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Spoštovani!
Odhod v dom za stare je velika in pomembna prelomnica v življenju. Čeprav si
verjetno vsi ljudje najbolj od vsega želimo, da bi lahko v starosti sami skrbeli za svoje
življenjske potrebe, se mnogim med nami ta želja ne uresniči. Zaradi (po)slabšanja
zdravstvenega stanja nekateri ljudje potrebujejo pomoč drugih - pri nekaterih se ta
potreba pojavi počasi, skoraj neopazno, pri drugih pa kar naenkrat, »čez noč«, kot
radi rečemo. Včasih je v takšnih primerih zadostna laična pomoč doma, v okviru
družine, mnogokrat pa je potrebna organizirana strokovna pomoč, ki jo med drugim
zagotavljajo tudi domovi za stare.
Bivanje v domu za stare je torej ena od možnosti, kje preživeti del življenja, ko
potrebujemo več pomoči oziroma ko vsega ne zmoremo več sami. Odločitev za odhod
v dom za stare ni lahka in je povezana z veliko spremembami. Zapustiti je potrebno
svoj dom, na katerega je vezanih polno spominov, in se »na stara leta« vključiti v
novo okolje. Na tem mestu vas ne želimo tolažiti in ustvarjati lažnega upanja, da se
boste življenju v domu privadili v nekaj dneh. Potrebnega bo kar nekaj časa, volje,
potrpežljivosti in optimizma, da boste ugotovili, da je tudi v domu lahko življenje
lepo, polno smeha in prijetnih trenutkov. Mi vam bomo v tem obdobju pomagali po
najboljših močeh, kajti naša iskrena želja je, da bi se pri nas dobro počutili.
Življenje v domu, v katerem prebiva veliko ljudi, je potrebno urediti tako, da bo
prijetno za vse. To seveda pomeni, da ga urejamo z določenimi pravili, ki so zapisana
v hišnem redu (tega boste skupaj s cenikom prejeli ob dogovarjanju za sprejem). Ker
pa želimo pokazati, da je življenje v domu vendarle več kot le skupek pravil, smo
pripravili nekaj informacij o bogatem in raznolikem utripu v domu.
Če se boste odločili za prihod v naš Dom, vam že vnaprej izrekamo dobrodošlico.
Prepričani smo, da nam z vašo pomočjo, pomočjo vaših svojcev in prijateljev lahko
uspe in da se boste v naši družbi dobro počutili.
Drago Kopušar, direktor
Nihče ni brez težav in tegob. Mogoče boste v druženju z drugimi ljudmi uspeli
na svoje težave in tegobe vsaj za kratek čas pozabiti, jih nekoliko odriniti vstran,
mogoče si jih boste uspeli kanček olajšati. Tudi na starost se ne kaže odreči
pričakovanjem, pa naj bo to obisk dragih svojcev, prijateljev, pričakovanje, da
odidete kam na obisk ali na izlet, ali pa je to prijetna urica v klepetu s sostanovalci
ali utrip v skupini tistega dne.
Pravijo, da je življenje sivo. A pomembni so trenutki, ki so lahko tudi zlati.

O Domu

Na naslednjih straneh boste našli nekaj osnovnih informacij o Domu
starejših Hrastnik. Prav tako se boste seznanili s službami, ki delujejo
v okviru Doma, kako delujejo ter na katero službo se lahko obrnete v
posameznih situacijah.


Dom starejših Hrastnik (v nadaljevanju Dom) je bil ustanovljen kot javni
socialnovarstveni zavod s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 022-03/939/49-8 z dne 8. 9. 1994, ki je bil spremenjen in dopolnjen s sklepom Vlade
Republike Slovenije o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju
Doma starejših Hrastnik v javni socialnovarstveni zavod št. 571-36/2002-1 z
dne 14. 1. 2003.
Dom je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod št. vložka
1/25937/00, dne 23. 1. 1995.
Dom je s svojim delovanjem pričel 16. 2. 1995, ko so se v Dom vselili prvi
stanovalci. Ta dan smo si delavci in stanovalci izbrali za »rojstni dan« Doma.
Prvotna kapaciteta Doma je bila 112 postelj, danes pa je v njem prostora za
124 stanovalcev. Dom ni novogradnja, ampak je bil za potrebe domskega
varstva preurejen bivši dijaški dom, kar je pogojevalo tudi strukturo sob – v
Domu imamo 6 enoposteljnih (2 z lastnimi sanitarijami), 12 dvoposteljnih, 22
triposteljnih in 7 štiriposteljnih sob.



Delo v Domu je organizirano v naslednjih enotah: skupne službe, finančnoračunovodska služba, zdravstveno-negovalna služba, služba prehrane,
socialna služba, fizioterapija, delovna terapija in pomoč na domu.

Socialna služba
Pri iskanju informacij o možnostih za sprejem se boste najprej srečali s
socialno službo Doma. Socialna delavka vam bo dala osnovne informacije
o Domu, o načinu vložitve prošnje, o potrebni dokumentaciji. V primeru,
da se boste želeli pred sprejemom dokončne odločitve osebno seznaniti s
prostorskimi pogoji, se boste z njo dogovorili za neobvezujoč obisk v Domu.
Uborabnik in Dom o sprejemu skleneta dogovor, v katerem opredelita vrsto
in obseg storitev, podrobnosti bivanja in datum pričetka bivanja. Po prihodu
v Dom vas bo popeljala po prostorih in vas seznanila z osebjem, predstavila
vam bo način dela in življenja v Domu ter vam pomagala pri lažjem vživljanju
v novo življenjsko okolje. Z njo se boste lahko pogovorili o vseh vprašanjih,
stiskah, željah in potrebah.

Sprejem v Dom
Postopek pri uveljavljanju pravice do bivanja v domu oziroma do
institucionalnega varstva opredeljuje Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju
pravice do institucionalnega varstva, ki velja od 1. 6. 2004, objavljen pa je bil
v Uradnem listu Republike Slovenije št. 38 z dne 16. 4. 2004 in št. 23 z dne 3.
3. 2006
Za pričetek postopka je potrebno vložiti prošnjo na predpisanem obrazcu.
Obrazec je enoten za vse domove v Sloveniji in je objavljen kot priloga
Pravilnika v Uradnem listu ali pa na spletnih straneh posameznih domov.
Obrazec za prošnjo za sprejem lahko dobite na našem spletnem mestu www.dom-hrastnik.si. Prošnja se lahko naslovi na več domov.
Prošnji je potrebno priložiti:
∙ mnenje o zdravstvenem stanju (predpisan obrazec, ki ga dobite pri
socialni delavki)
∙ odrezek od pokojnine,
∙ kopijo osebnega dokumenta ali potrdilo o državljanstvu,


∙ izjavo o načinu plačila (obrazec dobite na www.dom-hrastnik.si),

∙ odločbo oziroma pooblastilo, če vlagatelj za urejanje zadeve pooblašča
drugo osebo – skrbnika ali pooblaščenca (obrazec dobite na www.domhrastnik.si).
O prošnjah odloča komisija za sprejeme, premestitve in odpuste stanovalcev,
ki jo sestavljajo direktor, vodja zdravstveno negovalne službe in socialna
delavka. Komisija odloča o sprejemu skladno z določili pravilnika in prostimi
mesti. Pri odločanju upošteva vrstni red po prispetju prošenj oziroma dolžino
čakalne dobe, zdravstveno stanje vlagatelja, bližino stalnega bivališča,
socialne pogoje. Komisija odloči o sprejemu posameznega vlagatelja in mu
pošlje obvestilo o možnosti za sprejem ter ga povabi k sklenitvi Dogovora
o vrsti, trajanju in obsegu storitve institucionalnega varstva. V primeru
zasedenosti kapacitet se prošnje, ki so pozitivno rešene, uvrstijo na listo
čakajočih, o čemer se vlagateljem pošlje obvestilo.
Obrazec Prošnja lahko dobite na naših spletnih straneh.

Kategorije oskrbe
Storitve oskrbe, ki se stanovalcem zagotavljajo v domovih, se delijo v
štiri kategorije. Opredelitev kategorije oskrbe je sestavni del Dogovora o
vrsti, trajanju in obsegu storitve institucionalnega varstva in je odvisna
od psihofizičnega stanja posameznega vlagatelja oziroma stanovalca. O
izvajanju storitev se vodi dnevna evidenca, ki je podlaga za mesečni obračun
storitev (račun) in za spremembo kategorije oskrbe v primeru poslabšanja ali
pa izboljšanja zdravstvenega stanja stanovalca.
Oskrba I
V oskrbo I so razvrščeni stanovalci, ki ne potrebujejo neposredne osebne
pomoči, in obsega:
∙ bivanje v opremljenih, ogrevanih in vzdrževanih sobah,
∙ uporabo sanitarnih prostorov, prostorov za osebno higieno in vseh drugih
skupnih prostorov,
∙ celodnevno, starosti primerno prehrano (3 obroki),
∙ pranje in likanje osebnega perila,
∙ menjavo brisač na 3 dni,
∙ menjavo posteljnine na 14 dni,
∙ čiščenje sanitarnih prostorov, prostorov za osebno higieno in skupnih



prostorov vsak dan, bivalnih prostorov 2-krat na teden, čiščenje oken 1krat na tri mesece, generalno čiščenje 1-krat na leto,
∙ organiziranje dejavnosti za prosti čas,
∙ spremljanje in uvajanje stanovalcev ob sprejemu,
∙ pomoč in svetovanje pri reševanju osebnih stisk in težav ter zadev,
povezanih z bivanjem v Domu,
∙ tehnična, administrativna in računovodska opravila.
Oskrba II
V oskrbo II so razvrščeni stanovalci z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi
težavami, ki potrebujejo neposredno osebno pomoč, in obsega:
∙ bivanje v opremljenih, ogrevanih in vzdrževanih sobah,
∙ uporabo sanitarnih prostorov, prostorov za osebno higieno in vseh drugih
skupnih prostorov,
∙ celodnevno, starosti primerno prehrano (3 obroki),
∙ pranje in likanje osebnega perila,
∙ čiščenje sanitarnih prostorov, prostorov za osebno higieno in skupnih
prostorov vsak dan, bivalnih prostorov 2-krat na teden, čiščenje oken 1krat na tri mesece, generalno čiščenje 1-krat na leto,
∙ zagotovitev osnovnih potrebščin za izvajanje osebne higiene,
∙ organiziranje dejavnosti za prosti čas,
∙ spremljanje in uvajanje stanovalcev ob sprejemu,
∙ pomoč in svetovanje pri reševanju osebnih stisk in težav ter zadev,
povezanih z bivanjem v Domu,
∙ tehnična, administrativna in računovodska opravila,
∙ pomoč pri vstajanju, oblačenju, slačenju, obuvanju, sezuvanju in pri hoji,
∙ pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (umivanje, kopanje, britje, striženje
nohtov),
∙ pomoč pri hranjenju,
∙ priprava in serviranje napitkov,
∙ vsakodnevno urejanje postelje in pogostejše menjavanje posteljnine (več
kot 1-krat na 14 dni),
∙ posedanje na voziček glede na zdravstveno stanje stanovalca in skladno z
individualnim načrtom obravnave,


∙ čiščenje in vzdrževanje ortopedskih in drugih pripomočkov,
∙ po potrebi spremljanje na aktivnosti v okviru Doma,
∙ po potrebi nadzor in varstvo,
∙ menjava plenic pri inkontinenci blata in urina.
Oskrba III/1
V oskrbo III/I so razvrščeni stanovalci z najzahtevnejšimi starostnimi in
zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo stalno neposredno osebno pomoč,
in obsega:
∙ bivanje v ogrevanih, vzdrževanih in dodatno opremljenih sobah (bolniška
postelja, trapez, blazina za preprečevanje preležanin),
∙ celodnevno, starosti primerno prehrano (3 obroki),
∙ pranje in likanje osebnega perila,
∙ čiščenje bivalnih prostorov 2-krat na teden, čiščenje oken 1-krat na tri
mesece, generalno čiščenje 1-krat na leto,
∙ spremljanje in uvajanje stanovalcev ob sprejemu,
∙ pomoč in svetovanje pri reševanju osebnih stisk in težav ter zadev,
povezanih z bivanjem v Domu,
∙ tehnična, administrativna in računovodska opravila,
∙ stalna skrb za osebno higieno (umivanje, kopanje, britje, striženje
nohtov),
∙ oblačenje, slačenje, obuvanje, sezuvanje,
∙ pomoč pri vstajanju in hoji,
∙ vsakodnevno urejanje postelje in menjavanje posteljnine, pižam, spalnih
srajc itd.,
∙ priprava in serviranje napitkov,
∙ posedanje na postelji,
∙ posedanje na voziček glede na zdravstveno stanje stanovalca in skladno z
individualnim programom obravnave,
∙ pogostejše čiščenje ortopedskih in drugih pripomočkov,
∙ menjavo plenic pri inkontinenci blata in urina,
∙ stalni nadzor in varstvo.



Oskrba III/2
Najtežje prizadete stanovalce, ki so v Dom prišli iz bolnice in so v celoti
odvisni od pomoči in postrežbe osebja Doma, se razvrsti v oskrbo III/II, ki
poleg storitev oskrbe III/I obsega še:
∙ povečano skrb za osebno higieno,
∙ večkrat dnevno urejanje postelje in menjavanje posteljnine, pižam,
spalnih srajc ipd.,
∙ priprava posebej prilagojene hrane (gastrostoma),
∙ povečan nadzor.
Dodatne storitve
Dodatne storitve se zaračunajo posebej po ceniku Doma, kadar jih
stanovalec glede na zdravstveno stanje potrebuje (diete) oziroma se zanje
izrecno opredeli:
∙ priprava dietne in druge posebej prilagojene prehrane,
∙ prinašanje hrane v sobo oz. v nadstropje (v primeru oskrbe I),
∙ večja poraba plenic kot jo priznava Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije,
∙ fizioterapevtske storitve nad obsegom pravic iz naslova obveznega
zdravstvenega zavarovanja,
∙ nenujna spremstva in prevozi pri kontrolah oziroma pregledih v bolnicah
ali ambulantah,
∙ dodatno čiščenje sobe,
∙ dodatna menjava posteljnine in brisač,
∙ pogostejše pranje osebnega perila,
∙ dodatno kopanje, umivanje,
∙ storitve frizerja, pedikerja,
∙ druge storitve, ki jih stanovalec zahteva ali želi.
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Zdravstveno-negovalna služba
Delo v službi zdravstvene nege in oskrbe poteka 24 ur na dan 365 dni v
letu. Stanovalcem Doma zagotavljamo njihovi starosti in zdravstvenemu
stanju primerno oskrbo, zdravstveno nego, zdravljenje in zdravstveno
rehabilitacijo. Osnovna metoda dela je proces zdravstvene nege, s katerim
medicinska sestra ugotavlja, načrtuje, izvaja, nadzira in vrednoti zdravstveno
nego. Strokovno usposobljeno osebje (diplomirani medicinski sestri,
zdravstveni tehniki, bolničarji in bolniški strežniki), ki sestavlja negovalni tim,
pod vodstvom vodje službe zdravstvene nege skrbi za celovito strokovno
izvajanje zdravstvene nege in oskrbe stanovalcev.
Cilj zdravstvene nege in oskrbe je celostna obravnava stanovalca. Pomaga
mu, da uresniči svoj psihični, fizični in socialni potencial v okolju, v katerem
živi. Zdravstveno nego lahko opredelimo kot pomoč stanovalcu pri izvajanju
telesnih aktivnosti, ki pripomorejo k zdravju, ozdravljenju ali mirni smrti,
pomoč pri doseganju neodvisnosti in samostojnosti pri opravilih, ki bi jih
stanovalec opravil sam, če bi imel za to ustrezno moč, voljo ali znanje.
Medicinska sestra (vodja zdravstvene nege ali oddelčna sestra) pri vsakem
stanovalcu ob sprejemu in ob vsakem poslabšanju zdravstvenega stanja
ugotavlja stopnjo samostojnosti in sposobnosti izvajanja temeljnih
življenjskih aktivnosti. Osnovna metoda dela - proces zdravstvene nege omogoča medicinski sestri celosten pristop k stanovalcu in visoko stopnjo
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individualnosti, racionalnosti in sistematičnosti. Na osnovi specifičnih
znakov medicinska sestra prepozna negovalne probleme stanovalca.
To vodi v načrtovanje ciljev, ki so usmerjeni v razrešitev problemov,
načrtovanje negovalnih postopkov in posegov ter dejavnosti za povrnitev
zdravja in povečanje stopnje samostojnosti in mirni smrti. Vse postopke
v zvezi z izvajanjem zdravstvene nege je potrebno nadzirati, vrednotiti in
dokumentirati.

Kategorije zdravstvene nege
Zdravstvena nega I (ZN I)
Storitve se praviloma nanašajo na pomične stanovalce. Stari, kronično bolni
stanovalci in lažje duševno motene osebe so pogosto še delno zmožni
skrbeti zase. Potrebujejo pa stalen nadzor zaradi pravočasnega odkrivanja
poslabšanja zdravstvenega stanja (pojavi vrtoglavice, nerazločen govor,
diareja, depresivnost, zmedenost) in zdravstveno vzgojno delo. Pravočasno
odkriti znaki največkrat preprečijo nepredvidene dogodke, na primer padce
in razne poškodbe.
Zdravstveno-negovalni ukrepi ZN I:
∙ manjše preveze,
∙ priprava, razdeljevanje, aplikacija zdravil,
∙ opazovanje zdravstvenega stanja,
∙ aplikacije svečk, subkutane in intramuskularne injekcije,
∙ vlažilna inhalacija,
∙ menjava in vzdrževanje urinskih vrečk, aplikacija urinala in
∙ merjenje vitalnih funkcij.
Za uvrstitev v ZN I sta potrebni najmanj dve različni storitvi, ki skupno dnevno
zahtevata nad 15 minut časa negovalnega tima na stanovalca. Lahko pa gre
za samo eno storitev ZN I, ki se dnevno ponavlja najmanj trikrat ter skupno
dnevno zahteva nad 15 minut časa negovalnega tima.
Zdravstvena nega II (ZN II)
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Storitve se nanašajo na delno pomične stanovalce, delno inkontinentne
stanovalce, stanovalce s srednjo stopnjo demence, stanovalce z
nepsihotičnimi duševnimi motnjami, stanovalce z nestabilnimi somatskimi

kroničnimi stanji, stanovalce po amputacijah okončin, ki jim je poleg
splošnega nadzora potrebno nuditi tudi zdravstveno vzgojno delo.
Stanovalci, ki so razvrščeni v to kategorijo ZN, večinoma prebivajo na tako
imenovanih negovalnih oddelkih, kjer so pogoji in prostori prirejeni njihovim
potrebam. Potrebujejo stalno pomoč in nadzor zdravstvenega osebja.
Zdravstveno-negovalni ukrepi ZN II:
∙ aplikacija klizme,
∙ srednja velika preveza,
∙ odvzem materiala za laboratorijske preiskave,
∙ kateterizacija žensk,
∙ aplikacija večjih obkladkov na intaktno kožo,
∙ aplikacija zdravil na kožo pri kroničnih dermatozah in pri preventivi
dekubitusa,
∙ aplikacije kisika in terapevtske inhalacije,
∙ aplikacije intravenozne injekcije,
∙ pomoč pri vstajanju in hoji, pomoč pri vzdrževanju dnevnih aktivnosti ob
poslabšanju zdravstvenega stanja,
∙ terapevtski položaj,
∙ kontrola odvajanja, aplikacija odvajal in opazovanje izločkov,
∙ vodenje in nadzor stanovalca z neurejenim diabetesom na inzulinski
terapiji,
∙ aspiracija sekreta iz ust in grla.
Za uvrstitev v ZN II sta potrebni najmanj 2 različni storitvi, ki skupno
zahtevata nad 30 minut časa negovalnega tima na stanovalca. Lahko pa gre
za eno samo storitev iz te kategorije, ki se dnevno ponavlja več kot trikrat ter
skupno dnevno zahteva nad 30 minut časa negovalnega tima.
Zdravstvena nega III (ZN III)
Storitve se praviloma nanašajo na nepomične stanovalce, ki so odvisni od
pomoči zdravstvenih delavcev zaradi fizične in/ali psihične prizadetosti.
Vse potrebe jim zagotavljajo zdravstveni delavci, vključno s potrebo po
varovanju (dementni, nemirni in delirantni bolniki). Stanovalci ležijo na
negovalnih oddelkih in potrebujejo pomoč, nadzor in zdravstveno nego 24
ur na dan.
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Zdravstveno-negovalni ukrepi ZN III:
∙ zdravstvena nega nepomičnega stanovalca,
∙ zdravstvena nega težje duševno prizadetih in motenih oseb,
∙ zdravstvena nega po težkih operacijah in pri drugih težkih stanjih in
∙ medicinski postopki pri katerih je porabljen čas negovalnega kadra več
kot eno uro na dan.
Zdravstvena nega IV (ZN IV)
V to skupino uvrščamo tiste stanovalce, pri katerih je bilo odklonjeno sicer
objektivno utemeljeno bolnišnično zdravljenje zaradi narave diagnoze ali
funkcionalnega stanja. V to kategorijo ZN sodijo stanovalci iz ZN III, pri katerih
je povečan obseg dela in materiala. Čas izvajanja ZN se poveča na preko
tri ure dnevno. Praviloma je zdravstveno stanje stanovalca ireverzibilno
- ni pričakovati nikakršnega kliničnega izboljšanja oziroma ima tendenco
slabšanja.
Informacije o zdravstveni negi in oskrbi dajeta vodja zdravstveno
negovalne službe oziroma oddelčna sestra vsak delavnik od ponedeljka
do petka dopoldan, po dogovoru pa tudi v popoldanskem času.

Preprečevanje okužb
Večina stanovalcev v Domu trpi zaradi več kroničnih bolezenskih procesov,
80% je inkontinentnih, 60% je nepomičnih, 25% je slabo pomičnih, povprečna
starost je preko 80 let. Zaradi vseh teh dejstev je varnost stanovalcev, kamor
sodi tudi preprečevanje okužb, ogrožena.
V Domu smo se sistematično lotili reševanja tega problema s pripravo
programa obvladovanja in preprečevanja bolnišničnih okužb. Preprečevanje
bolnišničnih okužb je standard kakovosti zdravljenja, zdravstvene nege,
diagnostike in rehabilitacije vsake zdravstvene ustanove. Čeprav domovi
nismo zdravstvene ustanove, moramo upoštevati standarde higiene kot
so predpisani za bolnišnice, saj se v domovih izvajajo zdravstvena nega,
zdravljenje in rehabilitacija stanovalcev. Bolnišnična higiena je eden od
osnovnih pogojev za dobro počutje stanovalcev, osebja in obiskovalcev.
Čisto, prijazno in pred bolnišnično okužbo varno okolje je bistveno za
kakovost storitev zdravstvene nege in oskrbe.
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S preprečevanjem okužb se preprečujejo zapleti pri zdravljenju, zdravstveni

negi in rehabilitaciji, s tem pa se zmanjšujejo tudi stroški, hkrati pa pomeni
tudi zmanjšanje stroškov zdravljenja, zdravstvene nege in oskrbe.

Domska ambulanta
Zdravnik prihaja v Domsko ambulanto dvakrat tedensko (ob torkih in
četrtkih) iz Zdravstvenega doma Hrastnik. V Domu se opravljajo zdravniški
pregledi in manjši posegi ter preventivno svetovanje. Stanovalcem je
zagotovljena kvalitetna in celostna zdravstvena obravnava. Po potrebi
splošni zdravnik stanovalce napoti na specialistične preglede v druge
ustanove ali na zdravljenje v bolnišnice. Izven ordinacijskega časa Domske
ambulante je zdravstveno varstvo stanovalcev zagotovljeno v dežurni službi
zdravstvenega doma.
Informacije o zdravstvenem stanju lahko svojci dobijo vsak torek ali
četrtek med 12. in 14. uro pri domskem zdravniku.
Enkrat mesečno prihajata v Dom tudi specialist psihiater in specialist
fiziater.
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Fizioterapija
Fizioterapija je zdravstvena storitev, ki je stanovalcem dostopna po
predpisih s področja zdravstvenega varstva. Osnovni cilj in namen izvajanja
fizioterapije je vzdrževanje, vzpostavljanje in izboljšanje psihofizičnih
sposobnosti in zmogljivosti stanovalcev.
Fizioterapevtske storitve se izvajajo po naročilu zdravnika, pri izvajanju
terapije pa je fizioterapevt samostojen. Na podlagi ocenjevanja in testiranja
stanovalca ugotavlja potrebe po izvajanju fizioterapije, predlaga uporabo
ustreznih ortopedskih pripomočkov, individualno načrtuje in dokumentira
izvajanje terapije. V našem zavodu izvajamo fizioterapijo, ki temelji na
znanju in izkušnjah, ki izhajajo iz dela s starejšimi. Pri rehabilitaciji le-teh
je potrebno upoštevati psihične in fizične spremembe, ki so normalni
spremljevalci staranja. Stanovalcem želimo omogočiti čim bolj samostojno
in kvalitetno življenje tudi v visoki starosti.
Pretežni del obravnav izvajamo v prostorih fizioterapije, ki je sodobno
opremljena s tehničnimi pripomočki in aparaturami, nekatere postopke
pa tudi v sobah in dnevnih prostorih po nadstropjih ( npr. skupinska
telovadba).
Z našim strokovnim delom skušamo doseči maksimalno možno funkcijsko
osamosvojitev starostnika in tako doseči čim boljše sozvočje med telesom
in dobrim psihičnim počutjem.
Fizioterapija se izvaja od ponedeljka do petka v dopoldanskem času.

Metode fizioterapevtskega dela
Kinezioterapija
Zdravljenje z gibanjem ali kinezioterapija vključuje:
∙ najrazličnejše oblike vaj,
∙ krepitev mišic
∙ respiratorno fizioterapijo,
∙ učenje hoje,
∙ pravilno uporabo ortopedskih pripomočkov,
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∙ vibracijsko masažo,

∙ limfno drenažo.
Termoterapija
Termoterapija je zdravljenje s toplotnimi modalnostmi, ki lahko ogrejejo ali
ohladijo del telesa. Zajema:
∙ termopak obloge ter
∙ krioterapijo.
Elektroterapija
Zdravljenje s pomočjo elektroaparatur:
∙ DD (diadinamični tokovi),
∙ IF (interferenčni tokovi),
∙ TENS (protibolečinska elektro-stimulacija),
∙ UZ,
∙ magnetoterapija,
∙ elektrostimulacija,
∙ laser.
Na področju domskega dela je fizioterapija zelo kompleksna, saj deluje na
preventivnem in kurativnem področju. Za dobro izvajanje vseh nalog mora
tesno sodelovati z ostalimi strokovnimi službami v zavodu. Vsi se trudimo
zagotoviti optimalno kvaliteto življenja naših stanovalcev.
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Delovna terapija
Delovni terapevt ob sprejemu v Dom zbere vse potrebne informacije
o stanovalcu - opravi pogovor z njim, pregleda dokumentacijo, izvede
potrebna testiranja. Na podlagi dobljenih podatkov ter potreb in želja skupaj
s stanovalcem izdela program delovne terapije, v katerem pomembnost
posameznih problemov določi stanovalec sam.
Z aktivnostmi delovne terapije, ki jih predpiše zdravnik, skušamo stanovalcem
pomagati pri ohranjanju kvalitete življenja na ustreznem nivoju. Aktivnosti
se izvajajo na treh področjih:
∙ skrb zase,
∙ delo,
∙ prosti čas.
Področje skrbi zase
To področje obsega:
∙ dnevne aktivnosti,
∙ osvajanje ožjega in širšega okolja,
∙ pripomočke,
∙ urjenje višjih psihičnih funkcij.
Delovni terapevt opravi oceno sposobnosti stanovalca. Glede na to prične
po potrebi z učenjem dnevnih aktivnosti, ki obsegajo učenje usedanja v
postelji, hranjenja, umivanja, oblačenja, presedanja z vozička na posteljo in
obratno, uporabo stranišča, uporabo invalidskega vozička in pripomočkov...
Delovni terapevt oceni, katera aktivnost je tista, ki stanovalcu povzroča
največ težav in ji je potrebno posvetiti največ pozornosti. Ali bo to aktivnost
skušal izboljšati ali ne, pa se odloči stanovalec sam.
Dnevne aktivnosti zajemajo učenje, trening in svetovanje o najvarnejših
in najlažjih načinih izvedbe aktivnosti, skupaj s stanovalcem in po njegovi
izbiri.
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Prosti čas
Prosti čas je »najobsežnejše« področje delovne terapije v Domu. Naloga
delovnega terapevta je, da stanovalcem s pomočjo sodelavcev omogoči čim
pestrejšo izbiro prostočasnih aktivnosti, da skuša čim bolj upoštevati njihove
želje (kar je pogosto precej težko), da skuša stanovalce čim bolj motivirati
in najti za vsakega primerno, po potrebi tudi namensko terapevtsko
aktivnost.
Pri tem je treba poudariti, da je:
∙ prostega časa v Domu zelo veliko (stanovalcem ni potrebno opravljati
domačih opravil), zato je pomembno, da se ga kvalitetno izkoristi,
∙ pomembno pravo razmerje med aktivnim preživljanjem prostega časa in
počitkom,
∙ to razmerje za vsakega posameznika drugačno in da ga določa vsak
stanovalec sam; strokovni delavci mu lahko pri tem le svetujemo,
∙ izbira aktivnosti prostega časa je prepuščena posamezniku, strokovni
delavci pa skušamo zagotoviti čim večjo pestrost aktivnosti.
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Služba prehrane
Delovno področje službe prehrane zajema:
∙ zagotavljanje živil in ostalega materiala za potrebe službe,
∙ izvajanje dobre skladiščne prakse v skladu s smotrno izrabo materialov,
∙ načrtovanje prehrane v skladu s potrebami stanovalcev in ostalih
odjemalcev,
∙ priprava in porcioniranje jedi,
∙ transport in postrežba jedi,
∙ zagotavljanje varne in zdrave prehrane v skladu z zahtevami sistema
HACCP,
∙ zagotavljanje obrokov za uporabnike pomoči na domu,
∙ izvedba zahtevnejših gostinskih storitev za zunanje odjemalce.

Strokovna izhodišča za načrtovanje prehrane
Načrtovanje prehrane temelji na zagotavljanju varnih, zdravih in okusnih
obrokov:
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Varnost obrokov zagotavljamo s pomočjo sistema HACCP, ki omogoča
prepoznavanje, ocenjevanje, ukrepanje in nadzor nad morebitno prisotnimi
škodljivimi snovmi v živilih, ki bi lahko ogrožali zdravje človeka. Notranji

nadzor je uveden pri vseh fazah priprave hrane - od sprejema živil do izdaje
gotovih jedi.
Zdrave jedi pripravljamo iz kakovostnih živil, ki nam jih dostavljajo skrbno
izbrani dobavitelji. Živila v kuhinji obdelamo s takšnimi tehnološkimi
postopki, da v največji možni meri ohranimo njihove vitalne sestavine. Obroki
za stanovalce so načrtovani v skladu z Referenčnimi vrednostmi za vnos
hranil, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. Sledimo tudi
smernicam Nacionalnega programa prehranske politike. Z uravnoteženim
vnosom ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob je zagotovljena ustrezna
energijska vrednost obrokov. Priporočene količine sadja in zelenjave pa
zagotavljajo oskrbo stanovalcev s potrebnimi vitamini, mineralnimi snovmi
in vlakninami. Za zadosten vnos tekočin so stanovalcem na voljo različni čaji,
občasno tudi sadni sokovi.
Okus jedi skušamo čim bolj prilagoditi željam naših stanovalcev. Pripravljamo
stare zasavske in ostale slovenske jedi, sledimo pa tudi sodobnim trendom
na področju gastronomije. Prijazna postrežba in dobra hrana sta sopotnika
slehernega dne, za praznike pa praznično vzdušje popestrijo slastne
praznične dobrote. Okusne obroke občasno zaokrožimo s kozarcem
izbranega vina.
Prehranska oskrba stanovalcev
Stanovalcem zagotavljamo prilagojeno-varovalno prehrano. Varovalna
prehrana pa je izhodišče za več vrst dietne prehrane. Dietno prehrano
predpiše zdravnik, ker je del zdravstvene terapije pri določenih obolenjih.
Najpogostejše vrste diet, ki jih trenutno pripravljamo so diabetična, želodčna,
žolčna in ledvična. Na osnovi potreb stanovalcev lahko pripravimo tudi vse
ostale vrste dietne hrane.
Zaradi bolezenskih težav lahko veliko stanovalcev zaužije le takšno hrano, ki
ji z različnimi tehnološkimi postopki delno spremenimo konsistenco. Hrano
te vrste delimo na dve osnovni skupini - tekočo in kašasto. Stanovalcem
zagotavljamo nekompletno in kompletno tekočo hrano. Nekompletno
tekoča hrana je začasna oblike prehranjevanja stanovalcev pri določenih
obolenjih. Kompletno tekočo hrano pa predstavlja sondna hrana, ki je
pogostokrat trajna oblika prehranjevanja mnogih stanovalcev. Vrste kašaste
hrane, ki jo pripravljamo, so: mleta, miksana, kremno tekoča in druge. Za
stanovalce, ki si hrano težje režejo in žvečijo, pripravljamo sesekljano hrano.
Stanovalci lahko obroke pojedo v centralni jedilnici, dnevnih prostorih v
posameznem nadstropju ali v sobah.
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Vsem tistim stanovalcem, ki ne zmorejo v centralno jedilnico, dostavimo
obroke na oddelke s pomočjo tabletnega sistema. Tabletni sistem je način
distribucije gotovih jedi, ki omogoča, da že v kuhinji porcioniramo obrok
za posameznika. Vsak stanovalec, ki se prehranjuje na oddelku, ima svojo
prehransko kartico, kjer so zabeleženi podatki o vrsti prehrane ter njegovih
individualnih potrebah in željah. Ta način oskrbe s hrano zagotavlja hitro in
kakovostno postrežbo večjega števila stanovalcev.
Vsi stanovalci imajo možnost, da izrazijo svoje posebne zahteve glede
prehrane. Z individualnim pristopom se trudimo upoštevati njihove navade,
trenutne potrebe in drobne želje.
Informacije o prehrani lahko svojci dobijo vsak delavnik od ponedeljka do
petka dopoldan pri vodji službe prehrane.
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Finančno-računovodska služba
Plačevanje storitev
Vse storitve, ki jih osebje Doma nudi stanovalcem v skladu s sklenjenim
Dogovorom o vrsti, trajanju in obsegu storitev institucionalnega varstva in
v skladu z navodili domskega zdravnika, so plačljive, plačniki pa so različni:
Storitve socialne oskrbe, ki jih potrebuje glede na preostale psihofizične
sposobnosti in so opredeljene v Dogovoru, plača stanovalec sam. Če nima
dovolj lastnih sredstev (praviloma je to pokojnina), so k doplačilu zavezani
ožji družinski člani (zakonci in otroci) - po podani lastni izjavi, sklenjenem
dogovoru ali v skladu z odločbo centra za socialno delo. V kolikor plačilna
sposobnost vseh navedenih ne pokrije celotne mesečne vrednosti
opravljenih storitev, se razlika zaračuna občini, kjer ima stanovalec stalno
bivališče.
Storitve zdravstvene nege po navodilu domskega zdravnika in
standardizirane inkontinenčne pripomočke plača Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije iz sredstev obveznega zavarovanja, stanovalec pa
dobi v vednost le informativno obvestilo o znesku opravljenih storitev.
Zaračunavanje
Opravljene storitve se zaračunavajo enkrat mesečno, in sicer na začetku
meseca za pretekli mesec, račun pa je potrebno plačati do 15. v mesecu:
Stanovalci, ki prejmejo račun do višine pokojnine, lahko v skladu s
Pravilnikom o ravnanju z denarjem stanovalcev pooblastijo blagajničarko
Doma, da varno hrani njihovo hranilno knjigo, opravlja pologe denarja iz in
na hranilno knjigo (po naročilu stanovalca, za kar se vodi posebna evidenca,
kjer sta datum in podpis stanovalca bistvenega pomena), plačuje položnice
na banki v imenu in za račun stanovalca ter skrbi, da je račun za Dom
pravočasno plačan.
Svojci, ki prejmejo račun na dom, le-tega plačajo s priloženo položnico.
Občine plačajo razliko na podlagi zbirnega računa za vse stanovalce glede
na stalno bivališče. Pri tem je pomembno, da občine praviloma prispevajo
le k storitvam oskrbe I, II in III, medtem ko mora nadstandardne in dodatne
storitve plačati stanovalec sam ali njegovi družinski člani.
Za zamujena plačila in za neplačila se zaračunavajo zakonske zamudne
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obresti.
Meja socialne varnosti (žepnina)
Stanovalcem, ki nimajo dovolj lastnih sredstev (pokojnina), pripada v
skladu z zakonom o socialnem varstvu znesek meje socialne varnosti za
osebne potrebe (žepnina), ki znaša 10% pokojnine oziroma najmanj 2%
minimalnega dohodka (9.612,00 SIT od februarja 2006 - ta znesek se skladno
s predpisi spreminja). Z žepnino mora stanovalec v prvi vrsti plačati premijo
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, zdravila in provizijo banke
za vodenje računa. Ostanek žepnine pa stanovalci vsak mesec prejmejo na
blagajni Doma, in sicer zadnji dan v mesecu oz. najkasneje do 3. naslednjega
meseca.
Stanovalci, ki imajo dovolj lastnih sredstev za plačilo vseh storitev, lahko
s posebnim dogovorom pooblastijo blagajničarko Doma, da jim vsak
mesec iz njihove hranilne knjige prinese denar v višini dogovorjenega
zneska. Stanovalci in vsi pooblaščeni na hranilni knjigi imajo kadarkoli brez
predhodne najave v okviru delovnega časa in uradnih ur računovodske
službe pravico do kontrole vseh transakcij na hranilni knjižici, ki jih opravi
blagajničarka Doma.
Cenik
Cene storitev institucionalnega varstva so določene s cenikom, ki ga
sprejema svet zavoda in je na ogled na recepciji Doma. Dom mora za
vsako spremembo cene standardne storitve oskrbe I predhodno pridobiti
soglasje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Praviloma se cene
spremenijo enkrat letno, in sicer 1. februarja. Če stanovalec potrebuje več
pomoči pri bivanju v Domu, se ga razvrsti v višjo kategorijo oskrbe, to je
v oskrbo II ali III. V tem primeru se tudi bivanje v Domu zaračuna po ceni
oskrbe II ali III.
Delavke v računovodski službi so pristojne tudi za dodatna pojasnila glede
zaračunanih storitev in reševanja morebitnih reklamacij. V primeru, da vam
na računu karkoli ni razumljivo, se za pojasnila takoj obrnite na našo službo.
V primeru napake bomo račun popravili še pred vašim plačilom, v kolikor ga
boste že plačali, pa vam bomo preplačilo takoj vrnili.
Cenik je na ogled na recepciji in spletni strani doma, v tiskani obliki pa ga
dobite pri socialni delavki.
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Pomoč na domu

V Domu starejših izvajamo tudi pomoč na domu. Tako smo v pomoč
tudi starostnikom, ki niso stanovalci našega Doma. V okviru pomoči je
možno dogovoriti dostavo kosila na dom.
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Pomoč na domu
Pomoč na domu je ena od možnosti, kako si olajšati bivanje doma in ostati
čimdlje v domačem okolju. Gre za socialno-varstveno storitev, ki jo Dom
starejših Hrastnik v občini Hrastnik izvaja skladno z Odlokom o organizaciji
in izvajanju službe socialne oskrbe na domu in merilih za določanje plačil
storitev - kot ga je sprejel Občinski svet Občine Hrastnik na seji 16. 12. 1999.
V okviru pomoči na domu se občanom Hrastnika zagotavljajo:
∙ gospodinjska pomoč,
∙ pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
∙ pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Pridobitev pomoči
Vodja pomoči na domu je socialna delavka Doma. Uporabnika seznani
s podrobnostmi izvajanja pomoči na domu (vsebine, cena, način dela).
Uporabnik opredeli čas, pogostost in vsebino storitve, ki jo potrebuje in
o tem z Domom sklene dogovor. Vrednost ene ure storitve je razvidna iz
cenika storitev Doma.
Uporabnika po sklenjenem dogovoru in skladno z opredeljenim urnikom
obiskuje delavka. Delavka o opravljenem delu vodi dnevnik in uporabnik s
podpisom v dnevniku potrdi opravljeno delo. Evidenca je podlaga za obračun
storitev. Zaradi načina organizacije dela je obračunski mesec za pomoč na
domu od 26. dne prejšnjega meseca do 25. dne tekočega meseca.
Gospodinjska pomoč
V tem sklopu je treba poudariti, da se lahko uporabnik dogovori za dostavo
kosila na dom (navadno ali dietno, celo ali polovično). Dostava zaenkrat
poteka ob delavnikih.
Druge vsebine gospodinjske pomoči:
∙ prinašanje enega pripravljenega obroka hrane,
∙ nabava živil in priprava enega obroka hrane,
∙ pomivanje porabljene posode,
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∙ osnovno čiščenje bivalnega prostora,

∙ odnašanje smeti,
∙ čiščenje spalnega prostora.
Pomoč pri vzdrževanju osebne higiene
Pomeni:
∙ pomoč pri oblačenju ali slačenju,
∙ pomoč pri umivanju,
∙ pomoč pri hranjenju,
∙ pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
∙ vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov.
Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov
Sem sodi:
∙ vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci, s sorodstvom,
∙ spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
∙ informiranje ustanov o stanju in potrebah uporabnika,
∙ priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
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Varstvo stanovalcev z demenco

Za stanovalce s posebnimi potrebami - demenco - se odvija naš program
v 4. nadstropju.
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Varstvo stanovalcev z demenco
Tudi v našem Domu se, tako kot v mnogih drugih domovih po Sloveniji, povečuje
število stanovalcev z demenco. Tako se že precej let trudimo zagotoviti stanovalcem
z demenco ob dobri oskrbi in negi še dodatne dejavnosti, s katerimi bi jim zagotovili
večjo kvaliteto bivanja.
V 4. nadstropju smo uspeli pridobiti prostor za delo z ljudmi z demenco, z zaposlitvijo
delavk – družabnic pa jim zagotavljamo tudi dnevno dopoldansko in popoldansko
varstvo.
Zagotoviti jim skušamo nekaj osnovnih pogojev:
∙ stalno osebje,
∙ stalni dnevni ritem in prostor,
∙ stalno mesto v prostoru (stol pri mizi, sedež pred TV...),
∙ upoštevanje individualnih želja stanovalcev (kasnejše vstajanje, spremstvo na
stranišče...)
Strokovni delavci skušamo osebe z demenco kar najbolj vključevati v svoje programe,
vpeljali pa smo tudi delo v skupini, ki je namenjena samo njim in poteka vsak dan v
posebni sobi v 4. nadstropju.
Program dela z dementnimi skušamo stalno izboljševati in izpopolnjevati.
Nekaj smernic za delo z dementnimi stanovalci
Za ljudi z demenco je značilno, da je njihovo zazanavanje spremenjeno, okrnjeno. Tako
je možno, da zelo močni dražljaji ne izzovejo odziva, ali pa lahko že najpreprostejši,
čisto običajni dražljaji povzročijo pretiran odziv in nemir.
Zato je pomembno:
∙ da vsak dan sproti ocenimo stanje vsakega posameznega stanovalca z demenco,
∙ da osebje, ki dela z dementnimi stanovalci, čim bolje pozna in zazna spremembe
v njihovem obnašanju,
∙ z dementnimi stanovalci se pogovarjamo z umirjenim, prijaznim glasom,
∙ izogibamo se pretirane naglice, sami ne hitimo in tudi stanovalcev ne priganjamo,
∙ pri negi v sobah se pogovarjamo s stanovalcem, ki ga negujemo,
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∙ ko je stanovalec v postelji, obleko pospravimo v omaro, saj ga pogled na
obleko vzpodbuja k slačenju,
∙ po možnosti naj dementni stanovalci jedo v skupini, saj naj bi jih pogled
na druge, ki jedo, vzpodbujal, da bodo tudi sami jedli,
∙ TV v prostoru z dementnimi naj bo prižgan le določeno obdobje, ne ves
čas,
∙ vključen naj bo samo TV ali samo radio - ne oboje!
∙ velja pravilo, da sprejmemo realnost osebe z demenco, ne pa da ji vsiljujemo
svojo realnost. To pomeni, da človeka, ki trdi, da ni jedel, ne prepričujemo
o nasprotnem, ampak da skušamo njegov tok misli preusmeriti na nekaj
drugega.
∙ če so stanovalci prepirljivi, jim ne skušamo dopovedati, da se ne smejo
prepirati z drugimi, ampak ravnamo enako, kot v prejšnjem primeru.
O tem, kako se počutijo in kaj pričakujejo osebe z demenco, je dragoceno
razmišljati - tako osebju kot svojcem na tale način:
∙ delaj z mano, kot bi želel, da si obravnavan sam,
∙ glej me v oči, ko se pogovarjaš z mano,
∙ z mano se ne moreš prepirati,
∙ domačnost, prijaznost - to mi veliko pomeni,
∙ naj se vključijo svojci - kajti dementen nisem postal od danes do jutri,
svojci to najbolj vedo,
∙ če sem še tako dementen in ne znam povedati, kdo ste - hčerko ali tujca
spoznam s pomočjo čutil,
∙ nisem hudoben, ker ne znam biti,
∙ dovolite mi, da postorim sam, kar zmorem, s tem se poveča občutek moje
lastne koristnosti,
∙ širša okolica in svojci - sprejmite me tudi takšnega kot sem sedaj - še vedno
sem vaš.
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Prihod stanovalca v dom

Nekaj napotkov za čimbolj udobno selitev stanovalcev v Dom starejših
Hrastnik in njihovo prijetno bivanje...
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Splošni napotki in pojasnila
Datum sprejema stanovalca opredelita uporabnik in izvajalec v Dogovoru o
vrsti, trajanju in obsegu storitve institucionalnega varstva. Socialna delavka
bo uporabnika oz. njegovega pooblaščenca ali skrbnika podrobneje
seznanila z vsem potrebnim v zvezi s prihodom v Dom (dokumenti, osebne
stvari in drugo).
Prevoz z reševalnim vozilom ureja stanovalec sam oziroma njegovi svojci.
Stanovalec ob sprejemu predloži:
∙ osebno izkaznico,
∙ zdravstveno kartico,
∙ osebni zdravstveni karton.
Stanovalec prinese s seboj:
∙ zdravila, ki jih uživa,
∙ pripomočke, ki jih uporablja.
Vabimo vas, da socialno delavko in glavno sestro Doma v razgovorih
seznanite s svojimi navadami, posebnostmi in željami glede prehrane,
dnevnega ritma, opreme.
Oprema v sobi
Soba je opremljena z domsko opremo. Zaželeno je, da stanovalec v dogovoru
z vodstvom Doma doda v sobo svoje predmete (slike, fotografije, omarico).
S tem bo soba dobila bolj domač videz, ob stvareh, ki so stanovalcu blizu, pa
bo tudi njegovo vživljanje v novo okolje lažje.
Garderoba
Stanovalec naj s seboj prinese dovolj garderobe za različne letne čase, pribor
za osebno higieno, perilo in primerno obutev, ki ne drsi. V Domu bo prejel
brisače, posteljno perilo in odeje. Če želi, lahko uporablja svoj vzglavnik in
odejo.
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Na podlagi izkušenj iz prakse svetujemo, da s seboj prinesete še:

∙ obešalnike,
∙ drugo posodo (lončki, skodelice) za vaše druženje v čajni kuhinji,
∙ plastično posodo (lavor).
V primeru, da stanovalec potrebuje nego in je odvisen od pomoči drugih
oseb, se je dobro z osebjem pogovoriti o vrsti garderobe, ki jo potrebuje.
Pranje perila
Pranje perila je zagotovljeno v Domski pralnici in je vključeno v ceno
oskrbe.
Priporočamo, da je garderoba iz obstojnih in pralnih tkanin. Garderobo in
perilo za pranje označi domska šivilja. Stanovalec, ki dobi novo garderobo,
na to opozori šiviljo, da bo tudi te kose označila. Če se boste za pranje
dogovorili v krogu družine, s tem seznanite socialno delavko.
Če imate v zvezi s pranjem vprašanja in pripombe, se pogovorite s šiviljo. Če
reševanje ne poteka na ustrezen način, se dogovorite z glavno sestro.
Stalno bivališče
Stanovalec kljub sprejemu v Dom v svojih osebnih dokumentih in evidenci
v upravni enoti obdrži isti naslov stalnega bivališča, kot ga je imel pred
prihodom v Dom. Tako se na upravni enoti ne odjavlja in ne spreminja
podatkov v osebnih dokumentih. V Domu ima prijavljeno samo začasno
bivališče. Prijavo začasnega bivališča ureja strokovna služba Doma.
Čas obiskov
Priporočena termina za obiske sta:
∙ za bivalni del od 9. do 20. ure,
∙ za negovalni del od 10. do 19. ure.
V okviru teh terminov obiski časovno niso omejeni. V posebnih primerih
so obiski ob dogovoru z vodstvom Doma dovoljeni tudi izven navedenih
terminov.
Predlagamo, da se svojci in prijatelji pozanimajo, v katere dopoldanske
aktivnosti je vključen stanovalec in temu prilagodijo svoje obiske. V
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primeru, da ima stanovalec več sorodnikov in še krog svojih prijateljev, bo
zelo dragoceno, če se boste dogovorili za določen urnik ter s tem zagotovili
pogostejše obiske, saj je to tista dragocena vez, ki ob tako veliki spremembi,
kot je prihod v Dom, starostnikom ogromno pomeni. Če bo uspelo, da bo
imel z medsebojnim dogovarjanjem obiske večkrat tedensko in še zlasti ob
koncih tedna, bo to bolj dragoceno, kot če bi enkrat za mizo sedela večja
skupina ljudi, potem pa dolgo časa ne bi bilo nikogar.
Prejemanje pošte
Ob prihodu v Dom stanovalec na pošti uredi spremembo naslova - da bo
imel pošto prenaslovljeno na svoj novi (začasni) naslov.
V Domu se lahko stanovalec dogovori, da v času njegove odsotnosti ali
bolezni njegovo pošto prevzame socialna delavka in mu jo kasneje oziroma
ob vrnitvi izroči.
Informacije o stanovalcu
Stanovalec ob dogovarjanju za sprejem v Dom opredeli eno ali več oseb, ki
lahko zanj urejajo stvari ali pridobijo informacije o njem (za informacije so
pristojni strokovni delavci Doma). Dom te osebe obvešča o pomembnejših
spremembah - poslabšanju zdravstvenega stanja, napotitvi v bolnico,
posebnih situacijah. O tem, kdaj se stanovalec iz bolnice vrača v Dom,
običajno nimamo informacij in zato o tem ne obveščamo svojcev.
Lastnina stanovalca
Dom ne vodi evidence o denarju, zlatnini ali drugih vrednih predmetih
stanovalcev. Za to odgovarjajo stanovalci sami. Priporoča se, da teh
predmetov v večji vrednosti ali količini ne hranijo v predalih in omarah
sobe.
Odhod na obiske ali počitnice
Kadar bo stanovalec odšel s svojimi svojci iz Doma - za več ur ali pa več dni
- prosimo, da svoj odhod sporoči v recepciji in v zdravstveno negovalni
enoti.
Če bo odsotnost trajala več dni, se bo upoštevala od prvega dne odsotnosti,
če bo najavljena 3 dni pred odhodom.
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Prevoz z reševalnim vozilom
Vprašanje, ali bo stanovalec odšel na pregled v zdravstveno ustanovo z
reševalnim vozilom ali ne, je v pristojnosti domskega zdravnika, ki ravna
skladno s predpisi.
Nenujna spremstva
Če zdravstveno stanje stanovalca ne zahteva spremstva zdravstvene delavke,
potem se za spremstvo stanovalcu obvesti njegove svojce. V primeru, da leti ne gredo v spremstvo, se lahko dogovorijo za spremstvo bolničarke - kar
je dodatna storitev, ki se zaračuna po ceniku Doma.
Uveljavljanje dodatka za pomoč in postrežbo
Postopek se začne na zahtevo zavarovanca. Predlog izdela osebni zdravnik
in ga naslovi na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. O dodelitvi
dodatka odloča izvedenska komisija. Storitev priprave dokumentacije ni
vključena v osnovno in dodatno zdravstveno zavarovanje, zato jo zavarovanec
v Zdravstvenem domu posebej plača. Obrazce za plačilo storitve prejmete
v Domu.
Pomembno je omeniti, da kategorija oskrbe, v katero je v Domu razvrščen
stanovalec, in višina dodatka za pomoč in postrežbo oziroma njegova
odobritev nista v medsebojni povezavi. Stanovalec je v Domu razvrščen v
kategorijo oskrbe glede na obseg potrebnih storitev. Ni pa nujno, da bo zato
avtomatično dobil tudi dodatek za pomoč in postrežbo.
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Prosti čas

Zaposleni se trudimo, da je življenje naših stanovalcev polno novih
doživetij, zato redno pripravljamo kar nekaj dodatnih aktivnosti.
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Pregled aktivnosti za preživljanje
prostega časa
Jutranja telovadba
Poteka vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 do 9.15 v dnevnem
prostoru v 1. nadstropju. Telovadbo vodi fizioterapevtka. Namenjena
je vsakodnevnemu skupnemu razgibavanju. Vsak sodeluje po svojih
zmožnostih in počutju.
Branje časopisa
Sledi telovadbi in poteka ob ponedeljkih in sredah od 9.20 do 10.00 v
dnevnem prostoru v 1. nadstropju. Namenjeno je prebiranju dnevnih
novic, kakšni debati na aktualne dogodke in druženju.
Branje knjige
Nekateri stanovalci že bolj slabo vidijo in jih to ovira pri branju. Zato je
organizirano branje knjige, ki poteka ob torkih, četrtkih in petkih po
telovadbi od 9.20 do 10.00 v dnevnem prostoru v 1. nadstropju.

Skupine za druženje stanovalcev
Skupina kaveljci in korenine
Sestaja se vsak ponedeljek od 10.00 do 11.00 v dnevnem prostoru v 2.
nadstropju. Njeni cilji so pridobiti nove informacije o tem, kako ohraniti
zdravje oziroma kako obvladati bolezen in medsebojna izmenjava izkušenj.
Skupino vodi glavna sestra.
Skupina svoja srečanja vedno prične s telovadbo, ki jo priporoča Svetovna
zdravstvena organizacija, s poudarkom na dihalnih vajah.
Skupino pogostimo z skodelico domačega zdravilnega čaja, sledijo kratki
nasveti za zdravje in dobro počutje ter teme o različnih boleznih, ki pestijo
starejše. Vse teme so usmerjene v preventivo in v aktivno vlogo stanovalcev,
v spodbujanje, da za svoje zdravje naredijo vse, kar je v njihovi moči. Tako
telesno in duševno razgibani stanovalci lažje premagujejo vsakodnevne
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težave. Skupina svoja srečanja zaključi s pripovedovanjem šal in petjem
pesmi, ki si jih izberejo stanovalci.
Vsak zadnji ponedeljek v mesecu imajo člani skupine možnost, da se
udeležijo kontrolnih meritev krvnega sladkorja, krvnega pritiska in telesne
teže. Vse podatke beležimo na individualni list kontrol, na katerega beležimo
tudi čas dnevne aktivnosti posameznega stanovalca.
Skupine za samopomoč
To so pogovorne skupine, ki se sestajajo že od novembra 1995 vsak torek ob
10.00 v dnevnih prostorih po posameznih nadstropjih.
V Domu delujejo štiri skupine za samopomoč:
∙ Jesenski listi (v prvem nadstropju, vodi jo predstavnica Rdečega križa
Hrastnik),
∙ Deteljice (v drugem nadstropju, vodi jo delovna terapevtka),
∙ Slavčki (v tretjem nadstropju, vodi jo socialna delavka),
∙ Lipa in Ajda (v četrtem nadstropju, vodita ju delovna terapevtka ali
socialna delavka).
Cilji in vsebina delovanja skupin za samopomoč so: druženje in krajšanje
časa, krepitev medsebojnih vezi, negovanje prijateljstva, obujanje spominov,
ljudski običaji, praznovanja, pogovor z gosti o zanimivih temah.
V skupinah velja temeljno načelo, da se na skupinah ne pogovarjamo o
domskih problemih ter da se medsebojno spoštujemo in upoštevamo
mnenja drug drugega.
Ugankarji
Skupine ugankarjev so bile ustanovljene junija 1997 in se sestajajo vsako
sredo ob 10. uri.
V Domu delujeta dve skupini ugankarjev:
∙ prva skupina se sestaja v dnevnem prostoru 1. nadstropja (vodi jo socialna
delavka),
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∙ druga skupina se srečuje v dnevnem prostoru 2. nadstropja (vodi jo
delovna terapevtka).

Vsebina ugankarjev so različne besedne in miselne igre, ki so namenjene
ohranjanju čilosti možganov (besedni zaklad, koncentracija, govor, branje,
pisanje).
Pravila, ki se upoštevajo pri ugankarjih:
∙ članstvo je prostovoljno,
∙ v skupini ne tekmujemo,
∙ nihče v skupini ni ne boljši in ne slabši - vsi člani so enaki.

Skupina za ročna dela
Skupina se ponavadi sestaja ob četrtkih.
Stanovalci oziroma, tukaj je bolje reči stanovalke, sodelujejo pri ustvarjanju
različnih izdelkov. Delovna terapevtka delo organizira tako, da poteka po
sposobnostih posameznika - nekdo reže, drugi barva, tretji lepi. Stanovalke
izdelujejo različne izdelke, ki jih predstavijo na razstavi, ponavadi v okviru
praznovanja obletnice Doma. Poleg ohranjanja ročnih spretnosti je
pomembno tudi medsebojno druženje za krajši čas.
Člani skupine za ročna za nagrado odidejo vsako leto na celodnevni izlet. Bili
so že v Žički kartuziji, v Prekmurju, splavarili so po reki Savi...
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Pevski zbor
Vodi ga delovna terapevtka. Vaje so ponavadi ob torkih - po kosilu. Zbor
nastopa na domskih prireditvah. Poleti pripravi nastop za svojce, nastopa na
decembrski prireditvi, stanovalcem negovalnega oddelka pa že vrsto let na
lastno pobudo pripravi koledovanje.

Druge aktivnosti
V Domu organiziramo še:
∙ tombolo,
∙ izlete - organiziramo krajše izlete, ki jim rečemo planinski izleti, po
željah in predlogih stanovalcev, enkrat letno pa povabimo stanovalce na
celodnevni izlet. Stanovalec se za izlet prijavi, če to želi. Vedno organiziramo
spremstvo našega osebja, da smo stanovalcem tudi v pomoč,
∙ različne prireditve - nastopi otrok iz vrtca, osnovne šole, stiki s srednjimi
šolami,
∙ aktivnosti in prireditve ob praznikih - nastopi pevskih zborov, glasbenih
skupin,
∙ teden upokojencev DU Hrastnik - prireditev v Domu, obiski razstave,
srečanja,
∙ poletna druženja - športne igre, druženja z zanimivimi gosti, različne
predstavitve,
∙ organiziranje in ogled razstav - sodelovanje s krožkom pletilj društev
upokojencev Hrastnik in Dol in društva invalidov in obiski razstav v drugih
domovih za upokojence,
∙ športne igre - športne panoge prilagodimo sposobnostim in zmožnostim
stanovalcev. Oblike: kviz, namizne in družabne igre, rusko kegljanje,
metanje obročev, bližanje krogov, metanje predmetov v koš… Tisti, ki se
iger udeležujejo, pravijo, da igre pomenijo druženje, krajši čas in prijetno
zabavo,
∙ obiske drugih domov upokojencev - druženje s starostniki – stanovalci
drugih domov,
∙ knjižnica - stanovalci imajo možnost neposrednega obiskovanja Knjižnice
Antona Sovreta, saj je iz prostorov Doma v kleti neposreden prehod v njene
prostore. Knjige pa si lahko izposodijo tudi v manjši domski knjižnici,
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∙ maša, duhovne potrebe - župnik prihaja v Dom prvi petek v mesecu. Če

stanovalci želijo, da jih obišče, to lahko sporočijo v recepciji in bo o želji
obveščen. Karitas Hrastnik pripravi v jedilnici Doma večkrat na leto mašo:
za Božič, Veliko noč, Šmarnično pobožnost in Marijino vnebovzetje,
∙ prostovoljci v našem Domu - že vrsto let v naš Dom prihajajo mladi učenci, dijaki in študenti, ki v okviru svojih izobraževalnih vsebin nastopajo
v vlogi prostovoljcev. Družijo se z našimi stanovalci, jih obiskujejo, se z njimi
pogovarjajo, jim krajšajo čas. Pripravimo tudi skupna srečanja stanovalcev
in prostovoljcev.

To so vsebine, ki vam jih ponujamo za popestritev dneva in za krajši čas
- vaša pa je odločitev, ali so za vas zanimive in se jih želite udeležiti. Vašo
voljo in željo bomo spoštovali.
Družabništvo
V Domu že nekaj let poteka projekt družabništvo. V programu so zaposlene
delavke z javnih del, namenjen pa je izboljšanju kvaliteti bivanja naših
stanovalcev. Dejavnost tega programa so: varstvo in druženje z dementnimi
stanovalci, stiki s stanovalci, ki potrebujejo več individualne pozornosti,
pomoč pri drobnih opravilih, potrebni nakupi v trgovini, družabnost,
spremstva ob različnih priložnostih (na terapijo, na prireditve, v park, k
zdravniku, v drugo ustanovo).
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Droben nasvet
Stanovalci se v aktivnosti, ki potekajo v Domu, vključujejo prostovoljno glede na
svoje zmožnosti, želje in interese. Za boljše počutje in vzdrževanje kondicije pa je
zelo dragoceno, če si skladno s svojimi zmožnostmi in interesi stanovalec uspe
ustvariti dnevni ritem določenih aktivnosti in zanimanj, saj dan potem poteka
drugače in je bolj zanimiv.
Sodelovanje s svojci
V tesni povezavi s svojci stanovalca si zaposleni v Domu prizadevamo, da bi
bilo bivanje naših stanovalcev čimbolj prijetno. Sodelujemo in pomagamo
pri sprejemnem postopku. Svojce stanovalca povabimo na sestanek s
strokovnim timom, v katerem predstavimo uresničevanje individualnega
načrta. To je tudi priložnost, da se pogovorimo o posameznih vprašanjih, s
katerimi se srečujejo svojci. V opravljeni anketi, ki smo jo izvedli med svojci
stanovalcev, je bilo pohvaljeno, da si vzamemo čas za individualne stike s
svojci in podajanje informacij. Za to se bomo ves čas trudili, saj se je stalna
medsebojna povezava potrdila za pozitivno. Svojce stanovalcev iskreno
vabimo k sodelovanju.
Ohranjamo še druge oblike druženja in sodelovanja in vsako leto dodamo
še kaj novega. Trenutno redno poteka:
∙ individualni pogovori strokovnega tima s svojci stanovalca po prvih 2-3
mesecih bivanja v Domu,
∙ skupina za svojce Siničke, ki se sestaja enkrat mesečno,
∙ vabilo svojcev na prireditve Doma,
∙ vabilo svojcev na izlete Doma,
∙ vabilo svojcev na praznične prireditve - ob obletnici Doma, v mesecu
decembru,
∙ priprava predavanj o aktualnih temah o starosti.

42

Pravice stanovalcev
Doma starejših Hrastnik

V Domu se kar najbolj trudimo, da so stanovalci pri nas zadovoljni in da
se med seboj dobro razumemo. Na naslednjih straneh sledijo pravice
stanovalcev in na koga se lahko v primeru težav obrnete.
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Stanovalec doma ima pravico:
∙ do spoštovanja zasebnosti, dostojanstva in osebne integritete,
∙ do spošljivega odnosa in ravnanja delavcev,
∙ do individualne obravnave,
∙ do svobodne izbire pri odločanju, na kakšen način bo preživljal čas v
Domu,
∙ do prostega izhoda,
∙ do sodelovanja pri organizaciji življenja in dela v Domu,
∙ do nastanitve v opremljenih, ogrevanih in vzdrževanih sobah,
∙ do strokovne socialne oskrbe in zdravstvene nege,
∙ do profesionalne pomoči strokovnjakov,
∙ do starosti in zdravstvenemu stanju primerne prehrane,
∙ do pomoči pri urejanju osebnih stvari,
∙ do osnovne verske oskrbe,
∙ da se mu v primeru poslabšanja zdravstvenega stanja, po predhodnem
dogovoru in v skladu z možnostmi, omogoči bližina svojcev izven časa,
določenega za obiske.
Pravica do pritožbe
Če stanovalec meni, da so njegove pravice kršene, ali ni zadovoljen z
izvajanjem storitev v Domu, lahko svoje pripombe, pritožbe ali vprašanja
naslovi na strokovne delavce Doma.
Če stanovalec ni zadovoljen s pojasnili strokovnih delavcev, se lahko obrne
na direktorja Doma. Stanovalec lahko svoje pripombe poda ustno, lahko pa
jih poda tudi v pisni obliki.
Če stanovalec oz. njegov skrbnik nista zadovoljna s storitvami, ki izhajajo
iz sklenjenega dogovora in jih izvaja izvajalec, lahko vložita ugovor na svet
zavoda. Ugovor je potrebno vložiti v roku osem dni od opravljene storitve,
zoper katero se ugovarja.
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Stanovalec oziroma njegov skrbnik, ki nista zadovoljna s kvaliteto ali
obsegom opravljenih storitev oziroma nista zadovoljna z delom strokovnih
delavcev in strokovnih sodelavcev, imata pravico vložiti predlog za izredni
inšpekcijski nadzor. Predlog se vloži pri socialni inšpekciji ali pri Domu kot
izvajalcu storitve, ki je predlog skupaj z dokumentacijo, ki se nanaša na

obravnavani primer, dolžan odstopiti socialni inšpekciji v roku osmih dni od
prejema predloga.
V Domu se trudimo za čim boljše počutje stanovalcev. Zavedamo se, da je
pri tem zelo pomembno dobro medsebojno sodelovanje. Zato vas vabimo,
da se poslušamo, pogovarjamo in da v strpnem dialogu razrešujemo vsa
odprta vprašanja, povezana z vašim bivanjem v Domu.
Stanovalci lahko svoje pripombe, predloge, vprašanja in pritožbe naslavljajo
skladno z zgoraj opisanim postopkom. Poleg tega pa lahko svoje pravice
uresničujejo tudi preko svojih predstavnikov in organov:
∙ stanovalci imajo svojega predstavnika v svetu zavoda, ki je najvišji organ
upravljanja v Domu,
∙ v Domu najmanj enkrat na leto skličemo zbore stanovalcev po posameznih
nadstropjih
∙ izvoljen je tudi svet stanovalcev, ki ga sestavljajo 4 člani – predstavniki
stanovalcev.
Ravnanja, ki v domu niso zaželena
∙ metanje hrane in smeti skozi okno,
∙ kajenje v sobah in v vseh drugih prostorih, ki niso namenjeni kadilcem,
∙ obdarovanje zaposlenih z denarjem in vrednimi predmeti,
∙ uporabljanje grelnih teles v sobah (likalniki, kuhalniki, peči, sveče...),
∙ prilaščanje ali poškodovanje predmetov in lastnine drugih stanovalcev in
Doma,
∙ grobost, nasilje in žaljiv odnos v medsebojnih odnosih s stanovalci in
osebjem Doma,
∙ pijančevanje, razgrajanje in ravnanja, s katerimi se moti red in mir v
Domu.
Stanovalci in svojci se lahko obširneje seznanijo z obsegom pravic
ter načinom življenja in dela v Domu tudi:
∙ v hišnem redu Doma starejših Hrastnik,
∙ v ceniku socialno varstvenih storitev,
∙ pri strokovnih delavcih in sodelavcih Doma.
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