
MERILA ZA DOLOČANJE OSKRBE V DOMU UPOKOJENCEV :  

enota IDRIJA 

Svet  Doma upokojencev Idrija, je na svoji 9. seji dne 25.4.2003  sprejel Merila za določanje 

oskrbe v Domu upokojencev Idrija in dne 07.03.2005 in 28.02.2006 spremembe in 

dopolnitve le-teh. 

OSKRBA I obsega: 

- nastanitev v opremljenih, vzdrževanih in ogrevanih sobah, 

- preskrba s posteljnim perilom in brisačami (prestiljanje na 14 dni, 

- preskrba s toaletnimi pripomočki (toaletni papir, milo, šampon), 

- pranje, likanje in številčenje osebnega perila stanovalcev, 

- starostniku primerna hrana v domski jedilnici– 3 obroki dnevno, 

- čiščenje sobe 2x tedensko, 

- dnevno čiščenje kopalnice z WC, 

- zdravstvene storitve v domski ambulanti, 

- uporaba skupnih domskih prostorov, 

- možnost vključevanja v aktivnosti delovne terapije, 

- storitve izvajanja socialne oskrbe, 

- storitve socialne oskrbe s posebnimi oblikami varstva. 

OSKRBA II obsega: 

Intenzivno varstvo in pomoč stanovalcem pri opravljanju večine življenjskih potreb in 

aktivnosti 

- pomoč pri osebni higieni, 

- britje 2x tedensko, 

- prestiljanje postelje po potrebi, 

- pomoč pri vstajanju, posedanju ter presedanju na invalidski voziček, 

- pomoč pri oskrbi stanovalcev z inkontinenco, 

- zagotavljanje dodatnega obroka hrane po potrebi, 

- prinašanje obrokov hrane in napitkov v sobo oz. dnevni prostor, 

- priprave na hranjenje in občasno pomoč, 

- pomoč pri pripravi osebnega perila za pralnico, odnašanje umazanega perila in     

  prinašanje čistega perila v sobo 1x tedensko, 

- vzdrževanje in čiščenje ortopedskih pripomočkov, 

- higiensko vzdrževanje sobe in kopalnice z WC po potrebi, 

- zagotavljanje varstva in nadzora za odrasle duševno bolne stanovalce, dementne 

  stanovalce in stanovalce z motnjami v telesnem in duševnem razvoju pri opravljanju 

  večine življenjskih potreb in aktivnosti, 

OSKRBA II obsega storitve oskrbe I in vsaj 2 storitvi oskrbe II ali ceno storitev oskrbe II, ki se 

ponovi najmanj 3xdnevno. 



OSKRBA III obsega:                                                                                                                        

Intenzivno varstvo in pomoč stanovalcem pri opravljanju vseh življenjskih potreb in 

aktivnosti 

- izvajanje minimalnega standarda vzdrževanja osebne higiene stanovalcev, 

- pomoč pri hranjenju in hranjenje, 

- prestiljanje po potrebi, 

- namestitev in vzdrževanje antidekubitusnih pripomočkov, 

- osebna ureditev in priprava na vključitev v individualni ali skupinski program 

   fizioterapije, delovne terapije in ostalih domskih aktivnosti, 

- vsakodnevno čiščenje sob in kopalnic z WC, 

- izvajanje osebne higiene pri stanovalcih z inkontinenco, 

- zagotavljanje varstva in nadzora za stanovalce s starostno demenco, odrasle 

  duševno bolne stanovalce in stanovalce z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 

  pri opravljanju vseh življenjskih potreb in aktivnosti. 

Intenzivno varstvo in pomoč najtežje prizadetim stanovalcem pri opravljanju vseh življenjskih 

potreb in aktivnosti se na podlagi 30.člena Pravilnika o metodologiji oblikovanja cen socialno 

varstvenih storitev, upošteva pri izračunu oskrbnih stroškov v razliki med dodatkom za 

pomoč in postrežbo za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb in dodatkom za pomoč 

in postrežbo za najtežje prizadete. 

Oskrba III obsega storitve oskrbe I, oskrbe II in vsaj 2 storitev oskrbe III ali eno storitev oskrbe 

III, ki se ponovi najmanj 3 x na dan. 

 

NADSTANDARDNE STORITVE 

- enoposteljna soba z balkonom, 

- dodatna oprema-hladilnik. 

 

DODATNE STORITVE 

- kopanje v oskrbi I, 

- britje za oskrbo I, 

- striženje za oskrbo I, 

- friziranje – vodna, trajna, barvanje, fen frizura, 

- večja poraba plenic, materiala in pripomočkov, kot jo priznava ZZZS, 

- občasna pomoč pri higieni in oskrbi I, 

- pedikura za oskrbo I, 

- prevoz za potrebe stanovalca, 

- spremstvo za potrebe stanovalca, 

- zdravila z negativne liste, 

- zagotavljanje dodatnega obroka hrane na željo stanovalca, 



- zagotavljanje pripravkov za enterialno prehrano, 

- prinašanje obrokov in napitkov v sobo za  oskrbo I, 

- kuhanje kave, 

- dodatno čiščenje na željo stanovalca za oskrbo I, 

- menjava posteljnega perila na željo stanovalca za oskrbo I,  več kot 2x mesečno, 

- čiščenje in vzdrževanje ortopedskih pripomočkov (invalidski voziček, hodulje, bergle) 

  za oskrbo I, 

- čiščenje pripomočkov za osebno higieno (posodice za proteze, račke, nočne posode) 

  za oskrbo I, 

- pospravljanje in čiščenje garderobne in nočne omarice za oskrbo I, 

- popravila oblačil, 

- dodatne storitve, oziroma škoda nastala zaradi akutnega alkoholnega opoja, 

- oblačenje umrlega na željo svojcev, 

- skladiščenje in uničenje osebnih stvari po odhodu oz. smrti stanovalca., 

- psihiatrično mnenje za DPP, 

- nadstandardni material za obveze ran po trenutni tržni ceni. 

 


