
Zapisnik 3. sestanka Delovne skupine za zdravje na daljavo

Datum in lokacija: petek, 12. marec 2021, videokonferenca Arnes VID 

Trajanje: 13:00 – 13:45

Prisotni: Stanko Blatnik (IPAK), predsedujoča Neja Samar Brenčič (IZRIIS) in zapisnikar Simon Delakorda 

(INePA).

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 2. sestanka Delovne skupine za zdravje na daljavo z dne 19. februarja 2021

Udeleženci sestanka so potrdili zapisnik.

AD2) Popis delovne skupine za zdravje na daljavo (IZRIIS)

2.1) INePA prek dopisnega seznama mreže NVO-VID posreduje opomnik zainteresiranim članicam, da 

posredujejo opise svojih kompetenc na področju zdravja na daljavo.

2.2) IZRIIS prek dopisnega seznam mreže NVO-VID posreduje v dopolnitev osnutek vizije in predstavitev 

aktivnosti delovne skupine. 

2.3 IZRIIS uredi opise kompetenc in dopolnitve vizije ter aktivnosti članic v predstavitveni dokument 

delovne skupine.

AD3) Vprašanje upravnemu odboru SDK glede skupine za e-zdravje (IPAK) 

3.1) IPAK je sporočil vprašanje upravnemu odboru SDK glede predvidene vzpostavitve skupine za e-zdravje 

v okviru koalicije. Vprašanje bo obravnavano na naslednjem sestanku SDK, ki bo 15. marca.

AD4) Ustvarjanje projektnih idej za razpise na področju zdravja na daljavo (IZRIIS in IPAK)

4.1) IZRIIS bo na sestanku s partnerji preveril možnosti sodelovanja v razpisu programa Erasmus+.

4.2) IPAK pripravi predlog projektne ideje za vzpostavitev mobilnega laboratorija za ozaveščanje o zdravju 

in krepitev zaupanja v zdravstvene storitve.

IZPOLNJENI SKLEPI PREDHODNIH SESTANKOV

I. Dostop članov/ic delovne skupine za zdravje na daljavo do spletnega repozitorija NVO-VID (INePA)

Delovna skupina ima urejen dostopa do spletnega repozitorija v okviru spletnega oblaka NVO-VID, v 
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katerem se shranjujejo gradiva in komunikacija delovne skupine.

II. Osnutek vizije in predstavitev aktivnosti delovne skupine (IZRISS)

Napisan osnutek vizije in predstavitev aktivnosti delovne skupine.

RAZNO

/

NASLEDNJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE

Naslednji sestanek delovne skupine bo potekal v petek, 9. aprila ob 14h prek videokonference Arnes VID.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 12. marec 2021.
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