Standardni projekt

Integriran pristop
k izboljšanju nujne
medicinske pomoči na
čezmejnem območju

Progetto standard per
Approccio integrato al
miglioramento dell’assistenza
medica di urgenza nell’area
transfrontaliera

Splošna
bolnišnica Izola
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generale Isola
www.sb-izola.si

Strokovni posvet

Convegno

IntegrAid

IntegrAid

Telemedicina –
izzivi v urgenci
in na čezmejnem
območju

TELEMEDICINA –
SFIDE NELLA MEDICINA
D’URGENZA E NELL’AREA
TRANSFRONTALIERA

v petek 20. junija 2014

venerdi 20 giugno 2014

v Kongresnem centeru Bernardin,
Portorož

Centro congressi Bernardin,
Portorož/Portorose

Udeležba na dogodku je brezplačna.
Obvezna je spletna prijava preko
elektronskega obrazca, objavljenega
na spletni strani Splošne bolnišnice
Izola pod zavihkom IntegrAid, kjer
so na voljo tudi ostale informacije o
posvetu.

La partecipazione all convegno è
gratuita.
La registrazione on-line è obbligatoria.
Il modulo è disponibile sul sito internet
dell’Ospedale generale di Isola (alla
scheda zavihkom IntegrAid) dove
troverete anche ulteriori informazioni
sull’avvenimento.

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera ItaliaSlovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
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Sežana
Azienda U.L.S.S.
n.13-Mirano-DoloNoale
Azienda
OspedalieroUniversitaria
“Ospedali Riuniti
di Trieste”
Azienda
OspedalieroUniversitaria
“S.Maria della
Misericordia” Udine
Azienda Unità
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O projektu IntegrAid
Pred več kot pol stoletja, leta 1957, se je ob nizozemsko-nemški meji zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl mlad Nizozemec. Njegovo življenje
bi tedaj lahko rešili, če bi ga lahko odpeljali v nemško bolnišnico, ki je bila
oddaljena le nekaj sto metrov, namesto v 100 km splošna oddaljeno nizozemsko bolnišnico. Ta nesreča je botrovala pobudi za ustanovitev prve evropske
čezmejne regije, ki je povezala Nemčijo in Nizozemsko. V izogib podobnim
primerom Splošna bolnišnica Izola s partnerji v okviru projekta IntegrAid poglablja sodelovanje pri zagotavljanju urgentne medicinske pomoči na območju med Slovenijo in Italijo. Projekt bo preko poenotenega usposabljanja,
z organizacijskimi spremembami in z uporabo novih tehnologij pripeljal do
integriranih ukrepov za zagotovitev optimalne oskrbe življenjsko ogroženih
pacientov na čezmejnem področju.
Pri projektu, ki ga sofinancira Operativni program čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007-2013, poleg SBI, ki je vodilni partner, sodelujejo še Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zdravstvena domova Ilirska Bistrica in Sežana ter tri italijanske bolnišnice - Azienda U.L.S.S. n. 13 – Mirano – Dolo – Noale, Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti di Trieste”, Azienda
Ospedaliero-Universitaria S.Maria della Misericordia iz Vidma in Azienda Unità
Sanitaria Locale iz Ravenne.
Projekt se zaključuje decembra 2014.

O telemedicini in posvetu
Zdravstvene zmogljivosti so tudi v Sloveniji in na čezmejnem območju Slovenija – Italija neenakomerno razporejene. Zaradi tega je dostopnost bolnikov
do zdravstvene oskrbe neenaka. Razlike pri dostopnosti je mogoče bistveno
olajšati tudi s pomočjo telemedicine, tj. z vzpostavitvijo organizacijskih in
tehničnih pogojev za zagotavljanje ekspertne pomoči v urgentnih primerih
na daljavo. Nujni primeri, pri katerih so potrebna specifična strokovno-medicinska znanja (deficitarnost teh znanj je posledica redkosti posameznih
kliničnih primerov) bodo obravnavana s pomočjo čezmejnih in medregijskih
skupin strokovnjakov. Ti strokovnjaki iz terciarnih
ustanov bodo lahko z vzpostavitvijo sistema telekonzultacij sodelovali pri oskrbi življenjsko ogroženih na daljavo v
primerih, ko bi bila takojšnja premestitev pred ukrepanjem za pacienta
preveč tvegana ali celo nepotrebna.
Telemedicina je izhodišče tudi za
zagotovitev učinkovitejšega premeščanja pacientov med ustanovami v
čezmejni regiji – tako med primarnimi
(npr. zdravstvena domova Ilirska Bistrica, Sežana) in sekundarnimi (SB Izola) kot
med sekundarnimi in terciarnimi (Univerzitetni
klinični center Trst, Ljubljana) - znotraj posamezne regije ali med regijami.
Gre za primere, ko je premestitev smiselna iz medicinskih razlogov ali v primeru nesreč večjih razsežnosti, ko je potrebno optimalno izkoristiti vse razpoložljive zmogljivosti v čezmejni regiji.
V okviru projekta IntegrAid organiziramo strokovni posvet na temo telemedicine. Na posvetu bodo predstavljeni različni vidiki telemedicine: strokovnomedicinski, pravni in informacijsko – komunikacijski. Prikazani bodo dosežki
in izzivi projekta IntegrAid pri uporabi telemedicine v urgentnih primerih in
na čezmejnem območju. Prikazane bodo nekatere izkušnje s telemedicino v
slovenskem prostoru (eZdravje, Telekap) in čezmejno. Svoj pogled
na uporabo telemedicine bo
predstavil tudi Informacijski
pooblaščenec Republike Slovenije.
Strokovni posvet je namenjen vsem zdravnikom in
drugim strokovnjakom, ki jih
zanima področje telemedicine,
zlasti v urgentnih primerih.

		Program:
8:30 - 9:30

Registracija

9:30 – 9:40 Pozdravni nagovor
		 • prim. Jani Dernič, dr. med., asist. Peter Golob, dr. med.,
		 Splošna bolnišnica Izola
9:40 – 09:50 Projekt IntegrAid - ideja v praksi
		 • dr. Katja Štrancar Fatur, Splošna bolnišnica Izola
9:50 – 10:15 Telemedicina - pogled zdravnika
		 • doc. dr. Matjaž Fležar, dr. med., Klinika Golnik
10:15 – 10:40 Informacijsko – tehnološki vidiki telemedicine
		 • Izr. prof. dr. Dejan Dinevski, univ. dipl. inž. str., Medicinska
		 fakulteta Univerze v Mariboru
10:40 - 11:05 Pravni vidiki telemedicine
		 • Odvetniška pisarna Erman
11:05 – 11:25

Diskusija

11:25 – 11:55

Odmor za kavo

11:55 – 12:25 Medicinske telekonzultacije projekta IntegrAid: prve
		 izkušnje & predstavitev »v živo«
		 • Projektna skupina IntegrAid
12:25 – 12:40
		
		
		
		

Tehnična rešitev telekonzultacij v okviru projekta IntegrAid
(pro et contra)
• dr. Bogdan Dugonik, univ. dipl. inž. el., Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v
Mariboru

12:40 – 12:55 Čezmejni vidik uporabe medicinskih telekonzultacij –
		 kaj gre lahko narobe?
		 • Projektna skupina IntegrAid
12:55 – 13:10 Telemedicina z vidika varstva osebnih podatkov
		 • mag. Marko Potokar, državni nadzornik za varstvo osebnih
		 podatkov, Informacijski pooblaščenec
13:10 – 13:25 Projekt Telekap – prve izkušnje
		 • prof. dr. Bojana Žvan, dr. med., prim., višja svetnica,
		 Univerzitetni klinični center Ljubljana
13:25 – 13:40 Projekt eZdravje v praksi
		 • mag. Katarina Kralj, univ. dipl. inž. rač. in info.,
		 Ministrstvo za zdravje
13:40 – 14:10

Diskusija

14:10 – 15:30

Odmor za kosilo

15.30 - 16:00 Predstavitev aktivnosti drugih čezmejnih projektov s
		 področja telemedicine
16:00 - 16:15

Zaključne misli
• Projektna skupina IntegrAid
Programski in organizacijski odbor posveta:
Peter Golob
Katja Štrancar Fatur

Prijava in kontaktni podatki
Udeležba na dogodku je brezplačna.
Obvezna je spletna prijava preko elektronskega obrazca, objavljenega na
spletni strani Splošne bolnišnice Izola pod zavihkom IntegrAid, kjer so na voljo
tudi ostale informacije o posvetu.
Pridržujemo si pravico do spremembe programa.
Za morebitna vprašanja, posebne potrebe ali zahteve v zvezi s strokovnim
posvetom, vam je na voljo:
Vera Dobravec
E-mail: vera@versus-agencija.si
Tel. Slovenija: + 386 41 604 789
Tel. Italija: + 39 334 81 90 549

Lokacija
Tik ob morju, ob priljubljeni sprehajalni poti med Portorožem in slikovitim Piranom se nahaja Grand Hotel Bernardin. Obdan je z mirnim, zelenim okoljem
in se ponaša s prečudovito lego tik ob morju. Grand Hotel Bernardin Portorož
je tudi največji kongresni hotel v Sloveniji.
St. Bernardin Resort
Grand Hotel Bernardin
Obala 2, 6320 Portorož
T: +386 5 695 10 00
F: +386 5 674 64 11
E: booking@bernardingroup.si

