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V Domu upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice se prizadevamo za kakovostno delo ob katerem se 

stanovalci in zaposleni počutijo varno.  

1. Nenadno poslabšanje zdravstvenega stanja stanovalca 

- ob ugotovitvi, da se je stanovalcu poslabšalo stanje se pomerijo vitalne funkcije  in o tem obvesti zdravnika 

(če je to med tednom in v dopoldanskem času se obvesti zdravnika, ki je prisoten v domu; če pa zdravnik ni 
prisoten v domu se pokliče dežurnega zdravnika). Ko se zdravnika obvesti o poslabšanju stanja je potrebno 
povedati za katerega stanovalca gre, za kakšno poslabšanje stanja gre, kakšne so vitalne funkcije, ali se je v 
preteklosti dogodilo že kaj podobnega in kakšni so bili postopki ob tem, kakšno terapijo prejema 
stanovalec,… O prihodu dežurnega zdravnika ali odhodu stanovalca iz doma se obvesti recepcijo. 

- ko se zadeva okrog stanovalca umiri odgovorna medicinska sestra o dogajanju obvesti svojce, če je 
zdravnik pripravljen poklicati svojce, jih o dogajanju obvesti zdravniki (potrebno je paziti katere informacije 

posredujemo svojcem; za kakšno poslabšanje gre, kaj se je zgodilo s stanovalcem in kako se počuti, ostale 
informacije lahko dobijo pri zdravniku). 

2. Smrt  

- ko se na oddelku ugotovi, da stanovalec ne kaže znakov življenja se zapiše ura in o tem obvesti zdravnika 

- ko pride zdravnik in potrdi smrt, se o smrti obvesti svojce (če je zdravnik pripravljen obvestiti svojce, naj 

to stori zdravnik, drugače odgovorna medicinska sestra) in sporoči na recepcijo. Če se to zgodi v nočnem 
času se obvešča v dopoldanskem času naslednji dan. 

3. Padec s poškodbo 

- ko se najde stanovalca na tleh oziroma po padcu, se preveri njegovo stanje, pomeri vitalne funkcije in 

oskrbi morebitno poškodbo. Če je poškodovana glava, stanovalec navaja močne bolečine, je neodziven, gre 
za krvavitve, … se nujno o padcu obvesti zdravnika (kot je navedeno v prvi točki v prvem odstavku). 

- o padcu s kakšnimi posledicam se obvesti svojce, da je padel in kakšne so posledice, svojce obvešča 
odgovorna medicinska sestra. 

4. Kraja, izguba lastnine 

- če stanovalec ugotovi, da je izgubil vrednosti predmet (denar, zlatnina, …) se to zabeleži v raport. Skupaj 
stanovalcem se pregleda, če izgubljeni denar ali lastnina nista ostali kje v sobi. Na željo stanovalca se odda 
prijava na policijo. Socialna delavka o izgubi zapiše uradni zaznamek. 

5. Poškodba perila, osebnih stvari pri stanovalcu 

- v raport se zapiše dogodek, zapis naj bo tak da se bo razbralo kako je prišlo do dogodka in kakšne so posledice in kaj 
se je ukrepalo pri vsem tem 

- o dogodku se obvesti stanovalca  

- po presoji odgovorne medicinske sestre se obvesti še svojce, drugače svojce obvesti diplomirana medicinske 
sestra/socialna delavka. 
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6. Nenapovedan odhod stanovalca iz Doma brez vednosti zaposlenih 

- Ko se ugotovi, da stanovalca ni v Domu se najprej preveri na oddelku, na recepciji in po celi hiši (vse prostore) ter 
njeni okolici, če ima kdo kakšne informacije o stanovalcu, ki ga pogrešamo. 

- V primeru, da  stanovalca ne najdemo  se pregleda okolica doma (bližnje ulice okrog doma - 2 zaposlena) in obvesti 

vodjo ZNO. Vodja ZNO obvesti socialno delavko in direktorico. 

- Če se stanovalca ne najde v roku pol ure odgovorna medicinska sestra (diplomirana medicinska sestra oziroma 

izjemoma medicinska sestra, ki je na oddelku) obvesti kontaktno osebo stanovalca in poizve pri njej, kam je 

stanovalec zahajal, oziroma če imajo kakšno idejo, kje bi lahko bil stanovalec. 

- V primeru, da se stanovalca ne najde v roku 1 ure se pokliče policijo. Potrebno je podati podatke o izgledu 
stanovalca, kako je oblečen, koliko časa ga pogrešamo in vse informacije, ki jih imamo. 

 

7. Nasilje s strani stanovalca 

- če pride do katerekoli oblike nasilja med stanovalci ali s strani stanovalca, je potrebno preostale udeležence zaščititi 
in stanovalca pomiriti 

- v primeru neobvladljivega nasilja se obvesti policiste 

- ves opis dogodka (zakaj se je šlo, kdo je vpleten, kako se je ob tem postopalo, …) se zabeleži v raport 

- nasilje sodi med hujše kršitve Hišnega reda Doma, kar je obenem lahko tudi razlog za odpust stanovalca iz Doma. O 
takem ukrepu odloča Komisija za sprejeme, premestitve in odpust stanovalcev. 

 

8. Nasilje s strani zaposlenega 

- če pride do katerekoli oblike nasilja s strani zaposlenega, je potrebno preostale udeležence zaščititi in zaposlenega 
pomiriti 

- v primeru neobvladljivega nasilja se obvesti policiste 

- o dogodku se nemudoma obvesti vodjo zaposlenega, kateri ustrezno ukrepa. 

9. Poškodba pri delu 

- ko pride do poškodbe pri delu se ukrepa kot pri vsaki poškodbi, poškodbo se ustrezno oskrbi in zaposleni gre do 
osebnega zdravnika ali na urgenco 

- o poškodbi se obvesti vodjo zaposlenega v roku 24 urah in potrebno je spisati prijavo poškodbe na delovnem mestu 
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