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Številka:  

 

Dne:  

 

Z A P I S N I K 

 

 

Sestavljen dne ______ v Domu upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice v zadevi 

institucionalnega varstva za ______. 

 

PRISOTNI: 

 

Stranka:  

Strokovna delavka: Žakelj Duši 

 

 

______ ,  roj ______, stanujoč/a: ______  , državljanstvo: slovensko, status/zaposlitev: 

______ 

 

 

 

i z j a v i: 

 

A. Sem seznanjen/a,  

 

- da je potrebno pred sprejemom v Dom opraviti testiranje na Covid-19 in priskrbeti potrdilo 

o izidu testiranja. V primeru, ko gre za prebolelo bolezen z okužbo, izvid testa ni potreben, 

 

- da je potrebno ob sprejemu v Dom priskrbeti osebno in zdravstveno izkaznico in se z 

izbranim osebnim zdravnikom dogovoriti za prenos zdravstvenega kartona, 

 

- da je potrebno v Dom prinesti osebna oblačila in obutev. V sobo se lahko namestijo tudi 

različni predmeti (slike, stenska ura, … ). Poleg tega se ob sprejemu prinesejo v Dom tudi vsa 

zdravila, ki jih stanovalec/ka uživa. 

 

- Za sprejem v Dom je potrebno pripraviti seznam diagnoz in seznam zdravil vključno s 

pripisom o načinu jemanja predpisane terapije (izpisek, ki ga pripravi osebni zdravnik). 

 

Zdravstveni delavec za stanovalce pripravlja in deli terapijo po seznamu zdravil, ki ga 

stanovalec predloži s strani osebnega zdravnika.     

 

- Da je ob sprejemu v Dom opravljena označitev garderobe kot tudi vseh kosov oblačil, ki se 

naknadno prinesejo v Dom, 

 

- da so obiski v Domu vsak dan od 8.00 do 20.00 ure. V času, ko se izvajajo zaščitni ukrepi 

zaradi Koronavirusa, so obiski prilagojeni izvajanju ukrepov, 

 

- da je potrebno sporočiti osebju vsako odsotnost sorodnika (odhod iz Doma s svojci, začasno 

bivanje doma), 
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- da je potrebno urediti spremstvo (in prevoz) sorodnika ob predvidenih terminih zdravstvenih 

pregledov v bolnici ali drugi zdravstveni ustanovi, v nasprotnem ureditev spremstva in 

prevoza prevzame Dom, ki storitev tudi zaračuna,  

- da ima Dom ob spremembi zdravstvenega stanja sorodnika/ce pravico opraviti premestitev 

na enoto v Domu, kjer je zagotovljena ustrezna oskrba stanovalke/ca, 

 

- da Dom ne odgovarja za izgubo denarja in je zato priporočeno, da stanovalka/ec hrani 

manjše zneske denarja. Prav tako Dom ne odgovarja za dragocenosti (nakit, ura, slike, … ) in 

ostalo lastnino stanovalca/ke. Skrb za to prevzame stanovalec/ka, oziroma svojci, 

 

- da ob namestitvi v Dom, domski zdravnik običajno prevzame naloge osebnega zdravnika.  

V primeru, da stanovalec/stanovalka želi obdržati svojega osebnega zdravnika, popolnoma 

samostojno, oziroma s pomočjo svojcev, prevzame vsa dejanja v zvezi s tako odločitvijo 

(dogovarjanje za pregled, prevzemanje napotnic, … ). Vodja zdravstveno negovalne službe 

stanovalca/ko seznani o točno določenih obveznostih v zvezi s tako odločitvijo, 

   

- da imam s pooblastilom Doma pravico urejati naslov za vročanje pošte na naslov Doma 

upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice, Bokalova 4, Jesenice. 

Za preusmeritev celotne pošte stanovalca je mogoče na pošti urediti preusmeritev na drug 

naslov. 

 

B. Potrjujem, 

  

- da sem prejel/a zloženko s pomembnimi telefonskimi številkami odgovornih oseb v Domu,   

(na vprašanja o zdravstvenem stanju sorodnika/ce odgovarja vodja zdravstveno negovalne 

službe ali nadzorne sestre. Na vprašanja o zdravstveni diagnozi in terapiji odgovarja domska 

zdravnica. Na vsa ostala vprašanja v zvezi z bivanjem pa odgovarja socialna delavka),  

- da sem prejel/a zapis o vrstah oskrbe, ki so nudene stanovalcem Doma, 

- da sem prejel/a zapis hišnega reda v Domu, 

- zapis o načinu izvajanja obiskov v času upoštevanja zaščitnih ukrepov zaradi Koronavirusa 

(ko so obiski dovoljeni). 

 

C. Soglašam, da se 

 

- račun o višini oskrbnine naj se pošilja na naslov:   

- pošta naj se pošilja na naslov:  

 

D. Soglašam, da se po namestitvi, ___ cepi proti Covid 19. 

 

 

Stranka je zapisnik prebrala in nanj nima pripomb. 

 

 

 

Strokovna delavka:                                                                                  Stranka:                

Duši Žakelj    

 

 


