ZDRAVSTVENO NEGOVALNA
SLUŽBA
TISTI, KI STORI KAJ DOBREGA
NAJ MOLČI, TISTI, KI MU JE
BILO DOBRO STORJENO NAJ
PRIPOVEDUJE(Seneka)
Zdravstveno-negovalna služba je
del sistema zdravstvenega varstva,
ki vključuje ohranjanje zdravja,
preprečevanje bolezni in skrb za
fizično in duševno bolne ter
invalide vseh starosti.
Delo v službi zdravstvene nege in
oskrbe poteka 24ur na dan vse dni
v letu. Stanovalcem Doma v okviru
zdravstvene dejavnosti
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.

NEGOVALNI TIM
SESTAVLJAJO:
- 2 dve diplomirani medicinski
sestri,
- 12 zdravstvenih tehnikov,
- 14 bolničarjev in
- 5 bolniških strežnic
Strokovno usposobljeno osebje,
ki sestavljajo negovalni tim,
pod vodstvom vodje službe
zdravstvene nege skrbi za
celovito strokovno izvajanje

zdravstvene nege in oskrbe
stanovalcev.
Zdravstveno nego izvajamo
skladno z merili za razvrščanje
stanovalcev po zahtevnosti
zdravstvene nege in sicer v
domovih zagotavljamo tri tipe
zdravstvene nege:
- Zdravstvena nega I,
- Zdravstvena nega II in
- Zdravstvena nega III

ZDRAVLJENJE
V sodelovanju z Zdravstvenim
domom Hrastnik imamo za
potrebe zdravstvenega varstva
organizirano ambulanto splošne
medicine. Zdravnik prihaja 2x

tedensko, datum in čas ambulante
je objavljen na začetku vsakega
meseca.
Ambulanta dr. Zupanove je 1x
tedensko ob torkih med 9 in 10
uro. Izven navedenega časa je na
razpolago dežurna služba
Zdravstvenega doma Hrastnik.
Informacije o zdravstvenem stanju
stanovalcev daje zdravnik v času
delovanja ambulante.
Enkrat mesečno prihaja v Dom
tudi specialist nevrolog.

Smo tudi učna baza za dijake
Srednje zdravstvene šole.
Izvajamo tudi program
pripravništva za poklic bolničar

in ZT oziroma srednjo
medicinsko sestro.

INFORMACIJE DOBITE:
Informacije o zdravstveni negi in
oskrbi daje vodja zdravstveno
negovalne službe in oddelčna
sestra od ponedeljka do petka
med 7 in 14 uro
Vodja zdravstveno negovalne
službe: Hedvika Černoša
Telefon: 03 56 54 107
e- mail:hedvika.cernosa@domhrastnik.si
Oddelčna sestra: Poznič Katja
Telefon:03 56 54 132

DOM STAREJŠIH
HRASTNIK

SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE
IN
OSKRBE

