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
✓ informacije za razvoz kosil:
tel.: 01 / 831-76-16

Neveljska pot 26
1240 Kamnik

"Jesen človeškega življenja je lahko čas
velikega zbiranja. To je čas, ko
poberemo sadove doživetij."
John O'Donohue

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

Kaj vključuje

Storitve osnovne oskrbe:
✓ pomoč pri bivanju (čiščenje vseh ali
posameznih prostorov stanovanja,
postiljanje, odnašanje smeti)
✓ organizirano prehrano (prinašanje
pripravljenih obrokov, pomivanje
uporabljene posode)
✓ pomoč pri pranju, sušenju in likanju perila
(prinašanje in odnašanje čistega in
umazanega perila, pranje sušenje in
likanje osebnega in posteljnega perila).

Ostale storitve:

Cena storitev

✓
✓
✓
✓
✓

✓ Cenik storitev, ki jih že nudimo
zunanjim uporabnikom, je na voljo na
spletni strani DSO Kamnik in v posebni
zloženki za storitve za zunanje
uporabnike.

prehrana v domski jedilnici
kopanje v domski kopalnici
koriščenje pedikerskih uslug
koriščenje uslug domske točilnice
storitve patronažne službe in nege na
domu po predpisih iz zdravstvenega
zavarovanja
✓ razgibavanje, masaže in druge
fizioterapevtske storitve
✓ svetovanje pri negi svojca na domu
Možnost uporabe frizerskih storitev: po
dogovoru s frizerko – zunanjo sodelavko.
Obseg storitev

Storitve socialne oskrbe:
✓ pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in
izvajanju življenjskih aktivnosti (pomoč pri
oblačenju, slačenju, umivanju, hranjenju,
opravljanju osnovnih higienskih potreb,
vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih
pripomočkov)

✓ Obseg in vrsta storitev se prilagodi
potrebam in željam posameznega
uporabnika.
✓ Dom starejših občanov Kamnik z
vsakim uporabnikom sklene dogovor
o izvajanju posameznih storitev.

