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Граду Краљеву статус референтне локације
На Европском самиту дигиталне иновације за активно и здраво старење,
одржаном 6. и 7. децембра у Бриселу, граду Краљеву је додељен статус
референтне европске локације за иновативне информационо-технолошке
програме у здравству.
Градоначелнику Краљева др Предрагу Терзићу признање је уручио
европски комесар за информационе технологије Густав Отемберг.
„Била ми је посебна част да у Бриселу видим карту Србије и у њеном
центру не главни град Београд, већ Краљево, који је једина референтна локација у
овој области, и то не само у Србији, него у бившој Југославији и на целом
Балканском полуострву. Ово је успех нашег Дома здравља, Центра за социјални
рад, наших лекара и запослених у Центру.
Надам се да ћемо убудуће имати сличних пројеката који ће бити
спровођени на корист грађана града Краљева и да ћемо сви заједно моћи да
будемо поносни на то што, не само што се резултати препознају у нашој земљи,
већ и Европска комисија придаје значај нашем граду“, рекао је градоначелник
Краљева др Предраг Терзић на конференцији за новинаре након повратка из
Брисела, а поводом пројекта који се у последње три године спроводио у нашем
граду, а у коме су учествовале краљевачке установе Дом здравља и Центар за
социјални рад.
Како је објаснила Мирјана Крчевинац, директорка Дома здравља Краљево,
у питању је SMART CARE пројекат Дома здравља и Центра за социјални рад. Она
је истакла да је увођење информационих технологија у пружању повезане
социјалне и медицинске заштите новина не само у нашој земљи и окружењу, већ и
у саставу Европске уније.
„Град Краљево је 2013. године, на конкурсу у конкуренцији 33 европске
земље, изабран као један од 13 учесника и једини град у Србији који је добио
право да учествује у овом пројекту. Реч је о сасвим новој услузи пружања
повезане интегрисане социјалне и медицинске заштите кроз одређена софтверска
решења. То је у рангу најцењенијих европских пројеката. Са партнерима, Центром
за социјални рад и предузећем „Белит“, направили смо софтверско решење које је
повезало електронским путем нас и наших 110 корисника пројекта. Већ 2014.
године у Краљево, захваљујући пројекту, стигла су врло значајна средства од
Европске комисије“, изнела је детаље директорка Дома здравља.
Према њеним речима, око 55.000 евра је уложено тада углавном у
информатичку опрему. Сви пацијенти укључени у пројекат су добилни мобилне
телефоне, глукомере, апарате за мерење притиска, Центар за социјални рад и
лекари Дома здравља опрему која је недостајала, а информатичка служба Дома
здравља сервере за рад. Три године уз врло строгу контролу различитих комисија
успешно су достизали све задате циљеве, док су 16 лекара Дома здравља и
социјални радници и руководство Центра били непрестано „on line“ на услузи
корисницима.

Лица на која се ова помоћ односи су особе старије од 65 година, које болују
од хроничних незаразних болести.
„Направљен је једноставан програм који су сви корисници могли да користе
24 сата и захваљући којем су у реалном времену могле да буду евидентиране
промене стања пацијената, неке врсте хитних интервенција, промене терапија,
саветовања. Напредак у пројекту током претходне три године је био евидентан
иако је било свега 110 учесника“, сматра она и додаје:
„У Европи постоје 74 такве референтне локације за иновације у пружању
здравствене и социјалне услуге. Ова титула пружиће Краљеву, које је референтна
локација за иновативне информационо-технолошке програме у здравству у
читавом региону, одређене погодности, али и обавезе. Због успешно одрађеног
пилот-пројекта, очекује се да учесници пројекта преко државних институција
потруде да ту врсту услуге претворе у редовну у Србији, да се овакав интегрисани
пакет пружања социјалне и медицинске заштите укључи у редовну социјалномедицинску установу. Имамо отворена врата при апликацији за све будуће
пројекте Европске комисије“, закључила је Мирјана Крчевинац.
Према речима Светлане Станић, заменице директора Центра за социјални
рад, оно што је Центар за социјални рад определило да буде део овог пројекта је
прича интегрисане заштите најстаријих суграђана у нашем граду, будући да
заједнички морамо приступити решавању проблема када су у питању стари.
„Пратећи наш рад, Европска унија је дозволила још 20 корисника. У пројекат
су, осим директних корисника, били укључени и сродници, директни пружаоци неге
– геронто домаћице. Сви смо били у ланцу помоћи кориснику. Сва опрема која је
отишла ка корисницима остаје код њих, а може се касније доделити новом
кориснику“, објаснила је Станићева, додавши да ће они који немају титулу
референтне локације теже долазити до најквалитетнијих пројеката које нуди
Европска комисија, а статус референтне области граду Краљеву ће значити пре
свега код аплицирања за нове пројекте.
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