„Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod
v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi„

KOROŠKO SREDIŠČE INTEGRIRANIH SKUPNOSTNIH
STORITEV DOLGOTRAJNE OSKRBE
MARINA ODERLAP, KOORDINATORICA DO
PILOTNO OKOLJE DRAVOGRAD

TEŽAVE PRI NAČRTOVANJU SKRBI
V SMERI OHRANJATI SAMOSTOJNOST IN NUDITI PODPORO ZA KVALITETNO ŽIVLJENJE V DOMAČEM OKOLJU

- BIVALNE RAZMERE (PRILAGODITVE SO NUJNE)

- PRI STAREJŠIH VISOK DELEŽ LASTNIŠKIH STANOVANJ (V HIŠAH, NA KMETIJAH)
- NARAŠČA ŠTEVILO STAREJŠIH, KI ŽIVIJO SAMI
- VEČA SE OBSEG ZDRAVSTVENIH TEŽAV (DEMENCA…)
- SPOSOBNOST SAMOSTOJNEGA ŽIVLJENJA SE SLABŠA

- SOLIDARNOST, PROSTOVOLJSTVO STA SLABO RAZVITA
- TRENDI, DRUŽBENI ODZIVI IN POLITIKE
- UREDITEV SISTEMOV DOLGOTRAJNE OSKRBE, ZDRAVSTVA, SOCIALE

NUJNE AKTIVNOSTI PRI NAČRTOVANJU DO:
o PODPORA UPORABNIKOM IN NEFORMALNIM IZVAJALCEM
o NUDENJE ČIM VEČ STORITEV V OKVIRU ISTEGA IZVAJALCA
o SODELOVANJE IZVAJALCEV PRI NUDENJU STORITEV
o OBČINSKA PODPORA
o PRIPRAVA NA STAROST, PROGRAMI PREVENTIVE
o VPLIV TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA NA DRUŽBO IN STARANJE
o SKRB ZA KVALITETO (IZVAJANJE STORITEV, IZVAJALCI)
o IZOBRAŽEVANJE
o INFORMIRANOST

DOBER OSEBNI NAČRT:
• Primernost
• Prilagoditve
• Selitev

Bivalni
pogoji
Patronaža
Zdravnik

Zdravstveno
stanje

Uporabnica

Cilji
• Želje
• Možnost
• Podpora/načrt v
smeri uresničevanja

Socialna
mreža

• Sorodniki
• Prostovoljci,
sosedje
• Karitas
• Starejši za starejše
• „Ključna oseba“

Definiranje
potreb,
želja

• Življenjska zgodba
• Navade
• Izhajanje iz uporabnika
• Sprejemanje pomoči

AKTIVNOSTI - POT VKLJUČEVANJA ZAPOSLENIH PILOTNEGA
PROJEKTA DO:
Ponovna ocena
upravičenosti DO

Dodatek k
Izvedbenemu
načrtu..

Kategorija upr.:
344

Naša pomoč ni
dovolj?

EVT:
Timski sestanek
(uporabnica,
svojci, občina,
CSD, PND,KMC,
patronaža,
zdravnica)

Uporabnica
in
“potreba po
pomoči”

Dopolni se
Izvedbeni načrt
- Dodajo se cilji(selitev v novo
hišo)

Vloga.. EVT:
Ocena
upravičenosti DO
Kategorija upr.:
333

Vključitev socialne
mreže (aktivno
vključevanje svojcev,
… skupno
načrtovanje storitev)
- Osebni načrt

Dodatek k
Izvedbenemu
načrtu;

PND odpovejo
storitve

Hospitalizacija
Sodelovanje z
koord.
odpusta SB

Prevzamemo skrb za
zdravila,
ink.material,
vključitev DT.

- nevarni bivanjski
pogoji Svojci „dvignejo
roke“

Priprava
uporabnice in
brata na
sprejemanje
pomoči

Obisk
koordinatorice
DO, ter soc.
delavke
(vpogled v
življenjsko zgodbo,
želje, potrebe...)

Začasni
sprejem v IV??
Hospitalizacija,
odklonitev IV, vrnitev
domov.
Po 1. mesecu selitev
v nove prostore oz.
novo hišo

DOLGOTRAJNA OSKRBA – PILOTNO OKOLJE DRAVOGRAD:

„Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod
v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi„

KOROŠKO SREDIŠČE INTEGRIRANIH SKUPNOSTNIH
STORITEV DOLGOTRAJNE OSKRBE
MARINA ODERLAP, KOORDINATORICA DO
PILOTNO OKOLJE DRAVOGRAD

IZVAJANJE NOVIH STORITEV - TEŽAVE
- Odklanjanje E-Storitev (ne zaupajo)

- Kategorija upravičenosti ne omogoča zadostnega št. ur strokovnjaka
- Storitve, ki jih nudijo strokovni delavci EOS so DT IN FTH so združene s storitvami SD.
Zaradi Timskega dela in celostnega pristopa več strokovnjakov ur hitro zmanjka
- Zahtevni uporabniki in svojci

IZVAJANJE NOVIH STORITEV - EOS
V SMERI OHRANJATI SAMOSTOJNOST IN NUDITI PODPORO ZA KVALITETNO ŽIVLJENJE V DOMAČEM OKOLJU

V kolikor gre za uporabnika, ki je nepokreten in zaradi starosti fizično oslabel, takrat v
veliko primerov ni pričakovati, da bi prišlo do izboljšanja stanja. Vendar to ne pomeni da
pri uporabniku ni smiselno izvajati storitve Enote za ohranjanje samostojnosti.
S pomočjo FT in DT se ohranja gibljivost, mišična moč, ohranja se vertikalizacija,
izvajanje dnevnih aktivnosti, kognitivni trening… (Vse to so storitve, ki jih prejemajo
stanovalci v institucionalnem varstvu.)
Prav tako je tu bistvenega pomena svetovanje svojcem, saj v večini primerov stanja
sorodnika ne razumejo, ne vedo kako določene stvari izvesti, potrebno je svetovanje
glede ureditve okolja, uporabe pripomočkov.

IZVAJANJE NOVIH STORITEV
V SMERI OHRANJATI SAMOSTOJNOST IN NUDITI PODPORO ZA KVALITETNO ŽIVLJENJE V DOMAČEM OKOLJU

• PRIMERI:

Pri gospodu M. je šlo za stanje po ICV. Gospod je bil po zdravljenju v zdravilišču odpuščen
v domačo oskrbo. Bil je popolnoma odvisen od pomoči druge osebe. Sposoben je bil zgolj
sedenja na vozičku. Bil je kandidat za rehabilitacijo na Soči. Na termin je čakal skoraj celo
leto. V kolikor gospod ne bi bil vključen v dolgotrajno oskrbo, bi verjetno stanje ostalo
takšno, kot je bilo po obravnavi v zdravilišču. Z izvajanjem storitev FT in DT se je gospod
rehabilitiral do te mere, da je lahko ob prisotnosti ene osebe hodil po stanovanju in
stopnicah iz hiše, saj živi v drugem nadstropju stanovanjskega bloka. Poleg tega se je
naučil tudi oblačenja zgornjega in spodnjega dela oblačil z minimalno pomočjo, obuvanja,
britja, pisanja z ne-dominantno roko….

IZVAJANJE NOVIH STORITEV
V SMERI OHRANJATI SAMOSTOJNOST IN NUDITI PODPORO ZA KVALITETNO ŽIVLJENJE V DOMAČEM OKOLJU

• PRIMERI:

Zaradi svojega bolezenskega stanja je gospa V. visoko ogrožena za padce. Svojcem
smo svetovali prilagoditev bivalnega okolja. Gospe smo predlagali koriščenje storitve
pametne ure, saj se še trudi s sprehodi v okolici hiše. Sin je mirnejši, če se gospa
sprehodi okrog hiše. Gospa se počuti varno.

IZVAJANJE NOVIH STORITEV - SD
V SMERI OHRANJATI SAMOSTOJNOST IN NUDITI PODPORO ZA KVALITETNO ŽIVLJENJE V DOMAČEM OKOLJU

• PRIMERI:
Mož in žena, oba uporabnika DO. Gospod fizično zelo oslabljen, potrebna je bila pomoč pri negi in vsakodnevnih
opravilih, pri gospe začetek demence. Hčerka je bila zelo v stiski, saj nista sprejela nikakršne pomoči, sploh sta zavračala
pomoč tretje osebe (ki ni svojec). Gospod je bil ob prvem obisku zelo nerazpoložen, depresiven, tih in odsoten. Izrecno
je odklanjal pomoč. Postopoma smo z zakoncema navezali stik, kot socialna delavka sem sprva uspela, da sta sprejela
pomoč enote za oskrbo 3x tedensko. Obiskovala sem ju večkrat tedensko. Nato smo se dogovorili tudi za vključitev v
storitev pomoč na domu. Ko smo prihajali, sta nas že komaj čakala, oba dobre volje in nasmejana. Hčerka in sin sta
postala precej manj obremenjena (jutranjo nego smo prevzeli preko dolgotrajne oskrbe in pomoči na domu – obiskovali
smo ju pol leta), prav tako smo napredovali v smeri namestitve v institucionalno varstvo. Pred našo vključitvijo sta
domsko namestitev odklanjala. Kasneje sta oba privolila, da podata vlogo, za primer poslabšanja zdravstvenega stanja
ter za primer začasne namestitve. Zaradi vidnega slabšanja zdravstvenega stanja gospoda, se je primer zaključil tako, da
sta oba bila stalno nameščena v dom – najprej gospod (začasni sprejem), ko je bila žena zadržana v bolnišnici in ni
zmogel biti sam (bilo mu je tako všeč, da se je začasni sprejem preoblikoval kar v stalni sprejem); kasneje se mu je
pridružila še gospa, ki ni želela živeti doma sama brez moža, pa tudi ne bi zmogla, zaradi težav z demenco. Hčerka in sin
sta bila presenečena in zelo hvaležna, da smo pomagali na tej poti. Prav tako sta zelo zadovoljna zakonca v domu.

PODPORA IZVAJALCEM FORMALNE IN NEFORMALNE OSKRBE
o IZOBRAŽEVANJA (KMC, MZ, MOCIS)

o SVETOVANJE IN UČENJE ZA LAŽJE DELO: ZAPOSLENE NA EO, IZVAJALCE PND,
ZAPOSLENE V DOMOVIH, IZOBRAŽEVANJE ČLANOV DRUŠTEV, ORGANIZACIJ..)
o STROKOVNA PODPORA IN SVETOVANJE SVOJCEM/NEF. OSKRBOVALCEM
(PRAKTIČNA IZOBRAŽEVANJA, PRIJEMI, POMOČ)
o NUDENJE INFORMACIJ (O PRAVICAH, STORITVAH, MOŽNOSTIH, CENAH)
o SODELOVANJE S PROSTOVOLJCI, TER NJIHOVO OPOLNOMOČENJE – PODPORNA
SKUPINA…

PODPORA IZVAJALCEM NEFORMALNE OSKRBE

