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NOSILEC: CENTER ZA SOCIALNO DELO  POSAVJE  





DOLGOTRAJNA OSKRBA 

Predstavlja sistem ukrepov, storitev in aktivnosti, namenjenih 

osebam, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, 

poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih 

sposobnosti v daljšem časovnem obdobju ali trajno, odvisne od 

pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih 

dnevnih opravil. 

 



Testiranje novih storitev 
in mehanizmov podpore  

izvajalcem formalne 
oskrbe in neformalne 

oskrbe za izvedbo 
kakovostne in varne 
obravnave na domu 

uporabnika 

 Vzpostavitev učinkovite 
koordinacije med izvajalci 

socialnega in 
zdravstvenega varstva ter 

na novo vzpostavljeno 
vstopno točko s ciljem 

zagotavljanja integrirane 
storitve, ki v središče 
postavlja uporabnika 

Testiranje postopkov 
ocenjevanja za 

ugotavljanje upravičenosti 
do dolgotrajne oskrbe 

Testiranje elektronskega 
dokumentiranja 

postopkov od ocene 
upravičenosti do 

beleženja izvajanja 
storitev 





STROKOVNI DELAVCI NA EVT: 

dipl. fizioterapevtka  

dipl. socialna delavka  

dipl. delovna terapevtka  

dipl. medicinska sestra  

 

CELOSTNA 

OBRAVNAVA 

UPORABNIKA 



ENOTNA VSTOPNA TOČKA: 

VLOGA IN 

PRIVOLITEV 

OSEBNO  

SVOJCI 

NAPOTITEV IZ      

   RAZLIČNIH  

     USTANOV 

Cesta krških žrtev 19,Krško 



NALOGE EVT 

INFORMIRANJE: 

 predstavitve pilotnega projekta MOST širši javnosti; 

 informiranje posameznika v zvezi z uveljavljanjem pravic iz DO; 

 posredovanje in sprejem vloge ter privolitve za obdelavo osebnih 
podatkov. 

 



NALOGE EVT 

OCENJEVANJE: 

 izvedba ocene upravičenosti do DO na domu; 

 ocena samostojnosti po ocenjevalni lestvici (kategorije 1-5); 

 poročilo o oceni upravičenosti in mnenje o priporočenih storitvah ; 

 evalvacija ocene po 6 mesecih oz. po potrebi 

 



NALOGE EVT 

Svetovanje in usmerjanje v različne ustanove ali 
organizacije v lokalni skupnosti: 

 

 pomoč na domu in ostale storitve v okviru CSD; 

 društva v lokalni skupnosti; 

 institucionalno varstvo (DSO, VDC, dnevno varstvo) 

 vključitev prostovoljcev 

 

 



KOORDINATOR DOLGOTRAJNE OSKRBE 

 

 

 

 koordinacija enote dolgotrajne oskrbe   

 koordinacija med socialnim in zdravstvenim varstvom 

(partnerji)   

 koordinacija med vstopno točko, uporabniki in 

neformalnimi oskrbovalci (svojci, prostovoljci) 

 spremljanje izvedbenega načrta uporabnika dolgotrajne 

oskrbe 

 pomoč pri urejanju varnih odpustov iz bolnišnice v 

domače okolje (sodelovanje s koordinatorjem odpusta 

in dipl. soc. del. Enote za ohranjanje samostojnosti) 



KOORDINATOR DOLGOTRAJNE OSKRBE 

Srečanje na domu uporabnika: 

 

 pogovor, načrtovanje, iskanje ustreznih rešitev 

 izbiranje izvajalcev in dogovor o možnih storitvah 

 spremljanje izvajanja storitev 

 pomoč in podpora uporabnikom in svojcem 

 določanje skupnih ciljev 
 



IZVAJALCI DOLGOTRAJNE OSKRBE NA TERENU: 

 

ENOTA OSKRBE  

IN 

ENOTA ZA OHRANJANJE  

SAMOSTOJNOSTI 

 

DIPL. DELOVNI TERAPEVT 

 

DIPL. SOC. DELAVEC 

DIPL. FIZIOTERAPEVT 

 

MAG. KINEZIOLOGIJE 

 

 

TEHNIKI 

ZDRAVSTVENE NEGE 



TEHNIKI ZDRAVSTVENE NEGE: 



TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE 
 

Nadgradnja dela socialne oskrbovalke na pomoči na domu 

 

 

 merjenje vitalnih funkcij, krvnega sladkorja, spremljanje  psihofizičnega 

stanja uporabnika 

 priprava in aplikacija zdravil ter inzulina,  

 zdravstvena nega bolnika s sondo, stomo, katetri,…  

 hranjenje uporabnikov z motnjami požiranja,  

 preprečevanje razjed, 

 temeljna dnevna opravila pri osebah  s specifičnimi  

 zdravstvenimi stanji (kontarkture, razjede,…),… 

 ostala opravila socialne oskrbe 



Nove storitve na terenu –  

ENOTA ZA OHRANJANJE SAMOSTOJNOSTI 

DIPL. 
FIZIOTERAPEVT  

DIPL. DELOVNI 
TERAPEVT 

MAG. 
KINEZIOLOGIJE 

UNI. DIPL. SOC. 
DEL. 



UNI. DIPL. SOCIALNA DELAVKA 

 skupno reševanje problemov, s katerimi se uporabnik vsakodnevno srečuje, 

 nudenje psihosocialne podpore,  

 opolnomočenje uporabnikov in njihovih svojcev 

 pomoč pri načrtovanju dnevnih aktivnosti, 

 pomoč pri socialnem vključevanju v lokalno okolje, 

 ohranjanje in širitev socialne mreže,  

 informiranje o obstoječih storitvah v lokalni skupnost ter pomoč pri 
organiziranju  



MAG. KINEZIOLOGIJE 

 Izboljšanje gibalnih sposobnosti skozi vadbene aktivnosti, katere 
uporabnik v večji meri izvaja sam 

 Preventivne aktivnosti (vadba, učenje pravilne izvedbe določenih 
gibalnih vzorcev, …) 

 Osveščanje svojcev o pomembnosti varovanja lastnega zdravja in 
dobrega telesnega počutja z namenom lažje oskrbe svojca 

 Svetovanje neformalnim oskrbovalcem 

 



DIPL. FIZIOTERAPEVT 

 Zagotavljanje optimalnih oz. primernih položajev 

 Preprečevanje posledic dolgotrajne nepomičnosti (posedanje v postelji, 
premeščanje iz postelje na inv. voziček ali stol, hoja,…) 

 Rehabilitacija po poškodbah ali drugih akutnih stanjih  (poškodbe kolkov, 
zlomi, kapi, …) 

 Ponovno vzpostavljanje določenih gibalnih vzorcev po specifičnem akutnem 
stanju 

 Svetovanje neformalnim oskrbovalcem 

 

 



DIPL. DELOVNA TERAPEVTKA 

 Učenje veščin samostojnega funkcioniranja v domačem okolju 
(oblačenje, slačenje, hranjenje 

 Pomoč pri prilagajanju bivalnega okolja (klančine, ročaji, pragovi, 
primerna osvetlitev prostorov in stopnišč, prilagoditev kopalnice, 
višina sedalnih površin,…) 

 Izvajanje vaj za izboljšanje koordinacije gibov (motorika) 

 Svetovanje pri izbiri medicinsko tehničnih pripomočkov (inv. voziček, 
pripomočki za hojo, hranjenje, …) 

 Svetovanje neformalnim oskrbovalcem 

 



E-OSKRBA 

 Varovanje na daljavo 

 Preventiva pri padcih v domačem okolju 

 Senzorji za padec, dim, izliv vode 

 24/7 klicni center 

 Gumb za hitro klicanje 

 Spremljanje vitalnih funkcij na daljavo 

 

 

 



PROJEKTNI KOORDINATOR 
 

 vodenje organizacijskih in administrativnih nalog v zvezi s pilotnim 
projektom 

 poročanje in tehnično sodelovanje z ekipo na ministrstvu 

 spremljanje in vrednotenje dodatnih kazalnikov, ki bodo dopolnjeni 
v času trajanja pilota s strani ministrstva ter bodo osnova za 
vzpostavitev podatkovne baze, namenjene evalvacijski študiji; 



IZVAJANJE STORITEV NA TERENU 

 poklicni profili so izenačeni, soc. del. se vključuje pretežno 
pri osebah z demenco ter pri osebah s slabšo socialno mrežo 

 tehniki zdravstvene nege: do sedaj je bilo vključenih 58 
upravičencev 

 enota za ohranjanje samostojnosti: do sedaj je bilo v različne 
storitve vključenih 130, upravičencev, 

 na dan 31.12.2019 je bilo v E-oskrbo vključenih 53 
uporabnikov 

 v letu 2019 so bili za čas dopusta nameščeni v SB Brežice 3 
upravičenci ter v DSO Krško 5 upravičencev 

 pri 7 upravičencih smo sodelovali v procesu varnega odpusta iz 
bolnišnice v domače okolje 

 

 

 



STATISTIKA 
Obdobje do 7.2.2020:  

 prejetih je bilo 407 vlog, ocenjenih je bilo 392 oseb, od tega je bilo 
opravljenih ponovnih ocen 68 

 število oseb ocenjenih kot upravičenih do storitev dolgotrajne oskrbe: 331  

 ocene so se izvajale tako v instituciji (analiza stanja, brez storitev), kot v 
domačem okolju (storitve) 

 število neupravičenih oseb v instituciji: 14 

 število neupravičenih oseb v domačem okolju: 70 od tega 4 neupravičene 
pri ponovni oceni zaradi izboljšanja zdravstvenega stanja 

 do sedaj skupno vključenih 188 oseb 

 trenutno 122 upravičencev prejema različne storitve   

 najmlajša vključena oseba je bila stara 24 let, najstarejša je stara 98 let 

 

 

 



IZVAJANJE STORITEV NA TERENU 

Najpogostejše storitve so:  

 storitve za ohranjanje gibalne samostojnosti, storitve za krepitev zdravja 
in zdravega načina življenja ter svetovanje uporabniku in neformalnemu 
izvajalcu, svetovanje za prilagoditev okolja, svetovanje in učenje 
izvajalcev neformalne oskrbe za zagotavljanje kakovostne in varne oskrbe 
uporabnika 

 storitve oskrbe, pomoč pri jemanju že pripravljenih zdravil, nadzor nad 
jemanjem zdravil, spremljanje vitalnih funkcij pri stabilnem kroničnem 
obolenju, umivanje uporabnika pri specifičnem zdravstvenem stanju 
(kontrakture, razjede, patološki zlomi) 

 



      DODATNE AKTIVNOSTI 

 V 2019 je bilo izvedenih 17 predstavitev 

 Izvedba delavnic pomoči neformalnim in formalnim  
oskrbovalcem(Zdrava hrbtenica in gibanje, Kako lahko 
vplivamo na dobro počutje uporabnikov v DO, Uporaba 
pripomočkov za samostojnost in prilagoditev v domačem 
okolju,…) 

 Priprava priročnika in plakata za promocijo zdravja na 
delovnem mestu 

 Pisanje člankov v lokalnem časopisu 

 Sodelovanje s Tačkami pomagačkami in drugimi 
institucijami 

 Izvedba medinstitucionalnih sestankov 

 

 



     DODATNE AKTIVNOSTI 

 Pomoč oz. podpora lokalni srednji šoli pri pridobitvi programov 

zdravstveni tehnik in bolničar/negovalec z namenom promocije 

pomagajočih poklicev 

 Izvedba sej Lokalnega projektnega sveta 

 Razvoj nove dokumentacije: Strategija integrirane oskrbe v 

občini Krško, Protokol začasne namestitve upravičencev v SB 

Brežice, Protokol vključevanja v proces varnega odpusta iz 

Splošne bolnišnice Brežice v domače okolje 

 Strokovna ekskurzija študentov 3.letnika Fakultete za 

zdravstvene vede Novo mesto 

 Izvedba Srčnega dne v Krškem  

 Izvedba 20. seje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, 

delo, zdravstvo in invalide 

 

 



INTEGRIRANA                     OSKRBA 

  Individualen pristop 

Timska obravnava 

Domače okolje 

Vključitev neformalnih 

oskrbovalcev 

 PREDNOSTI ZA UPORABNIKA 



 

POSLANSTVO 

 Izvajalci Integrirane oskrbe v občini Krško „Most“ v 

sodelovanju s posamezniki, družinami in organizacijami, 

ponujajo celovite socialno zdravstvene storitve, ki 

izboljšujejo kakovost bivanja in počutje ljudi v lokalni 

skupnosti,  

VIZIJA 

 Vizija integrirane oskrbe je omogočiti kakovostno, daljše in 

bolj zadovoljno življenje s pomočjo ustreznih usmeritev, 

socialno zdravstvenih storitev in podpore v domačem okolju 

ob pravem času.  

 



HVALA ZA POZORNOST!  


