Komu je namenjen

Cilji

 Stanovalcem z zahtevnejšimi
dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju, ki zaradi starostne demence ali
sorodnih stanj potrebujejo delno ali
popolno osebno pomoč in osebno
spremljanje (vrsta oskrbe IV)
 po potrebi uporabnikom dnevnega
varstva, ki potrebujejo osebno
spremljanje

 spoznavanje posameznika in njegovih
potreb – tudi preko sodelovanja s
svojci
 stanovalcem z demenco omogočiti
kakovostno bivanje v domu, brez
omejevanja gibanja
 težnja k varnosti in ohranitvi
psihofizične sposobnosti
 zaposlitev
 prilagajanje posameznikovim
individualnim željam, potrebam
 zagotoviti individualnost, spoštljivost,
sprejemanje, dostojanstvo in
ohranjanje osebnosti

Oblika obravnave
Oblika obravnave je integrirana in delno
segregirana:
 dom ne razpolaga s posebnim oddelkom
za stanovalce z demenco, pač pa ti
stanovalci bivajo integrirano po celem
domu
 Poleg izvajanja oz. spodbujanja pri
življenjskih aktivnostih se po programu
oblikujejo dodatne skupinske in
individualne aktivnosti za stanovalce z
demenco, ki poleg oskrbe potrebujejo
osebno spremljanje
 Stanovalci se v aktivnosti vključujejo v
skladu s predhodno izdelanim
individualnim načrtom ter glede na
svoje trenutne zmožnosti in počutje ter
zdravstveno stanje.

Izvajalci storitve
Nosilci programa:
 varuhinja
 oskrbovalka
 animator
 socialna delavka
V delo s stanovalci z vrsto oskrbe IV so
vključeni tudi delavci v okviru izvajanja
programa javnih del - program
družabništvo in spremljanje
Z vidika storitev zdr. nege izvajajo:
 medicinska sestra, medicinska sestra
– vodja tima, bolničarka negovalka,

strežnica, fizioterapevt, delovni
terapevt, zdravnik psihiater.
Vrste aktivnosti
 Skupine za stanovalce z demenco
 Pogovorne ure, branje, komentiranje
dnevnih časopisov
 Vaje spomina, abstraktnega mišljenja
(računanje, barvanje, sestavljanje,
reševanje ugank, opisovanje
predmetov, slik….)
 Gospodinjske aktivnosti (lupljenje
jabolk, kuhanje kompota, čaja, kave,
zlaganje prtičkov,….)
 Fizioterapija za stanovalce z demenco
 Skupinsko prepevanje
 Sprehodi
 Obisk sv. maše, prireditev
 ….
Ocena tveganja
Ocena tveganja je ugotavljanje
verjetnosti, da se bo nekaj zgodilo in
predvideva načine zmanjševanja tveganja
Nekaj primerov tveganj pri integriranem
modelu obravnave:
 pretirano vstopanje v sobe drugih
stanovalcev in posledično vznemirjenje
obeh






izhodi iz doma brez spremstva
tavanje v (stanovalcu) neznanem okolju
padci in posledično poškodbe
….

Podlaga za izvajanje storitve
 Pravilnik o standardih in normativih
socialno varstvenih storitev, Ur.l. št.
52/1995 s spremembami
 Pravilnik o metodologiji za
izračunavanje cen socialno varstvenih
storitev, Ur.l. RS št. 87/2006 in spr.)
 Zakon o socialnem varstvu, Ur.l. št.
3/2007 – UPB 2 in spr.
 Usmeritve za delo z osebami z demenco
na področju institucionalnega varstva
starejših, MDDSZ, št. 1222-18/2011,
6.6.2011
 Dopolnitev k Usmeritvam za delo z
osebami z demenco na področju
institucionalnega varstva, MDDSZEM,
št. 1222-14/2014/4, 27.3.2014
 Zakon o duševnem zdravju, Ur. l. št.
77/08

Dom starejših občanov Kamnik
Neveljska pot 26, 1240 Kamnik

telefon h.c.
ambulanta:
računovodstvo:
fax:

01 / 839-15-18
01 / 839-15-06
01 / 839-15-13
01 / 839-15-10
01 / 839-13-26

spletna stran: http://www.dso-kamnik.si
e-mail: dom.kamnik1@siol.net
 direktor, tajništvo:
tel.: 01 / 831-76-16
 vodja zdravstveno negovalne službe:
tel.: 01 / 839-15-18
 vodja finančno računovodske službe:
tel.:01 / 831-97-40
 socialna služba:
tel.: 01 / 839-15-18
 zdravnik, zdravnik - specialist
psihiater:
tel.: 01 / 839-15-13
 informacije za razvoz kosil:
tel.: 01 / 831-76-16

Neveljska pot 26
1240 Kamnik
Tel: 01/839-15-18
01/839-15-06
Fax: 01/839-13-26
spletna stran: www.dso-kamnik.si
e-naslov: dom-kamnik1@siol.net

