
Zadovolini z nego
interapiiami

na domu
Projekt Dom doma dosega svoj

namen, u$otavljajo sodel ujodi

detrtek, 4.muca2O21.
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Ko pride fizioteraPevt na dom
Foto: Arhiv Projekta

Evropska unija iz EvroPske-
ga socialnega sklada. Proiekt
bodo v skladu z javnim razPi-
som zakljudili junija 2022. Y

obeh partnerskih instituciiah
bo omogodil kar z5 novih de-
lovnih mest, vetino s Podrotja
zdravstvene ali socialne stroke.
Vreden je dobrih 2,6 milijona
evrov.

"Kaj se bo zgodilo s Projek-
tom potem, Zal ni odvisno samo

od nas. Povpra5evanie je Ze v
prvih Stirih mesecih pokazalo
veliko potrebo po tovrstnih sto-
ritvah, zato upamo, da bo v tasu
trajanja projekta spremenjena
zakonodaja na podrotju oskrbe
starej5ih in da bomo s temi sto-
ritvami lahko nadaljevali tudiv
prihodnje," 3e pravi UrSka Zajiek
Moder.
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Tomai Ajd

f 7 SlovenskiBistriciin eoljdanahuspeSno

t, uresnitujejo projekt Dom doma, kate-
U rega namen je kakovostna integrirana

oskrba starej5ih. Starej$im omogotaio tim dali5e

samostojno bivanje v domatem okolju saj se na
terenu izvajaio storitve zdravstvene nege, fiziote-
rapije, delovne terapije in druge. Storitve v kohezij-

skem projektu kljub epidemiji nemoteno izvajata
Dom dr. |oZeta Potrta in Zdravstveni dom Sloven-

ska Bistrica.
V program se lahko brezplatno vkljutijo osebe,

ki imajo stalno prebivali5ie v omenjenih obtinah
in so starej5e od 65 let. Treba je le izpolniti vlogo za

uveljavljanje pravice do integrirane oskrbe, ki je na
voljo na spletnih straneh zavodov dostopna je tudi
na Vstopno-informacijski todki (VIT) v poslovni

stavbi Granit. Strokovni delavci ocenijo upravi-
tenost prosilca na podlagi lestvice in presejalnih
testov, vse v skladu s pogoji, ki jih dolota iavni
razpis, ki ga je pripravilo ministrstvo zazdravie.

Zanimanje za storitve je veliko, ugotavljajo so-

delujoii. Od odprtja VIT, to je od konca oktobra
do konca februarja, so preieli 16z vlog. "Storitve

izvajamo pri vet kot 8o uporabnikih. Od teh, ki
jih obiskujemo na domovih, smo prejeli samo po-
zitivne odzive. NaSi izvajalci so zelo lepo sprejeti'
Najvetje povpra5evanje je po storitvah fiziotera-

pije ter zdravstvene nege. fanu-
arja smo zateli s popoldanskimi
termini izvajanja storitev zdra-

vstvene nege, ker smo na terenu
zaznali veliko potrebo Po tem,"

pojasnjuje Ur$ka Zajsek Moder,
strokovna vodja projekta Dom
doma.

Ugotavljajo, da se ie zazelo
koristno izkazala tudi storitev
priprave zdravil, kerje za starej-
5e kdaj teZko slediti vsem navo-
dilom. Ker ta storitev do zdaj ni
bila dostopna, so tako uPorab-
niki kot svojci zanjo zelo zain-
teresirani. obenem je na voljo
farmacevtsko svetovanje, kar
je za uporabnike ptav tako zelo
koristno. Zdravstveni tehniki
izvajajo tudi merjenje vitalnih
funkcij in aplikacijo podkoZnih
injekcij (najpogosteje inzulin pri
sladkornih bolezni).

Projekt Dom doma sofinan-
cirata Republika Slovenija in
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