
 
 

 

Program sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020  
 

Predstavitev rezultatov projektov v okviru medinstitucionalnega 
sodelovanja na področju zdravstva  

Konference za strokovno javnost in odločevalce  
 
 
Konferenco organizirajo programski in projektni partnerji okviru Programa sodelovanja 
INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Namen konference je uresničitev enega od 
zaključkov tematskega omizja «Krepitev medinstitucionalnega sodelovanja pri izvajanju 
storitev na področju zdravstva«, ki je potekalo letos junija v Štanjelu v okviru Letnega dogodka 
programa - skupna predstavitev ključnih ciljev in doseženih ter pričakovanih rezultatov 
projektov v okviru medinstitucionalnega sodelovanja na področju zdravstva strokovni javnosti 
in odločevalcem. Projektni partnerji projektov INTEGRA, CrossCare, Memori-net in SALUTE-
ZDRAVJE  bodo predstavili kako lahko učinkovito medinstitucionalno sodelovanje in doseženi 
rezultati projektov s področja zdravstvene ter socialne oskrbe prispevajo k dvigu kakovost 
življenja čezmejnega prebivalstva in tudi širše. V okviru konference bo organizirana tudi 
okrogla miza na kateri bodo predstavniki različnih vladnih, nevladnih, stanovskih in projektno-
partnerskih organizacij izpostavili svoje izkušnje in poglede na vprašanja, povezana s tematiko 
posameznih projektov, ki sodelujejo na konferenci.  
Konferenca je sofinancirana iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih 
sredstev. 
 
Vljudno vabljeni! 
 
 
 
 
 
 

                        
 



POVZETKI VSEBIN PROJEKTOV, KI BODO PREDSTAVLJENI NA 
KONFERENCI: 

 

 
Projekt INTEGRA se je lotil doslej manj raziskane teme: varovanja spolnega in 
reproduktivnega zdravja migrantk, ki prihajajo iz kulturnih okolij z močnimi patriarhalnimi 
vzorci. Glavni prednosti projekta sta bili večdisciplinarni pristop – v projektu so namreč 
sodelovali univerze, zdravstvene ustanove in združenja, ki so aktivna na terenu – in prenos 
dobrih praks za obravnavo pojava, ki zadeva celotno programsko območje, je pa razmeroma 
nov za slovenske zdravstvene ustanove. 
 
 

 
Projekt CrossCare je uvedel inovativno večdimenzionalno ocenjevalno lestvico, ki je skupna 
za Slovenijo in Italijo, s pomočjo katere je mogoče ugotoviti potrebe, sredstva in želje 
starostnikov kot tudi izdelati individualne načrte ter zagotoviti sprotno spremljanje in končno 
oceno rezultatov zdravljenja. Koordinator oskrbe (care manager) je s svojim delom v točkah 
za nudenje pomoči starostnikom oblikoval individualne odgovore na potrebe starostnikov in 
njihovih svojcev ter po potrebi priskrbel opremo za domotiko in oskrbo. 
 
 

 
Projekt MEMORI-net je prispeval k izboljšanju strategij upravljanja rehabilitacije, ki sledi 
možganski kapi, in k definiranju skupnih diagnostičnih ter terapevtskih protokolov, temelječih 
na najbolj naprednem znanstvenem znanju in najboljših mednarodnih praksah. Z več kot 4000 
novimi primeri na leto, ki se pojavljajo na programskem območju, možganska kap predstavlja 
enega najbolj perečih vzrokov intelektualne in motorične invalidnosti. Prizadene lahko osebe 



v produktivnih letih, kar pušča globoke posledice v zdravstvenem sistemu, družinah in 
celotnem lokalnem gospodarstvu. 
 
 
 

 
Projekt predvideva oblikovanje čezmejnih zdravstvenih ekip na področjih duševnega zdravja, 
avtizma in fiziološke nosečnosti ter vzpostavitev čezmejnega centra za naročanje na 
zdravstvene storitve. Na področju integracije socialnih storitev bo izvedena pilotna aktivnost 
čezmejnih ukrepov z namenom vključevanja ranljivih skupin prebivalcev. 
  

 
 
DATUM: 16. 10. 2019 
 
KRAJ: Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija 
  
KOTIZACIJA: Udeležba na konferenci je brezplačna. 
  
JEZIK KONFERENCE: Konferenca bo potekala v slovenskem in italijanskem jeziku in bo 
simultano prevajana.  
  
PRIJAVA: Prijava na konferenco je možna samo preko spletne povezave do vključno 4. 10. 
2019. 
 
DRUGE POMEMBNE INFORMACIJE: Udeleženci dogodka prejmejo Potrdilo o udeležbi.  
 
 
Programski odbor: 
 Dr. Sabina Ličen (Fakulteta za vede o zdravju, UP) 
 Dr. Mirko Prosen (Fakulteta za vede o zdravju, UP) 
 Dr. Igor Karnjuš (Fakulteta za vede o zdravju, UP) 
 Mag. Danica Šantelj Arrighetti (Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 

kohezijsko politico, Urad  za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme) 
 Miha Kranjc (DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.d.) 
 Tea Podobnik (EZTS GO) 
 Dr. Katja Štrancar (vodja projekta EMERGENCY EuroRegion, Splošna bolnišnica Izola) 
 

 
 
 


