MESEC MAREC V ZDRAVSTVENEM DOMU HRASTNIK V ZNAMENJU POVEZOVANJA
Mesec marec 2022 je bil za Zdravstveni dom Hrastnik mesec polen novosti, oblikovali smo ga v mesec
širjenja znanja. Skupaj z društvom Trepetlika smo izvedli pilotni projekt Izobraževanje bolnikov s
Parkinsonovo boleznijo, njihovih svojcev, strokovne in laične javnosti s poudarkom na demenci.
Pri svojem delu se vsakodnevno srečujemo z različnimi kroničnimi pacienti ter akutnimi poslabšanji
zdravja. Med najpogostejšimi boleznimi so arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen, ishemične bolezni
srca, rakave bolezni, med vsemi ostalimi pa se vse pogosteje soočamo tudi z demenco in Parkinsonovo
boleznijo. Pomembno je zgodnje odkrivanje bolezni in čimprejšnja postavitev diagnoze, zato si
prizadevamo že na primarni ravni preko različnih metod, kot je na primer KPSS vprašalnik (kratek
preizkus spoznavnih sposobnosti) in TRU (test risanja ure), bolezen pravočasno zaznati in prepoznati.
Pacientom omogočamo hitro dostopnost do obravnave zavedajoč se, da tako vse vrste demence kot
Parkinsonova bolezen zahtevajo čimprejšnjo multidisciplinarno obravnavo in zdravljenje na sekundarni
in terciarni ravni zdravstvenega varstva. Na podlagi naše napotitve multidisciplinarni tim strokovnjakov
diagnozo tudi ovrže ali potrdi in začne s potrebnim zdravljenjem.
Za zaposlene smo v okviru projekta Skupaj za varno jutri izvedli teoretično in praktično delavnico za
hitro in učinkovito pomoč ob srčnem zastoju, ter o uporabo AED aparata, ki sta jo vodila člana reševalne
ekipe ZDH, Aleksandra Krajšič dipl. m. s in Jernej Repovž zdravstveni reševalec. Kot sta sama povedla,
temeljni postopki oživljanja sodijo med nujna in stresna stanja. Časa, ki ga imamo na voljo je malo.
Optimalno predhodna pripravljenost lahko zagotovi rezultate, ki se od nas vseh pričakujejo in smo jih
dolžni zagotoviti. Dolžnost nudenja prve pomoči je splošna dolžnost vsakega občana. Z zgodnjo
defibrilacijo z AED lahko učinkovito rešite življenje osebi, še preden prispe ekipa NMP, zato ne odlašajte
z njegovo uporabo! Prav tako pa sta Aleksandra Krajšič dipl. m. s. In Jernej Repovž zdravstveni reševalec
31.03.2022 organizirala tečaj prve pomoči tudi za zaposlene v centru za socialno delo Hrastnik.
Zaposleni smo se udeležili tudi notranjega izobraževanja s področja poznavanja demence. Tako smo
svoje znanje obnovili, hkrati pa smo ga dopolnili z aktualnimi in novimi informacijami, da bomo
pacientom lahko ponudili še hitrejšo in kakovostnejšo oskrbo.
Druga sobota v mesecu je bila namenjena aktualnim temam in boleznim s katerimi se borimo na
nacionalni ravni. Za društvo Kmečkih žena Hrastnik, smo pripravili predavanje o depresiji in demenci, ki
je potekalo v Medgeneracijskem centru na Dolu pri Hrastniku, predavanje je vodila Seničar Marija dipl.
m. s.
V zadnjem tednu meseca marca smo v okviru projekta Za varno jutri, organizirali izobraževanje za
zaposlene v Domu starejših občanov Hrastnik, o zadnji pomoči ali ti. paliativni oskrbi, ki ga je vodila
Seničar Marija dipl. m. s.
Dejstvo je, da so starejši ljudje posebej ranljiva družbena skupina, zato se v Zdravstvenem domu
Hrastnik trudimo, da kakovostna starost ne bo pomenila samo živeti dlje, ampak tudi živeti bolje.

Za vse, ki bi se v prihodnjih mesecih želeli udeležiti brezplačnega izobraževanj o uporabi AED, paliativni
oskrbi, zdravi prehrani, krepitvi lastnega zdravja in zdravja družine, se lahko prijavite preko telefonske
številke: 03 56 54 472, vsak delavni dan med 9.00 in 11.00.
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