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To je le stigmatizacija kot posledica
zgodovinskega pogleda, saj so domovi za ostarele sprva sprejemali le
občinske reveže. Danes so domovi
za ostarele ena izmed storitev dolgotrajne oskrbe, ki je najrazvitejša,
žal pa so relativno slabo razvite storitve v domačem okolju, kar dodatno povzroča pritisk na podaljševanje dragih hospitalizacij in širitev institucionalnih oblik dolgotrajne oskrbe, kjer imamo tudi posameznike,
ki storitev dolgotrajne oskrbe sploh
ne potrebujejo, ampak zadovoljujejo socialne potrebe. To seveda draži
sistem. Oskrbovana stanovanja so
gotovo eden izmed načinov, da starejši ostanejo čim dlje samostojni in
imajo zagotovljeno osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno nego po predpisih o zdravstvenem varstvu.
Kako lahko kot posamezniki pripomoremo k spremembam na področju skrbi za osebe, odvisne od
pomoči drugih?
Ne staranje, nezdravo staranje nas
mora skrbeti. Napačno je namreč
prepričanje, da so storitve dolgotrajne oskrbe namenjene zgolj starejši populaciji. Morda je razlog v
dejstvu, da veliko ljudi sploh ne
pozna pojma dolgotrajne oskrbe,
medijsko pa je dolgotrajna oskrba
usmerjena zgolj v starejšo populacijo. Tudi mlajši potrebujejo storitve
dolgotrajne oskrbe, bodisi zaradi
prirojenih bolezni, invalidnosti ali
poškodbe.
Kot družba bi morali stremeti k temu, da bi bila starost varna, da bi
ostareli zlata leta preživljali brez
skrbi, ne pa da so kot čedalje večji
del populacije nekako odrinjeni
na njen rob, mar ne?
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Seveda, takšen odnos me žalosti.
Delodajalec starejšega delavca vidi
kot nekoga, ki delovnemu tempu
ne more slediti več tako intenzivno, a hkrati pozablja, da so starejši
delavci lahko odlični mentorji pri
prenosu znanja mlajšim generacijam.
Omejitev opravljanja dela tudi po
upokojitvi je starejšo populacijo še
dodatno izločil. Starost ne sme postati sinonim nečesa slabega, ni samo čakanje na smrt. Vendar ne samo v starosti, skrbeti moramo, da
ustrezno varnost zagotavljamo vsej
generaciji. To je namreč solidarnost.
(rš)

DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ

Visoko usposobljena in
prijazna oskrba starostnikov

V

Domu starejših občanov
Črnomelj dajejo velik poudarek
zahtevni negi in oskrbi
starostnikov. »Naši starostniki
so zaradi fizične ali psihične
oslabelosti, pogosto pa obojega
skupaj, večinoma v celoti odvisni od
strokovno usposobljenega
zdravstveno-negovalnega in
socialnega kadra,« nam je povedala
Valerija Lekić Poljšak, direktorica
Doma starejših občanov Črnomelj.
»V 72 odstotkih primerov je razlog za sprejem v naš dom namreč prav bolezen. Zaposleni imamo utrjeno strokovno znanje
ter ustrezne kompetence, veščine in spretnosti, da lahko uspešno vplivamo na način
življenja starostnika in njegovemu zdravstvenemu in socialnemu stanju primerno
spremembo njegovih življenjskih navad,
kot so denimo prehranske navade, telesna
dejavnost, osebna higiena, dihanje in drugo. Znamo prepoznavati primanjkljaje samooskrbe na teh področjih, znamo svetovati in načrtovati posege zdravstvene nege
in oskrbe ter voditi te procese. Tako naš varovanec dobi kakovostno, predvsem pa
varno celostno zdravstveno oskrbo, ki sledi
njegovim željam in potrebam.«

Iščemo mostove
Kot še poudari sogovornica, ima v domu
kar 70 odstotkov stanovalcev simptome
demence, ki je posledica različnih bolezni.
»Naši varovanci z demenco bivajo z ostalimi stanovalci doma, tudi njihova obravna-

rapije in rehabilitacije omogoča tudi postopno spoznavanje in prilagajanje na okolje doma. In če se nato pokaže potreba po
celodnevni skrbi, je takšen starostnik že dobro seznanjen z novim okoljem in je prehod
v stalno oskrbo oziroma namestitev v dom
mnogo lažji,« še pojasnjuje direktorica.

Pozornost v zaključni fazi
življenja

va poteka skupaj z njimi. Zanje nimamo
posebej varovanega oddelka, ni jim omejena svoboda gibanja. Izvajamo integrirano
obliko obravnave, ki zanje predstavlja običajno in normalno življenjsko okolje in
zmanjšuje negativne posledice stigmatizacije. Naše osebje z njimi ravna na podlagi
odnosa, ki temelji na zaupanju, z usmerjenim vodenjem in drugimi tehnikami strokovnega dela posebej domišljenega za ljudi
z demenco. Zagotavljamo jim občutek varnosti, spoštovanja in sprejetosti, iščemo
mostove med njeno preteklostjo in sedanjostjo.«

Oskrba tudi na domu
Dom razpolaga s 180 posteljami, kar zadošča potrebam tega okolja. Tu še vedno
prevladuje nekdaj tradicionalni način življenja, ko otroci skrbijo za svoje starše ter
jim zagotavljajo podporne storitve, pravi
sogovornica. »Zdravstvene težave se z leti
kopičijo, z njimi pa se zmanjšuje stopnja
samooskrbe ter veča odvisnost od okolja.
Ostareli potrebujejo vse večjo pomoč; najprej v njihovem domačem okolju, kar nudimo in izvajamo 24 ur na dan, vse dni v letu.
Kadar so starostnikovi bližnji odsotni, v našem domu omogočamo dnevno varstvo ali
začasno namestitev. Ta poleg delovne te-

V Domu poskrbijo tudi za zdravstveno nego in oskrbo hudo bolnih v zaključni fazi življenja. V ta namen gradijo primerne bivalne prostore. Tako stanovalci kot njihovi
svojci bodo lahko kmalu sobivali v prostorih, ki jim bodo zagotavljali zasebnost,
hkrati pa jim bo na voljo tudi nenehno prisoten večdisciplinarni tim. »V našem domu posebno pozornost namenjamo oskrbi,
ki spoštuje in se odziva na individualne
želje našega oskrbovanca, njegove potrebe
in vrednote. Želimo tudi, da soodloča pri izbiri intervencij v okviru njegovega zdravstvenega stanja. Spoštovanje njegove avtonomije pa poleg tega pomeni tudi spoš-

tovanje njegove želje, da (aktivno) ne sodeluje pri sprejemanju odločitev,« poudarja
Valerija Lekić Poljšak.
Doda še, da veliko podpore in informacij v
različnih fazah življenja starostnika potrebujejo tudi starejši, ki še živijo doma in seveda njihovi svojci. »Svetujemo jim pri
vprašanjih s področja socialnega in zdravstvenega zavarovanja, financ ali dodatka
za pomoč in postrežbo, pa tudi pri pravnih
zadevah, ki se nanašajo na socialnovarstvene storitve. Da je za njih čim bolje poskrbljeno, je naš kader visoko usposobljen,
pozorni smo, da zaposlujemo ljudi, ki jih
odlikuje čustvena inteligenca in empatija.
To je zelo pomembno za delo s tako zelo
ranljivo populacijo, kot so starejši, bolni, in
njihovi svojci.« Ni torej nenavadno, da so v
Domu starejših občanov Črnomelj nosilci
certifikata sistema vodenja kakovosti po
standardu ISO 9001 in osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje. V letu 2015
si prizadevajo pridobiti tudi certifikat
Zdravju prijazno podjetje.

