
Storitev E-oskrba 
Pametni sistem integriranega  
zdravstva in oskrbe 
 

 
 

Mag. Peter Pustatičnik, univ. dipl. inž. el. 
vodja področja eZdravja in eOskrbe v Telekomu Slovenije 
 
 
 

 
 

Zreče, 19. 10. 2017  

INVESTMENTS OPPORTUNITIES IN SLOVENIA 



Pametni sistem integriranega zdravstva in oskrbe 
• Prebivalstvo  

• staranje populacije, veliko starejših živi samih, želijo ostati doma 
• epidemija kroničnih bolezni, padci, poškodbe, (pre)pozna pomoč starejšim, 

socialna izključenost, osamljenost… 
• dostopnost socialnih in zdravstvenih storitev 

 
• Izvajalci zdravstvenih in socialnih storitev  

• nepovezanost (sociala / zdravstvo; primarno / sekundarno / terciarno) 
 

• Država, plačniki 
• razvoj in uvajanje bolj učinkovitih metod oskrbe in zdravljenja na daljavo 

(racionalnejša raba virov) 
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Trendi / cilji in učinki programa Telekoma Slovenije 
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Projekti:  
E-oskrba 
E-diabetes 
E-kardio 
E-psihiatrija 
E-KOPB 
Personaliziran MedTV 
E-nosečnice 
Pametna zdravilišča 
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Pametni sistem integriranega zdravstva in oskrbe - program 
projektov 



 
Storitev E-oskrba 
Mednardni primer  
dobre prakse 



Storitev E-oskrba 
• Socialno-varstvene storitve oskrbe na daljavo za starejše (E-oskrba), kronične bolnike, 

osebe z demenco ali drugimi težjimi zdravstvenimi stanji, kot so npr. slepota, gluhost, huda 
obolenja, ki jo bomo povezali s storitvami zdravja na daljavo. 

 
• Omogočanje daljšega, aktivnega in bolj varnega bivanja na domu starejšim, zmanjšanje 

posledic padcev, socialne izključenosti in obremenitve družin v skrbi za svojce. 
 

• Občinam in državi pomagati pri omogočanju učinkovitejše rabe virov socialnega in 
zdravstvenega varstva, kasnejši odhod v institucionalno varstvo ter zmanjševanje razlik pri 
obravnavi starejših, ki živijo na domu, s starejšimi, ki živijo v institucionalnem varstvu. 
 

• Telekom Slovenije je pridobil dovoljenje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti za izvajanje storitve E-oskrba.  
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Razširjenost oskrbe na daljavo v tujini

• V tujini je uporaba oskrbe na daljavo oz. socialnih alarmov precej razširjena in sofinancirana s strani 
občin oz. dežel. V Veliki Britaniji uporablja socialne alarme več kot 16 % oseb starejših od 65 let.

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

• Podpora / spodbude za lažjo dostopnost 
storitve E-oskrba državljanom.

Graf prikazuje razširjenost uporabe teleoskrbe / socialnih alarmov v Evropi med osebami 65+ (v %)
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Storitev E-oskrba 
• Na domu uporabnika je nameščena oprema, ki omogoča sproženje klica na 

pomoč. 
• Spremljanje v asistenčnem centru 24 ur na dan. 
• Omogoča spremljanje na daljavo s strani svojcev. 
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Uporabnik 

Centralna  
enota 

Osebni 
obesek 

Asistenčni center 

Opcijsko dodatni prostorski senzorji 



Kaj storitev E-oskrba omogoča? 

• Omogoča sproženje alarma tudi, kadar uporabnik zaradi zdravstvenega stanja ne more pritisniti 
gumba za klic na pomoč. 
 

• Enostavno uporabo, hitro in popolno prilagajanje potrebam uporabnika brez velikih posegov na 
bivališču. 
 

• Zagotavlja storitve asistenčnega centra 24 ur na dan in  
    redne socialne klice ustrezno usposobljenega osebja.  
 
• Storitev E-oskrba omogoča svojcem sprotno  
    spremljanje na daljavo.  
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E-oskrba se na enostaven način prilagaja potrebam uporabnika 
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Osnovni paket 
        Priključnina 
          50 EUR / enkratno / brez DDV 
 
          Naročnina 
          20 EUR / mesečno brez DDV 

 

• Storitev vključuje 
• najem opreme (odvisna od vrste paketa)  
• SIM komunikacijsko kartico 
• montažo in vzpostavitev storitve 
• asistenčne storitve 24/7 
• mobilno aplikacijo za svojce (samo Premium) 
• vzdrževanje opreme 
• tehnično pomoč 

• Cene so opredeljene in regulirane s strani pristojnega ministrstva 

Premium paket 
        Priključnina 
          50 EUR / enkratno / brez DDV 
 
          Naročnina 
          30 EUR / mesečno brez DDV 

 

Dodatna oprema 
 Senzor izliva vode 
 Senzor dima  
 Potezno stikalo z razširitvijo zvoka 
 Daljinski prožilec 
 Senzor padca 
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Hvala. 

Telekom Slovenije, d.d. 
Cigaletova 15 
1000 Ljubljana  
 
www.telekom.si 
T: 041 700 700 ali 080 8000 
E: info@telekom.si 

http://www.telekom.si/
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