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United4Health -Telemedicinsko  
spremljanje pacientov 

Telemedicinsko spremljanje bolnikov 

 v 9 centrih po EU 

 trajanje projekta 36 mesecev: 1.1.2013  -  31.12.2015  

 povprečni čas spremljanja 12 mesecev 

Diabetes – 7.410 bolnikov  
     (Scotland; Wales; Northwest Moravia, Slovenia; Campania; Sicilia; South 

Karelia; Berlin) 

Srčno popuščanje (Congestive Heart Failure) – 3.730 bolnikov  

             (Scotland; Basque Country; Northwest Moravia; Slovenia; Nord Pas 

de Calais; South  Denmark.) 

 

 

 



          
   
   

                                                   Vzgibi za sodelovanje v projektu  
                     United4Health 
 

          - Sodelovati v EU projektu in pridobiti izkušnje 
   - Postati del inovativne mreže, ki uvaja nove storitve v EU prostor in 
      v svoji državi/regiji 
    - Za osvojitev znanj in nabavo opreme pridobiti EU sredstva 
    - Narediti korak naprej v uvajanju novih zdravstvenih storitev v  
      Sloveniji   
    - Vzpostaviti infrastrukturo za telemedicinske storitve in  podpreti  
      dosedanja  merjenja pri diabetikih in pacientih s srčnim  
      popuščanjem 
    - Zagotoviti telemetrijo tudi po koncu projekta  United4Health, ki bo  
      na  Koroškem na razpolago tudi za  druge telemedicinske  storitve  
        
 
 

   



Shema spremljanja pacientov  
s sladkorno boleznijo 



Vključevanje pacientov 

• Število vključenih pacientov 393. 

• Število aktivno sodelujočih pacientov 359 (171 moških, 188 
žensk, povprečna starost aktivno sodelujočih 68 let ( moški 
65, ženske 70). 

• Opravljenih preko 60 000 meritev krvnega sladkorja. 



Elektronski dnevnik – primer pacienta s SB 



Pacient s SB in CHF spremljan s TM 



Spremljanje stanja na daljavo nam omogoča: 
 

• možnost stalnega spremljanja stanja , na podlagi prejetih meritev 
krvnega sladkorja, ki so objektivne, je možno izvesti pravočasno 
intervencijo ob odklonih od ciljnih vrednosti in ukrepati v primeru 
poslabšanja stanja 

• pomoč pacientu in njihovim svojcem pri izvajanju ukrepov za 
izboljšanje urejenosti glikemije na daljavo, če sami tega ne 
zmorejo ( konzultacije po telefonu, pisna navodila…) 

• zmanjšanje števila potrebnih dodatnih obiskov v diabetični 
ambulanti, posledično zmanjševanje odsotnosti z dela…  

• dodatna motivacija za bolnika in spremljanje sodelovanja 
pacienta 

• dokazano izboljšanje glikemije, znižanje glikiranega 
hemoglobina in posledično zmanjševanje kroničnih zapletov. 
 
 
 
 



Povprečni HbA1c 
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Zadovoljstvo pacientov 

 

Ob zaključku študije smo z vprašalnikom preverili zadovoljstvo 
pacientov: 

•   pacienti so bili zadovoljni s to obliko spremljanja 

•   času spremljanja so bolj intenzivno skrbeli za urejenost  SB  

•   občutek, da še nekdo skrbi za njihovo urejenost jim veliko  

       pomeni,  še posebej vmesni kontakti po telefonu 

•   izboljšanje samopodobe ( kljub letom sem zlahka osvojil ta   

       način  spremljanja , zmorem slediti tehnološkemu napredku…) 

•   to obliko spremljanja bi priporočili še drugim 

•   večina želi nadaljevati s telemedicinskim spremljanjem. 

              



 
Mesto telemedicinskega spremljanja  

v klinični praksi 

 

• Telemedicinsko spremljanje ne nadomešča občasnih 

kontrolnih pregledov pri zdravniku. 

 

• To je dodatna oblika spremljanja, ki nam omogoča 

povečanje kakovosti vodenja sladkornih bolnikov. 

 

• S to metodo največ pridobijo pacienti, pri katerih danes 

kljub napredku medicine ne dosegamo ciljnih 

vrednosti.  

 




