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DEOS:
PROJEKT KOCIrena
ASVincek,
ZDRAVJE
IN MEDICINA

Prek usposabljanj na
področju digitalizacije
in uvedbe modernih
komunikacijskih
orodij nam projekt
KOC AS omogoča lažji
ga staranja:
preventivo,
prehod
v digitalno
zdrav način življenja, redobo.
habilitacijo in podaljševa-

Tanja Stibilj Slemič,
DSO Ajdovscina:

Lidija Vardijan, DSO Kocevje:

Na vrhuncu epidemije
je vsa komunikacija
potekala prek
računalnikov – s
civilno zaščito,
občino, zdravstvom,
koordinatorji,
ministrstvi in drugimi
ustanovami.

Spodbujanje aktivnega staranja
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je v
okviru programa Kompetenčni centri za razvoj
kadrov 2019–2022 (KOC
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NETS spodbuja digitalizacijo
in kakovost v domovih starejših
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DNA – logičen in do uporabnika
prijazen sistem
" Helena Veingerl, direktorica kakovosti v podjetju Salus Veletrgovina: »Sistem upravljanja kakovosti je v naši stroki osnova
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Za digitalizacijo so najpomembnejši ljudje

V projektni pisarni Kompetenčnega centra zdravje in medicina (KOC AS), v katerem je
vodilni partner podjetje NETS,
so se zato odločili narediti analizo, kako jim je v prejšnjem letu pomagala digitalizacija. Ugotovili so, da jo njihovi partnerji
zelo dobro uporabljajo. Zelo aktivni so na svojih spletnih straneh, še bolj pa na družabnih
omrežjih, kjer pridno objavljajo dnevne in tedenske dogodke. Prav tako je aktivnih veliko
svojcev, ki z veseljem pripnejo
kakšen pozitiven komentar na
objave domov starejših.
Tudi zaposleni so v času koronakrize, ko so bili obiski prepovedani, uporabljali tablice
in telefone ter z njimi svojcem
omogočili ohranjanje stikov z
BARBARA GUNČAR,
varovanci
domov prek videprokuristka podjetja NETS
opovezav. Na digitalne medije
so preselili tudi velik del svojih
aktivnosti – izvajali so, na primer, delavnice prek videopovezav, imeli pa so tudi virtualne nastope.
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