v %) v razvitih državah.



V Telekomu Slovenije smo razvili, 
vzpostavili in v kliničnih študijah 
preizkusili infrastrukturo pametnih 
digitalnih storitev boljšega 
počutja, zdravja in oskrbe na 
daljavo.

TMO za COVID 19 – nacionalna 
uvedba marec 2020. 



• Na bivališču uporabnika je nameščena oprema, ki omogoča proženje klica na 
pomoč.

• 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.
E-oskrba –
socialno varstvena 
storitev
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Kako deluje storitev 
E-oskrba?
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Kaj storitev omogoča:

• enostavno merjenje in spremljanje zdravstvenih parametrov pacientov, 
• spremljanje zdravstvenega stanja z vprašalniki,  
• prenos in obdelavo meritev ter 24 urno povezavo z zdravstvenim osebjem, videoklic, 
• telemedicinsko zdravstveno obravnavo in ukrepanje v primeru alarmov. 
Registrirana je kot medicinski pripomoček in povezana z nacionalnim zdravstvenim informacijskim sistemom. 

Prednosti: 
• Boljša dostopnost in izidi zdravljenja ter boljša kakovost življenja za paciente.
• Znižanje stroškov pri ambulantnih obiskih, hospitalizacijah, zdravilih.
• Boljše opolnomočenje pacientov in preventiva.
• Večje zadovoljstvo pacientov in manjše obremenitve za zdravstveno osebje. 

Telemedicina



• Pacient ima na domu enega ali več brezžičnih 
senzorjev (merilnik krvnega tlaka, sladkorja, 
saturacije, EKG, tehtnica, merilnik aktivnosti), s 
katerimi si meri parametre. Merilniki so povezani 
s tablico ali pametnim telefonom.

• Izmerjeni parametri se samodejno prenesejo v 
aplikacijo E-zdravje in naprej na telemedicinsko
platformo. 

• Prek aplikacije komunicira z zdravstvenim 
osebjem s sporočili ali po video klicu.

• V aplikaciji pregleduje rezultate meritev, 
izobraževalne vsebine in navodila.

• Rešitev lahko uporablja tudi, kadar je na poti. 

Aplikacija za paciente

Telemedicina



Klinični portal za zdravstveno osebje je 
centralna točka v telemedicinski platformi 
Telekoma Slovenije, v kateri zdravstveno osebje 
v telemedicinskem centru: 
• načrtuje telemedicinsko spremljanje za posamezne 

paciente z individualnimi načrti, 
• spremlja zdravstveno stanje pacientov z meritvami 

in ukrepa ob alarmih,
• komunicira s pacienti s sporočili ali aktivira video 

klic,
• ureja telemedicinsko dokumentacijo pacientov s 

povezavo do nacionalnega zdravstvenega 
informacijskega sistema.

Telemedicina
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1 € 50 € 250 € 1.500 € 10.000 € / mesec

Telemedicina in E-oskrba

Zdrav 
življenjski 

slog

Telemedicina: 
Vodenje kroničnih 
bolezni, COVID 19

Ambulante 
družinske 
medicine

E-oskrba

Dolgotrajna oskrba, monitoring vitalnih 
funkcij

V inštitucijah

Na domu

Akutno zdravljenje

Bolnišnično 
zdravljenje

Specialistične 
ambulante

Urgentni centri in 
ambulante

Posameznikom omogočiti čim daljše varno bivanje v domačem okolju.
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