
 

 

 

Priloga 1. 

vsebinska merila 

 

Zamisel o inovativni rešitvi/izdelku mora obravnavati eno od sledečih temeljnih družbenih potreb (glej 

posebne potrebe spodaj): 

 

KATEGORIJA 

POTREB 

POSEBNE POTREBE 

Zdravljenje ● Usklajevanje in nadzor nad bolnikovimi zdravili. 

● Pomoč pri odmerjanju zdravil – opomnik bolnikom. 

● Usklajevanje zdravstvenih in socialnih služb, jasne in dostopne informacije 

o razpoložljivih storitvah in vodenje primerov. 

● Pomoč pri izbiri najboljših zdravstvenih in socialnih storitev. 

● Dostopnost digitalnih storitev. 

● Boljše povezovanje družinskih zdravnikov z zdravniki specialisti. 

● Prilagajanje zdravljenja s predhodnim ovrednotenjem osebe, ki ga prejema 

in njenemu referenčnemu ozadju. 

● Vzpostavljanje trdne vezi med različnimi izvajalci, ki zagotavljajo 

zdravljenje za povečanje njegove učinkovitosti. 

● Ohranjanje istega ponudnika oskrbe na domu in socialnih storitev ter 

zmanjšanje sprememb, kolikor je mogoče, saj si starejši ljudje želijo 

domačnosti. 

● Klinično sliko je treba upoštevati in jo bolnikom tudi obrazložiti. 

● Nadzor zdravljenja: občasni zdravstveni nadzor, spremljanje pomembnih 

zdravstvenih dejavnikov, vključno s sledenjem zdravil. 

● Dostop do specialistične oskrbe, vključno s paliativno oskrbo. 

● Dostop do rehabilitacije. 

● Dostop do delovne terapije – za vzdrževanje dobre ravni kognitivnih 

funkcij. 



 

 

 

● Dostop do preventive (cepljenje, smog). 

● Dostop do predčasne oskrbe in pomoči. 

● Dostop do izobraževalnih programov ali usposabljanj, kjer je mogoče 

izboljšati zdravstveno pismenost in znanje o napravah za zdravljenje. 

● Preglednost možnosti zdravljenja. 

● Preglednost rezultatov zdravljenja (na osnovi znanstvenih rezultatov). 

● Dostop do preventivnih programov ali izobraževalnih vsebin, povezanih s 

preventivo. 

Vsakodnevne 

dejavnosti 

● Pomoč in podpora pri vadbi in kondiciji. 

● Potreba po fizičnem stiku vključno s spolnostjo oz. s tem povezane 

tehnološke rešitve, vključujoč tudi posebne potrebe skupnosti LGBT. 

● Pomoč pri oskrbi hišnih ljubljenčkov, ki predstavljajo zelo pomemben 

podporni mehanizem. 

● Zagotavljanje fizične varnosti starejših (redno preverjanje opreme in 

plina/vode). 

● Izobraževanje o uporabi novih tehnologij in digitalnih/spletnih storitev. 

● Oblačenje, ki poleg tega vključuje tudi izbiro primerne obleke. 

● Gospodinjstvo, pranje in druga opravila na domu. 

● Upravljanje z denarjem. 

● Pomoč pri pripravi obrokov, ki vsebujejo ustrezno prehrano. 

● Pomoč pri higieni, negovanju, zdravju, lepoti in oskrbi doma. 

● Pomoč pri nakupovanju, pripravi obrokov in ostalih vsakdanjih aktivnostih. 

● Nujne storitve povezane z okvarami in popravili na domu. 

Potreba po 

samooskrbi 

● Vzpostavitev sistema za spremljanje vitalnih znakov, padcev itd. brez 

poseganja v zasebnost. 

● Prilagojenost doma za gibalno zahtevne naloge. 

● Tehnološka podpora za različne fizične naloge. 

● Vlaganje v razvoj izobraževalnih sistemov brez bolnišnične oskrbe in 

podpore. 



 

● Upoštevanje raznolikosti ciljne skupine in po možnosti pregled skupin, ki 

so dodatno tveganje za izgubo samozadostnosti. 

● Oblikovanje pametnih hiš. 

● Podpora pri iskanju primernih zaposlitev. 

● Tehnološka podpora pri različnih vrstah  telesnih okvar. 

Socialne 

potrebe 

● Podrobna analiza družinskega stanja prizadete osebe, ki je poznana vsem 

zdravstvenim in socialnim delavcem (z namenom, da lahko določijo 

najboljši načrt oskrbe). 

● Delo v skupnosti in ozaveščanje o socialnih potrebah starejših. 

● Potreba po »deljenju skupnih prostorov« z drugimi uporabniki z namenom 

druženja in preprečevanja morebitne fizične in čustvene izolacije bolnikov 

in izboljšanja njihovega razpoloženja. 

● Uporaba tehnologije za ohranjanje čustvenih vezi (z vnuki, otroci, 

prijatelji). 

● Povečanje možnosti dostopa starejšim odraslim do »smiselnih« odnosov in 

ne le povečanje njihovih socialnih stikov. 

● Pomoč ljudem pri komunikaciji, ki jim razmere preprečujejo, da bi se 

sporazumevali kot nekoč, zaradi česar se počutijo razočarani, osamljeni, 

odrezani in nemočni pri izražanju svojega mnenja. 

● Nadgrajevanje vseživljenjskih interesov in ponujanje  novih razvedrilnih 

aktivnosti/izkušenj. 

Čustvene 

potrebe 

● Zagotavljanje dostopa do skupnosti in socialnih aktivnostih oseb brez 

družine. 

● Negovalčeva tolažba starejših in nadzor nad stresom. 

● Potreba po »deljenju skupnih prostorov« z drugimi uporabniki z namenom 

druženja in preprečevanja morebitne fizične in čustvene izolacije bolnikov 

in izboljšanja njihovega razpoloženja. 

● Vzpostavljanje odnosov zaupanja (ključni dejavnik za vse: ponudba 

zdravljenj/storitev/itd.). 

● Sodelovanje z verskimi ustanovami za zagotavljanje pomoči pri 

izpolnjevanju duhovnih potreb. 

● Zagotavljanje možnosti odločanja. 

● Zagotavljanje zasebnosti (z digitalno tehnologijo, zlasti s tehnologijo za 

spremljanje zdravstvenega stanja, saj starejši pogostokrat čutijo, da so 



 

zasledovani in nadzorovani. 

● Prizadevanje starejših, da bi odpravili občutke krivde, ker niso zmožni 

skrbeti zase. 

● Prizadevanje negovalcev, da bi odpravili občutke krivde, ker niso zmožni 

zagotoviti takšne oskrbe, kot bi si jo želeli. 

● Spodbujanje starejših ljudi, da ostanejo čim bolj samostojni, da bodo tako 

obdržali občutek nadzora nad svojim življenjem. 

● Spodbujanje k hobijem, s katerimi se starejše opominja na njihove 

sposobnosti. 

● Zagotavljanje telefonskih linij za pomoč pri nudenju čustvene podpore in 

duševnem zdravju s strani prostovoljnih organizacij. 

Potrebe po 

informacijah 

● Zagotavljanje enotne terminologije zdravstvenih poročil. 

● Zagotavljanje preglednosti informacij. 

● Organiziranje izobraževalnih programov o prehranskih potrebah. 

● Organiziranje izobraževalnih programov o preventivi. 

● Zagotavljanje informacij v zvezi z njihovim zdravstvenim zavarovanjem. 

● Zagotavljanje jasnosti in dostopnosti informacij, povezanih z bolnikovimi 

kliničnimi slikami. 

● Navajanje predoperativnih korakov, vključno z informacijami o tveganjih, 

zdravilih in nadaljnjem okrevanju. 

● Izboljševanje zdravstvene pismenosti. 

● Zagotavljanje informacij o stranskih učinkih zdravil. 

● Zagotavljanje informacij o zdravljenju (Kako dolgo bo trajalo? Kakšna so 

pričakovanja? Stranski učinki? Izkušnje ljudi z enakim zdravljenjem itd.). 

● Zagotavljanje informacij (za družinske člane) o ugodnih cenah 

rehabilitacijskih pripomočkov in brezplačnih plenic za starejše. 

● Pomoč in izobraževanje o novih tehnologijah, predvsem o uporabi 

interneta, ki temelji na preprečevanju groženj zaradi njegove nepravilne 

uporabe. 

● Omogočanje storitev za neposredno komunikacijo med bolnikom in 

zdravnikom na osnovi informacijsko komunikacijske tehnologije. 

 

 



 

 

 

 

Če inovativna rešitev ne obravnava nobene od zgoraj omenjenih posebnih  potreb, vendar  naslavlja eno 

od zgoraj omenjenih kategorij (glejte kategorijo potreb zgoraj), pojasnite, kakšne posebne potrebe 

starejših inovativna rešitev obravnava. 

Inovativna rešitev mora temeljiti na informacijsko komunikacijski tehnologiji (npr. aplikacija, programska 

oprema, elementi brezžične omrežne tehnologije itd.).  

Inovativna rešitev mora biti rešitev za oskrbo na domu, ki jo bodo starejši uporabljali doma.  

MSP ima skupino, ki ima ustrezne sposobnosti za izvajanje te vrste projektnih/inovativnih rešitev: ima 

nekaj oz. večino spretnosti, potrebnimi za izvajanje dejavnosti; verodostojnost in zanesljivost projektne 

skupine pri upoštevanju določene poslovne ideje, motivacijo. 

Inovativni elementi: Ali ideja ponuja nove priložnosti za že obstoječi izdelek/inovativno rešitev, ali 

ponuja popolnoma novo rešitev/izdelek? Ali olajša dostop do novih ali že obstoječih izdelkov? Zagotavlja 

večjo učinkovitost in boljši učinek? Je ideja s tehnološkega vidika inovativna? Ali vključuje starejše in jim 

olajšuje življenje na domu? Je s socialnega vidika inovativna? In ali temelji na informacijsko 

komunikacijski tehnologiji (IKT)? 

Privlačnost inovativne rešitve za ciljni segment. 

 

 


