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NOSILEC PROJEKTA: Zavod za patronažno in dolgotrajno oskrbo na domu, Hriberšek  
                                     Danica, Lovrenc na Pohorju 

NAZIV PROJEKTA:     Izvajanje in koordinacija paliativne oskrbe 

 

Namen operacije je vzpostavitev nove dejavnosti v urbanem naselju  

 

Predmet operacije je: 

- odprtje novega delovnega mesta koordinator paliativne oskrbe  

- zaposlitev ene delavke na novem delovnem mestu; 

- izvedba mentorstva/usposabljanja na delovnem mestu; 

- izvajanje paliativne oskrbe in koordinacije  

- vzpostavitev partnerstva za izvajanje paliativne oskrbe z deležniki iz lokalnega okolja;; 

- izvedba osveščevalnih delavnic. 

 

Opis projekta 

Operacija uvaja novo dejavnost in  s tem odpira novo delovno mesto v urbanem naselju Lovrenc na 

Pohorju. Temelji na izvajanju in koordiniranju paliativne oskrbe rizični skupini prebivalcev: kronično 

bolnih, invalidnih in težko obolelih pacientom ter starostnikov, ki so osamljeni in/ali socialno ogroženi. 

Izvajalec paliativne oskrbe bo oseba ženskega spola. 

Nova dejavnost paliativna oskrba bo zajemala fizično, psihosocialno in duhovno podporo bolnikom in 

starostnikom, ki sami – ali skupaj s svojci, ne zmorejo poskrbeti za njihovo kvalitetno oskrbo na 

uporabnikovem domu na jesen njihovega življenja. S paliativno oskrbo bo zagotovljena multi-

disciplinarna podpora pri vseh tistih aktivnostih, ki jih bo uporabnik potreboval. Izvajalka paliativne 

oskrbe bo skrbela za čim boljšo kakovost življenja vsakega uporabnika ter preprečevala morebitno 

njihovo trpljenje, osamljenost ali socialno izključenost. 

Paliativna oskrba ni dejavnost, ki bi se lahko uspešno izvajala s samostojnim pristopom. Največji uspeh 

doseže le s t.i. multi - disciplinarnim pristopom. Kar pomeni, da bo tekom izvajanja operacije 

vzpostavljen multi- disciplinarni tim, partnerstvo za paliativno oskrbo. V to partnerstvo bo ob pomoči 

koordinatorke paliativne oskrbe vključenih čim več zdravstvenih organizacij, od katerih bodo 

najpomembnejše institucije: pacientov osebni izbrani zdravnik, univerzitetni klinični center, ki  izvaja 

njegovo sekundarno in terciarno zdravljenje ter lekarna, ki je usposobljena za pripravo specialne 

terapije; Center za socialno delo Ruše; prostovoljne  humanitarne organizacije, kot so KO RK Lovrenc 

na Pohorju, Karitas Lovrenc na Pohorju, društvo Zavetje, ipd; za duhovno podporo se bo koordinatorka 

povezala z župnikom v Lovrencu na Pohorju; največ pa se bo povezovala s svojci in sosedi uporabnikov 

za  nudenje 24 urne pomoči in podpore onemoglim uporabnikom na njihovih domovih.  Z vsemi 

institucijami bo vzpostavljen pogodbeni odnos za permanentno sodelovanje.  

Koordinatorka in izvajalka paliativne oskrbe, zaposlena pri izvajalcu te operacije, bo zadolžena za 

kontinuirano kakovostno oskrbo uporabnikov paliativne oskrbe na njegovem domu. Znati bo 

morala oceniti in ugotoviti osebne potrebe uporabnikov ter njihov deficit nadomestiti tako, da bo dnevno  
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skrbela za primerno koordinacijo ustreznih služb in organizacij, ki bodo pomagale pri izvrševanju tistih 

dejavnosti, ki bodo za uporabnike v danem trenutku najbolj potrebne in pomembne ter bodo 

nadomeščale njihov deficit pri samooskrbi. Izvajalka paliativne oskrbe se bo v zadovoljevanje 

uporabnikovih potreb vključila tudi sama, še posebej, če zagotovitev ustreznih izvajalcev ne bo takoj 

možna, v okviru svojih pristojnosti, predvsem kot npr. laična nega (pomoč pri osebni negi, pomoč pri 

hranjenju in pitju, pomoč pri gibanju, zagotavljanje varnosti…). Posledično bo novozaposlena oseba vsaj 

v prvih mesecih zaposlitve potrebovala mentorstvo, ki ji ga bo izvedel sam prijavitelj te operacije. 

Izvajalka paliativne oskrbe bo dnevno oskrbela od tri do pet  uporabnikov storitev, odvisno od potreb in 

problematike posameznega uporabnika, kar pomeni, da bodo uporabniki tedensko prejeli paliativno 

oskrbo od petnajst do dvajset krat in mesečno do 80-krat. Letno bo izvajalka in koordinatorka paliativne 

oskrbe nudila oskrbo približno 900-krat, število uporabnikov 2 ato odvisno predvsem od zdravstvenega 

stanja posameznih uporabnikov (en uporabnik bo potreboval oskrbo vsaki dan, drugi pa mogoče enkrat 

tedensko, zato števila vključenih uporabnikov ne moremo natančneje napovedati). Izvajalka paliativne 

oskrbe se bo prilagajala potrebam uporabnikov, zato bo po potrebi izvajala paliativno oskrbo tudi čez 

vikend in ob praznikih. Izvajalka paliativne oskrbe bo skrbela tudi za izvajanje zdravstveno – vzgojnega 

dela in za ozaveščanje zdravega načina življenja v LAS Drava tako, da bo organizirala in izvedla 

predavanja vsaj enkrat na dva meseca 

Izvajalka paliativne oskrbe bo oskrbela letno 250 uporabnikov, opravila približno 900 oskrb, izvedla 

osveščanje in izobraževanje na temo zdravstveno – vzgojne - paliativne oskrbe in vzpostavila 

partnerstvo za celovito izvajanje paliativne oskrbe. 

Operacija bo potekala v dveh fazah. Prva faza, ki bo potekala v času od 01.03.2017 do 30.06.2017, bo 

namenjena uvajanju koordinatorke paliativne oskrbe v delu, v drugi fazi, ki bo potekala od 01.07.2017 

do 31.12.2017 bo koordinatorka začela samostojno opravljati svoj delo, izvedla bo 4 osveščevalne 

delavnice in skrbela za vzpostavitev partnerstev za izvajanje paliativne oskrbe .  


