Na podlagi 19. in 73. Iena Statuta Doma upokojencev Center, Tabor-Poijane, Ljubljana, t. 0201/2016-7 z dne, 7.9.2016), je Svet Doma upokojencev Center, Ljubljana na svoji 9. redni seji dne,
2.6.2022 sprejel
PRAVILNIK
o standardih in merilih za razvranje stanovalcev
v posamezne kategorije oskrbe v Domu upokojencev Center, Ljubljana

1. 1en
S temi pravilnikom Dom upokojencev Center, Ljubljana (v nadaijevanju: zavod) ureja razvranje
stanovalcev v posamezne kategorije oskrbe, ki jih izvaja.
Kategorije oskrbe so odvisne od vrste in obsega pomoèi, ki jo potrebuje stanovalec. Cene se oblikujejo
v skiadu s predpisi o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.
2. ëlen
Institucionalno varstvo obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skiadu s predpisi o standardih in
normativih socialnovarstvenih storitev ter zdraystveno varstvo p0 predpisih s podroja zdraystva.

OSKRBA I
3. 1en
V kategorijo OSKRBA I so uvreni stanovalci, ki zaradi starosti au drugih razlogov, ki spremijajo
starost, niso sposobni za popolnoma samostojno iv1jenje in potrebujejo manji obseg neposredne
osebne pomoi.
OSKRBA I zajema naslednje storitve:
- monost uporabe skupnih prostorov za kulturno, druabno in versko dejavnost,
monost korienja programov za ohranjanje iv1jenjskih aktivnosti stanovalcev,
- dnevna preskrba s toaletnim papirjem,
- zagotavijanje celodnevne prehrane - najmanj trije obroki v jedilnici zavoda,
- tedensko zbiranje in odnaanje umazanega perila, ki ga pripravi stanovalec,
oznaevanje osebnega perila — p0 potrebi,
- zagotavijanje strojnega pranja in likanja perila - lx tedensko,
- menjava posteljnega perila - 2 x na meseno,
- menjava brisa - lx tedensko,
vzdrevanje higiene bivalnega prostora (ienje sobe) - lx tedensko.
OSKRBA II
4. 1en
V kategorijo OSKRBA II so uvrêeni stanovalci z zmernimi starostnimi in drugimi teavami, ki
potrebujejo veëji obseg neposredne osebne pomoëi.
Storitve se praviloma nanaajo na stanovalce, ki so demo pomini, z obasno inkontinenco au
stanovalce z zgodnjo stopnjo demence. Pomo je potrebna za opravijanje veine osnovnih iv1jenjskih
potreb, kadarjih stanovalci zaradi trajnih sprememb, ne morejo samostojno zadovoijevati.
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OSKRBA II zajema standardne storitve (oskrba I) ter dodatne storitve:
delna pomoë pri izvajanju osebne higiene,
delna pomo pri ob1aenju in obuvanju,
- britje najmanj 2x tedensko,
- strienje nohtov,
- pomo pri kopanju,
- nadzor nad vzdrevanjem osebne higiene (sp1ona osebna urejenost),
- pomo pri ureditvi 1eia in ureditev oje okolice,
- delna pomo pri vstajanju in posedanju,
- nameanje in vzdrevanje ortopedskih pripomoëkov (s1uni aparat, oesna proteza, protetika)
pomo pri uporabi pripomokov za inkontinenco ( izbira primernega pripomoka, nadzor nad
uporabo),
- delna pomo pri skrbi za perilo,
- menjava posteljnega perila ob kopanju.
V kategorijo oskrbe II se uvrstijo stanovalci, ki poleg standardnih storitev (oskrba I) potrebuje e
najmanj dye storitvi iz oskrbe II.
OSKRBA 111/A
5. Ien
V kategorijo OSKRBA III so uvrëeni stanovalci z najzahtevnejimi starostnimi in drugimi teavami,
ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoè.
OSKRBA 111/A poleg storitev iz oskrbe Tin II vsebuje e dodatne storitve:
- prinaanje hrane v sobo,
priprava na hranjenje in obasna pomoè pri hranjenju,
- dnevno izvajanje osebne higiene,
- izvajanje inkontinentnega programa,
- kopanje p0 potrebi oz. (ve kot lx na 10 dni),
posedanje na invalidski voziek s pomojo ene osebe,
- vsakodnevno urejanje posteije in menjava posteljnega perila p0 potrebi.
V kategorijo oskrbe ITT/A se uvrstijo stanovalci, ki poleg storitev iz oskrbe I in oskrbe II potrebujejo
e najmanj dye storitvi iz oskrbe ITT/A.
OSKRBA 111/B
6. 1en
V kategorijo oskrbe ITT/B so uvreni stanovalci z najzahtevnejimi starostnimi in zdraystvenimi
teavami, ki v celoti potrebujejo osebno pomoë.
Oskrba 111/B poleg storitev iz oskrbe I, II in ITT/A vsebuje e dodatne storitve:
- hranjenje z ustrezno pripravijeno prehrano glede na stanovalèevo zdraystveno stanje (sonda,
motnje poiranja, hranjenje),
posedanje na invalidski voziek s pomojo dveh au veë oseb oziroma posedanje na invalidski
voziek s pomoëjo pripomoëkov za premeanje (sobno dvigalo),
- skrb za ustrezen poIoaj v posteiji,
- skrb za ustrezen po1oaj na invalidskem voziku,
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veja poraba drobnega inventarja in materiala (razkui1a, predpasniki, maske, rokavice, PVC
vreóke,...)
- menjavanje posteljnega oziroma osebnega perila vekrat dnevno oz. p0 potrebi,
V kategorijo oskrbe 111/B se uvrstijo stanovalci, ki uporabnik poleg storitev oskrbe I, II in ITT/A,
potrebujejo najmanj e dye storitvi iz oskrbe 111/B.

OSKRBA IV
7. ëlen
V kategorijo oskrbe IV so uvrëeni stanovalci z najzahtevnejimi dolgotrajnimi teavami v duevnem
zdravju, ki zaradi starostne demence au sorodnih stanj potrebujejo demo au popolno osebno pomoë in
nadzor ter posebne oblike varstva.
Za te stanovalceje znai1no, da irnajo pogosto au trajno zmanjano sposobnost razumevanja in presoje,
teko sledijo daljim pogovorom, teje dojemajo simbolno izraanje, ne morejo samostojno urejati
finanënih zadev, samostojno potovati in imajo teave z orientacijo v prostoru in asu.
Osnova za razvrstitev stanovalca v kategorijo oskrbe IV je diagnoza specialista psihiatra skiadna s
prej nj im odstavkom.
Stanovalcem, uvrenim v oskrbo IV se zagotavija:
— vzpodbuda za vkljuëevanje v aktivnosti, ki jih e zmorejo,
— stalen nadzor in varovanje,
— pokretnim stanovalcem pa tudi posebej prilagojen prostor, skiadno z navodili za organizacijo
varovanih oddelkov.
Poleg pogojev in storitev iz prejnjega odstavka, mora biti za zaraëunavanje storitev iz oskrbe IV
stanovalcem, zagotovijen tudi predpisan obseg storitev iz oskrbe Tin oskrbe II.
8. ëlen
Razen storitev, ki so opredeijene v standardnih vrstah oskrbe Iahko stanovalci uporabijajo tudi dodatne
storitve. Dodatne storitve oblikuje izvajalec sam.
Dodatne storitve so:
— prinaanje hrane v sobo stanovalcu, e to e ni zajeto v vrsti oskrbe, ki jo stanovalec prejema,
— ienje bivalnega prostora na e1jo stanovalca,
— kopanje na eljo stanovalca,
— pomo pri osebni higieni na eljo stanovalca,
— spremstvo zunaj zavoda,
— uporaba hiadilnika v sobi,
— uporaba dodatnih e1ektrinih teles v sobi (elektrini radiator, elektrini mv. vozièek,...),
— uporaba telefona v sobi (signal),
— preselitev stanovalca v drugo sobo ali enoto na lastno eljo,
— iviljske storitve (popravila),
— roèno pranje oblail.
Kot dodatne storitve se lahko tejejo tudi druge storitve opredeijene v tern pravilniku, e te e niso
zajete v vrsto oskrbe, ki jo uporabnik prejema.
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9. Ien
Ta pravilnik zane veijati naslednji dan po sprejemu na seji sveta zavoda. Z uveljavitvijo tega
pravilnika prenehajo veijati Kriteriji za izvajanje posameznih vrst oskrbe in merila za razvrèanje
uporabnikov v posamezne vrste oskrbe v Domu upokojencev Center, Ljubljana, tevi1ka: 00701/2022-2 z dne, 24.2.2022.
tev.: 0070-1/2022-14
Datum: 2.6.2022
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