PREDSTAVITEV PROJEKTA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA Z REPUBLIKO
HRVAŠKO INTERREG +HEALTH
Zdravstveni dom Ilirska Bistrica se je 1.8.2017 vključil v projekt evropskih skladov Interreg.
Gre za projekt, ki ga skupno izvajata državi Slovenija in Hrvaška z namenom izboljšanja
čezmejnega sodelovanja obeh držav na področju zdravstva.
V projektu sodeluje sedem partnerjev iz obeh strani meje: Klaster zdravstvenega turizma,
Medicinska fakulteta Reka, Zdravstveni dom Primorsko Goranske županije, Nastavni zavod
Rijeka, Splošna bolnišnica Novo mesto, ZD Ilirska Bistrica in ZD Ljutomer.
Projekt bo trajal dve leti. V tem času bomo izpolnili vse zastavljene cilje. Doslej smo že
pripravili posnetek stanja, to je popis obstoječe zdravstvene infrastrukture, Fakulteta za
logistiko pa pripravlja tudi geolokacijsko mapo z natančnim prikazom pozicije objektov in
opreme. Raziskovali smo potrebe uporabnikov zdravstvenih storitev, da bi ugotovili, s čim so
zadovoljni in česa si še želijo. Opravili smo tudi razgovor v obliki fokusne skupine, s katerim
smo preučevali možnosti izboljšanja čezmejnega sodelovanja. Nato smo opravili tudi
edukacije širše javnosti in pa nekaterih rizičnih skupin, da bi jih spodbudili k bolj aktivnem
pristopu pri reševanju zdravstvene problematike. Opravili smo tudi analizo obstoječih
čezmejnih procedur, v naslednjem časovnem obdobju pa bomo v obliki mednarodne vaje
pristopili k ugotavljanju fleksibilnosti obstoječih procedur in iskanju možnosti za nove,
izboljšane procedure.
Z vsemi opisanimi postopki želimo čimbolj temeljito in učinkovito izpolniti cilje projekta.
Eden od ciljev je pripraviti predlog za popravek čezmejnih procedur z namenom, da bi le te
dejansko koristile uporabnikom zdravstvenih storitev z obeh strani meje. Skušali bomo
približati postopke ljudem, za katere so dejansko namenjeni. Naslednji pomemben cilj
projekta, katerega ravnokar izpolnjujemo, je pripraviti standarde kakovosti ter našo
ustanovo pripraviti na tak način, da bo zadovoljila postavljenim standardom. Skupaj z 32
partnerji bomo oblikovali center odličnosti, ki bo tržna znamka, prepoznana v širšem
področju. Center bodo sestavljale institucije, ki dobro sodelujejo s partnerji v projektu in
bodo na ta način deležne promocije v sklopu zdravstvenega turizma.
Zaključni cilj projekta pa je postavitev Čezmejne destinacije zdravja. Koncept destinacije je
pravzaprav povsem enostaven. V sklopu tega in tudi naslednjih evropskih projektov bodo
različni parterji pridobivali certifikate (kot je zgoraj omenjeni center odličnosti) iz različnih

področij povezanih z zdravstvom: na primer restavracija bo lahko pridobila certifikat, če bo
ponudila zdravo prehrano, mesto za varne pešpoti, institucije za zdravo gibanje in podobno.
Mesto, ki bo pridobilo vsaj pet certifikatov iz različnih področij bo tako lahko pridobilo laskavi
naslov Čezmejna destinacija zdravja.

