NOVE MOŽNOSTI ZA STROKOVNO POMOČ STAROSTNIKOM NA DOMU
Projekt »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev
in programov za starejše« omogoča k uporabniku usmerjeno integrirano oskrbo s povezavo sistemov
zdravstva ter socialnega varstva. V projektu skupaj z Domom Petra Uzarja (DPU) Tržič sodelujeta
konzorcijska partnerja, Zdravstveni dom Tržič in Lekarna Deteljica. Projekt financirata Republika
Slovenija ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
V projekt se lahko vključijo osebe, ki so starejše od 65 let in potrebujejo pomoč druge osebe pri dnevnih
opravilih ali zaznavajo pešanje telesnih, funkcionalnih ali kognitivnih sposobnosti ter so po enotnem
ocenjevalnem orodju ocenjene kot upravičene, imajo stalno ali začasno prebivališče v občini Tržič in
niso prejemnice storitev osebne asistence.
Projekt zagotavlja dostop do novih strokovnih storitev, da lahko ljudje čim dlje ohranijo ali izboljšajo
sposobnost samooskrbe in tako ostanejo čim dlje v domačem okolju s čim boljšo kvaliteto življenja.
V okviru projekta so možne storitve za ohranjanje in izboljšanje samostojnosti ter krepitve avtonomije
posameznika, katere izvajajo strokovni delavci (fizioterapevt, delovni terapevt, psiholog, socialni
delavec)
Bolničarji negovalci, tehniki zdravstvene nege ter diplomirane medicinske sestre izvajajo nove storitve
v skupnosti, medtem ko magister farmacije s tehniki zdravstvene nege skrbi za pripravo in
razdeljevanje zdravil.
Za potrebe delovanja projekta imamo v Zdravstvenem domu Tržič (Blejska cesta 10, 4290 Tržič)
vzpostavljeno Vstopno-informacijsko točko (VIT), ki se nahaja v prostorih Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (ZZZS) v podhodu med zdravstvenim domom in lekarno.
Kako se vključim v projekt?
Za vključitev je potrebno oddati izpolnjeno Vlogo za uveljavljanje pravice do integrirane oskrbe ter
Soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov. Obrazca dobite na uradni spletni strani
mrezazastarejse.si, na spletnih straneh DPU Tržič, ZD Tržič ter Lekarne Deteljica. Vlogo ter soglasje
lahko dobite tudi pri svojem izbranem osebnem zdravniku, v prostorih VIT ali se obrnete na pristojno
patronažno medicinsko sestro.
Kako oddam vlogo ter soglasje?
Izpolnjeno in podpisano vlogo ter soglasje lahko oddate :
-

osebno v prostorih VIT,
po pošti (za ZD Tržič – VIT) ali
skenirano po e-pošti na naslov vit@mrezatrzic.si.
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Kakšen je postopek po oddaji vloge?
Po prejemu vloge Vas bo kontaktiral strokovni delavec VIT za dogovor o terminu obiska, ki se
običajno izvede na Vašem domu, lahko pa tudi v instituciji.
Strokovni delavec VIT bo na podlagi pogovora z vami in s pomočjo enotnega ocenjevalnega orodja
izdelal Oceno upravičenosti do storitev integrirane oskrbe.
V primeru upravičenosti, Vas bo obiskal koordinator integrirane oskrbe (KIO), ki bo skupaj z Vami
pripravil Osebni načrt za izvajanje integrirane oskrbe, v katerem bodo po dogovoru z vami zapisani
cilji ter storitve, ki se bodo izvajale pri Vas.
Katere so storitve, ki jih ponuja Projekt?
Nudimo pomoč pri oskrbi in negi naših upravičencev, učenje in trening za izvajanje temeljnih
življenjskih aktivnosti (gibanje, oblačenje, umivanje, hranjenje, pitje, osebna higiena) s prilagoditvami
glede na zdravstveno stanje upravičencev. Svojcem ter ostalim neformalnim oskrbovalcem svetujemo
pri zagotavljanju kakovostne ter varne oskrbe in pomoči. Prav tako nudimo psihološko podporo, pomoč
pri vključitvi uporabnika v skupnost, skupinske ter individualne aktivnosti in izvajamo kognitivni
trening.
Kako je s plačilom za storitve?
Storitve so v času trajanja Projekta (do 30.6.2022) brezplačne, vendar je število ur opravljenih storitev
opredeljeno s kategorijo upravičenosti, ki jo dobimo na podlagi Ocene upravičenosti.
Kaj če sem ocenjen kot neupravičen do storitev projekta?
V primeru neupravičenosti Vam bo strokovni delavec VIT podal priporočila ter Vam svetoval v skladu z
vašimi potrebami in željami. Če se bo Vaše stanje po izdelavi Ocene upravičenosti spremenilo, lahko
vlogo za vključitev v Projekt kadarkoli ponovno oddate.
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