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1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE  
Namen tega organizacijskega predpisa je opredeliti proces fizioterapije in delovne terapije v DFBJ. 
 
 
2. KRATICE IN POJMI  
2.1 Kratice 

DFBJ Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice 
OP organizacijski predpis 
DT delovna terapija 
FT fizioterapija 
PVK predstavnik vodstva za kakovost 
FTH 
DTH 
PR 
POBO 
LPN 

fizioterapevt 
delovni terapevt 
pravilnik 
program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb 
letni poslovni načrt 

MTP medicinsko tehnični pripomoček 
DMS diplomirana medicinska sestra 
ZNO zdravstvena nega in oskrba 
IS informacijski sistem  
SD socialna delavka 
EKN enotni klasifikacijski načrt 

 
 
2.2 Pojmi 

Delovna terapija Je zdravstvena stroka, katere namen je dviganje kakovosti življenja stanovalca. S pomočjo 
namenskih aktivnosti vpliva na večanje stanovalčeve samostojnosti na naslednjih področjih 
človekovega delovanja in sicer: 

• Skrb za sebe – osebna higiena, hranjenje, oblačenje, uporaba različnih 
pripomočkov,funkcionalna mobilnost, orientacija in gibanje v DFBJ, skrb za ožje okolje 

• Delo in produktivnost – delo, gospodinjska opravila, učenje 

• Prosti čas – rekreacija, hobiji in socializacija 

Pregled stanja uporabnika (anamneza) Pregled zdravstvene dokumentacije, intervju s stanovalcem in uporaba standardiziranih 
testov 

Individualni načrt Je načrt obravnave stanovalca, ki obsega najmanj navedbo storitev, ki mu bodo nudene in 
ga po sprejemu stanovalca v DFBJ in izdela posamezna služba, vsaka za svoje področje: 

- SD 
- DMS 
- FTH 
- DTH 
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Delovno - terapevtska obravnava  Temelji na teorijah delovne terapije in je usmerjena k odpravljanju težav in tveganj v 
izvajanju dejavnosti. V obravnavi se uporabljajo različne namenske terapevtske aktivnosti s 
katerimi vplivamo na  ohranjanje ali izboljšanje stanje stanovalca v skladu z medicinsko 
diagnozo in postavljenimi cilji v sodelovanju s stanovalcem in drugimi, ki so vključeni v 
socialno - zdravstveno obravnavo stanovalca (FTH, ZNO, SD). 

Karton DT  je načrt delovne terapevtske obravnave stanovalca z navedbo izvedenih storitev DT in 
evalvacijo doseženih ciljev. 

Naročilo na DT je delovni nalog s katerim lahko zdravnik napoti stanovalca na DT. 
 

Fizioterapija je zdravstvena dejavnost, ki s svojimi metodami in tehnikami preprečuje, odkriva, ocenjuje 
in popravlja ali blaži akutno in kronično gibalno disfunkcijo in je usmerjena k vzdrževanju ali 
izboljšanju gibanja in funkcionalnosti človeškega telesa in deluje na promociji optimalnega 
zdravja v sodelovanju z ostalimi službami (DT, ZNO) 

Vrednotenje FT je uporaba standardiziranih ocenjevalnih metod  za: 

• meritve gibljivosti sklepov 

• meritve obsegov in dolžin udov 

• manualno testiranje mišične zmogljivosti 

• ocenjevanje bolečine in  refleksov 

• funkcionalno testiranje 

Pregled stanja uporabnika (anamneza) Zajema pregled zdravstvene dokumentacije, vrednotenja funkcionalnosti in ugotavljanja 
potreb po FT obravnavi, določanje njihovega vzroka in obsega ob upoštevanju omejitev, ki 
izhajajo iz njegovega zdravstvenega stanja.  

Karton FT je zapis  FT obravnave stanovalca z navedbo izvedenih storitev FT. 

Fizioterapevtska obravnava  je usmerjena v uporabo različnih FT programov in metod dela, s katerimi vplivamo na 
izboljšanje  oz. ohranjanja stanja stanovalca v skladu z zdravstveno diagnozo in FT 
anamnezo ter postavljenimi cilji v sodelovanju s stanovalcem in drugimi, ki so vključeni v 
zdravstveno obravnavo (DT in ZNO). 

Naročilo na FT  je delovni nalog s katerim lahko zdravnik napoti stanovalca na FT. 
 

Proces je  skupek med seboj povezanih ali vzajemno vplivajočih aktivnosti, ki pretvarjajo vhode v 
izhode in vsebuje kazalnik/e kakovosti (merjenje). 
 

Odgovoren je oseba, ki je odgovorna in pooblaščena za opredelitev, izvajanje, nadzor in izboljševanje 
določene aktivnosti v procesu. 

Sodelujoči je oseba, ki je odgovorna za neposredno izvedbo določene aktivnosti ali dela te aktivnosti v 
procesu/postopku. 

Skrbnik procesa je oseba, ki je odgovorna in pooblaščena za opredelitev, uvajanje, izvajanje, nadzor in 
stalno izboljševanje procesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. POSTOPEK  
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3.1. Povezave z ostalimi procesi 
 

VHODI V PROCES PROCES IZHOD V PROCES 

Proces vodenja  
-letni plan dela 
-sklepi strokovnega sveta 
-sklepi kolegija direktorice 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES DELA V FIZIOTERAPIJI IN 

DELOVNI TERAPIJI 
 
 
 
 
 

Proces vodenja 
- letno poročilo o delu 
- plan dela  
- plan nabav in investicij 
- plan projektov  

Proces vodenja kadrov 
- kadrovski normativi 
- program izobraževanj 
- izvedeni razgovori s kandidati  
- informacije o zadovoljstvu zaposlenih 
- informacijo o pričetku opravljanja 
dela/prakse 
-informacija o letnem dopustu zaposlenih 
 

Proces vodenja kadrov 
-predlog izobraževanja 
-prijava poškodbe pri delu 
-ocena zaposlenega 
-potrebe po kadrih 

Proces zdravstvene nege in 
zdravstvene oskrbe  
-posebnosti zdravstvenega stanja 
stanovalcev (raport) 

Proces zdravstvene nege in zdravstvene 
oskrbe  
-posebnosti zdravstvenega stanja 
stanovalcev ( raport) 
-planirane aktivnosti in dejavnosti za 
stanovalce 
-evidenca delovnega časa (DT) 
 

Proces dela v fizioterapiji in delovni 
terapiji 
 

Proces dela v fizioterapiji in delovni 
terapiji 
 

Proces socialnega dela  
- socialna anamneza ob 
sprejemu/spremembah(življenjska 
zgodba) 
- individualni načrt stanovalca 
- obvestilo o morebitnih pohvalah in 
pritožbah 
-sprejemi/odpusti 

Proces socialnega dela  
-individualni načrt (DT, FT) 
- informacije o problematiki stanovalcev 
 
 

Proces dela PND Proces dela v PND 

Proces priprave, razdelitve in 
postrežbe  prehrane 
-dobavljen material za aktivnosti DT 
-pripravljeni, naročeni dodatni obroki za 
pogostitev  
 

Proces priprave, razdelitve in postrežbe 
prehrane 
-načrt dogodka 
-potrebe po surovinah za aktivnosti DT 
-potrebe po dodatnih obrokov za pogostitve  

Proces ambulantne dejavnosti 
- raportna knjiga (potrebe po MTP,…) 
- delovni nalog DT in FT 
- zdravstvena dokumentacija 

Proces ambulantne dejavnosti 
-poročilo o izvedenih storitvah oz. stanju 
stanovalca (ustno, pisno za zunanje 
institucije) 
-posebnosti o zdravstvenem stanju (ustno) 
 

Proces FRSS 
 

Proces FRSS 
-poročilo o izvajanju zunanjega projekta 
 



 

 

 Oznaka OP 07 
Organizacijski predpis Stran od strani: 4/7 

PROCES DELA V FIZIOTERAPIJI IN  DELOVNI TERAPIJI  
Velja od: 23.04.2021 

Izdaja: 01 

 

Dokument je oblikovan računalniško. Na papir natisnjen dokument predstavlja kopijo. V primeru razlik med dokumenti se uporabi izvirni dokument (elektronska ali podpisana pisna 
verzija), ki  se nahaja pri PVK. Dokument je lastnina DFBJ, njegova nadaljnja uporaba ni dovoljena brez ustreznega soglasja lastnika© 

 

Proces nabave 
 

Proces nabave 
- zahtevek oz. potreba po določenih artiklih 

Proces tehnično vzdrževalne službe  
- obvestila o planiranih vzdrževalnih delih 
na oddelku 
-obvestila o okvarah na vodovodnem in 
ogrevalnem sistemu  
-prevzem materiala   
 

Proces tehnično vzdrževalne službe  
- naročilo popravil 
- obvestilo o okvari informacijske opreme 
- potreba po selitvi opreme 
- potreba po perilu, šivanju 
- potreba po čiščenju 
- obvestilo o prihodih zunanjih gostih  

Obvladovanje dokumentacije 
-način in čas arhiviranja (EKN) 

Obvladovanje dokumentacije 
-dokumentacija za arhiviranje 

Proces izboljševanja 
-plan notranjih presoj 
-neskladnosti/priporočila 
-tveganja 
-rezultati anketiranja zaposlenih  

Proces izboljševanja 
-Ukrepi 
-koristni predlogi zaposlenih  

 
 
 
3.1.  Postopek izvajanja 
  

Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
➔vhodni,  izhodni➔ 

Opis aktivnosti 

DELOVNA TERAPIJA 

1.  Seznanitev z 
zdravstvenim in 
socialnim stanjem  

DTH  
Zdravnik,  
ZNO, 
SD 
 

➔ Zdravstvena 
dokumentacija 
➔Podatki o sprejemu 
stanovalca (raportna 
knjiga) 
Delovni nalog (zdravnik, 

DT)➔ 
Življenjska zgodba➔ 

O sprejemu stanovalca v DFBJ se DTH seznani 
preko IS. DTH se seznani z zdravstveno 
dokumentacijo stanovalca. Določene posebnosti, ki 
bi lahko vplivale na delovno terapevtsko obravnavo 
si DTH zabeleži na obrazce, ki so sestavni del 
Kartona delovne terapije. 
S strani SD ob sprejemu stanovalca pridobimo 
življenjsko zgodbo. 
 

2.  Uvodni pogovor s 
stanovalcem 

DTH 
 

Delovni nalog  ➔ 
 

 Zapis o razgovoru➔ 
Individualni načrt DT➔ 

Pred pričetkom izvajanja DT se DTH pogovori s 
stanovalcem oz. svojcem in pridobi podatke, ki se 
nanašajo na zgodovino bolezni, sedanje težave, 
dosedanji potek (splošno stanje, druge bolezni), 
predhodne težave, socialno in družinsko anamnezo, 
njen vpliv na počutje uporabnika DT in sposobnost 
opravljanja življenjskih aktivnosti. Stanovalec ima 
možnost soodločanja, izbiranja in kreiranja DT. 
Relevantne podatke DTH zabeleži v karton DT in 
izdela individualni načrt DT obravnave. 
 
Po lastni presoji in na podlagi argumentov DTH 
uporablja tudi splošne ocenjevalne inštrumente ter 
specifične metode ali tehnike. 
 
DTH na osnovi intervjuja in potreb oz. želja 
stanovalca pripravi karton DT obravnave. Karton DT 
za posameznega stanovalca obsega naslednje 
aktivnosti na področjih človekovega delovanja: 

• Skrb za sebe – osebna higiena, hranjenje, 
oblačenje, uporaba različnih pripomočkov, 
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funkcionalna mobilnost, orientacija in gibanje v 
DFBJ, skrb za ožje okolje 

• Delo in produktivnost – delo, gospodinjska 
opravila, učenje 
Prosti čas – rekreacija, hobiji in socializacija  
 

3.  Izvedba DT 
 

DTH ➔ Karton  DT 
➔Delovni nalog   
➔ Tedenski program in 
animacije DT 
 
 

        Zapisi v Kartonu 
DT➔ 

Zapis o evalvaciji DT➔ 
 Zapis o izvedeni storitvi 

➔ 

DT se lahko izvaja individualno ali skupinsko. 
Individualna obravnava praviloma  poteka dnevno 
po predhodnem dogovoru s stanovalcem in 
napotitvi strani zdravnika, skupinska pa glede na 
objavljen tedenski program aktivnosti DT, ki se 
izvajajo v DFBJ.  Skupinske aktivnosti obsegajo: 

 kreativne aktivnosti, 

 pevske vaje, 

 skupinska telovadba, 

 gospodinjske aktivnosti, 

 vaje za spomin, 

 žoga bend, 

 plesno gibalne vaje, 

 praznovanje rojstnih dni, 

 skupine za samopomoč (z zunanjimi 
sodelavci), 

 športne igre, 

 izleti, 

 prireditve, 

 razne ostale družabne aktivnosti. 
DTH oblikuje skupine na podlagi želja in potreb 
stanovalcev. Cilj DTH je, da stanovalec kljub 
fizičnim in psihičnim omejitvam ohranja 
samostojnost in aktivnost v okolju.  
DTH zabeleži storitve delovne terapije v IS, 
rezultate DTH zabeleži v karton in jih obdobno 
evalvira. 
Evalvacija zajema oceno izvedbe aktivnosti 
stanovalca in vključenosti v namenske aktivnosti. 
 

4.  Delo z osebami z 
demenco 

DTH 
FTH 
ZNO 
SD 
 

➔ Navodila za izvajanje 
aktivnosti  za osebe z 
demenco  
 
Prisotnost, evalvacija➔ 

DT pripravi tedenski program aktivnosti za 
stanovalce z demenco v skladu z individualnimi 
načrti  stanovalci in željami. Zaposleni evidentirajo 
prisotnost v določenih aktivnostih ter izvajajo 
polletno evalvacijo stanja  na ustreznih obrazcih. 
 

FIZIOTERAPIJA 

1.  Sprejem in pregled 
dokumentacije  

DTH  
Zdravnik,  
ZNO, 
SD 
 

➔ Zdravstvena 
dokumentacija 
➔Podatki o sprejemu 
stanovalca (raportna 
knjiga) 
Delovni nalog (zdravnik, 

FTH)➔ 
 
 
 

Ob sprejemu stanovalca v DFBJ se FTH seznani 
preko IS ali ob prisotnosti zdravnika  z zdravstveno 
dokumentacijo stanovalca in od zdravnika 
prevzame Delovni nalog za FT obravnavo. 
Določene zdravstvene posebnosti, ki bi lahko 
vplivale na FT obravnavo, si FTH zabeleži v karton 
FT. 

2.  FT pregled  in 
ocena stanja 

FTH ➔ Karton FT obravnave 
➔ Delovni nalog za FT 

FT anamnezo pripravi FTH na podlagi pogovora s  
stanovalcem. V pogovoru pridobi  podatke, ki se 
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stanovalca 
 

obravnavo 
         

        FT anamneza➔ 
Individualni načrt FT➔ 

nanašajo na zgodovino bolezni, sedanje težave, 
dosedanji potek (splošno stanje, druge bolezni), 
predhodne težave, socialno in družinsko anamnezo 
in opravi FT oceno motoričnih funkcij in jih zabeleži 
v karton FT (IS)  in izdela individualni načrt FT 
obravnave. 
  
FTH izdela karton FT na osnovi FT anamneze, 
izvedenih merjenj v FT in želja stanovalca. 
V kartonu FT se zabeleži, oceni oz. svetuje 
ustreznost MTP (bergla/palica, hodulja idr.).  
 

3.  FT obravnava in 
evalvacija 

FTH, 
DTH, 
Zdravnik 
SD 
ZNO 

➔ Karton FTH 
➔ Plan obravnave  
 

Zapis o izvedeni 
storitvi➔ 

FT poročilo➔ 
Evalvacija individualnega 

načrta➔ 
 

FT na podlagi naročila za FTH oz. lastne presoje pri 
obravnavi izbere primerne metode in tehnike, ki jih 
izvaja s stanovalcem (plan obravnav). FTH se lahko 
izvaja individualno ali skupinsko. Individualna 
obravnava praviloma poteka po predhodnem 
dogovoru s stanovalcem in napotitvi zdravnika. 
Skupinska  telesna aktivnost od ponedeljka do 
petka skladno z urnikom dnevnih aktivnosti.  FTH 
zabeleži storitve v IS. 
Pri določenem delovnem nalogu s strani zdravnice 
FTH, izdela poročilo o FTH obravnavi. 
 
Evalvacija se izvaja polletno in zajema oceno 
izvedbe aktivnosti in doseganja zastavljenega cilja 
(individualni načrt).  

 
 
4.1 Povezave z drugimi dokumenti 

 
 
4.2 Obrazci 

 

Oznaka dokumenta Naziv dokumenta 

ND 09 Prilagojena PASS lestvica 

ND  19 Navodila za izvajanje aktivnosti  za osebe z demenco 

Oznaka dokumenta Naziv dokumenta 

OB DFT 01 Uvodni intervju - novo sprejetega stanovalca 

OB DFT 02 Delovna terapevtska obravnava 

OB DFT 03 Napotni karton za delovno terapijo 

OB DFT 04 DT obravnava - napotni karton 

OB DFT 05 Odpustno/zaključno poročilo delovne terapije 

OB DFT 11 Individualni načrt fizioterapevtske obravnave 

OB DFT 12 Osebni načrt fizioterapije 

OB DFT 13 Poročilo fizioterapije 

OB DFT 14 Naročilo na fizioterapijo 

OB DFT 15 List fizioterapije 

OB DFT 16 Karton fizioterapije 

OB DFT 17 Evidenca stanovalcev pri telovadbi 

OB DFT 18 Seznam posedanja 

OB DFT 19 Test vstani in pojdi 

OB DFT 20 Meritve gibljivosti sklepov 

OB DFT 21 Prilagojena PASS lestvica - test 
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4.3 Kazalnik kakovosti 

 
 
 
 
  

Kazalnik kakovosti Enota Periodičnost 
poročanja 

Nosilec merjenja Komu poroča 

Delež stanovalcev vključenih v DT delež letno DTH Direktorici 

Delež stanovalcev vključenih v FT delež letno FTH Direktorici 


