Predavanje

...

Predavanje za svojce, uslužbence in stanovalce:

Piknik, 11. in 12. junij 2019
in Sladoledni piknik, prvi teden julija 2019
Poletno vreme, okusna hrana in dobra družba so bili
razlogi za dobro razpoloženje vseh udeležencev.

V torek, 17. 9. 2019 ob 16.30 uri bo predavanje in
pogovor na temo: »Kako se pogovarjati o smrti«.
Z nami bo Renata Jakob Roban, predsednica
Slovenskega društva hospic.
»Bolečina, strah in izgube včasih vzamejo moč za
besede. Za besede, ki morajo priti, da strahovi,
bolečine in izgube dobijo nove podobe.«

Prihajajoči dogodki
13. 9. 2019 - Sveta maša ob 9.30, v dvorani doma
20. 9. 2019 - Dan odprtih vrat z ogledom filma
26. 9. 2019 - Praznovanje rojstnih dni stanovalcev
rojenih v septembru
»Dopoldne ob ledeni kavi« - termin sporočimo
naknadno
Pridržujemo si pravico do spremembe navedenih
terminov oz. programa. Za ažurne informacije
spremljajte plakate in ostala obvestila v Domu.

Pretekli dogodki...
Fotografije z dogodkov si lahko ogledate na naši
spletni strani www.dso-vic.si
Športne igre SSZS, 7. junij 2019
V močni konkurenci domov iz cele Slovenije smo
zaposleni v skupnem seštevku vseh disciplin
ponovno zmagali in osvojili skupno 1. mesto ter
tako ubranili naslov prvaka.
Grafitiranje terase DC, 11. junij 2019
Zunanjo teraso Dnevnega centra so učenke OŠ
Vrhovci uspele spremeniti v paleto motivov štirih
letnih časov.

Nastop ŽPZ Medenke, 17. junij 2019
Ponedeljkovo dopoldne so nam z odlično izbranimi
pesmimi popestrile pevke ŽPZ Medenke.
Potopisno predavanje o Avstraliji, 21. junij 2019
Ga. Mojca Pajk nas je s fotografijami in filmom
popeljala po Avstraliji.

novičnik

Solo koncert trobentača Zupanc Antona, 24. junij 2019
Poleg venčka domačih in tujih skladb nam je na
trobento zaigral tudi nekaj domovinskih melodij, v
počastitev Dneva državnosti.

september 2019
enota Bokalce

Preizkus vozička OLDI, julij 2019
Preizkušali smo voziček Oldi. Z njim smo nepomične
stanovalce odpeljali na sprehod v senzorni park.
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Priprava mete in melise za sušenje, julij 2019
Pripravljali smo meto in meliso za sušenje, iz katere si
bomo v hladnejših mesecih skuhali čaj. Spakirali smo jo
v papirnato embalažo – tako bo primerna tudi za darila.
Babica pripoveduje, julij in avgust 2019
To poletje je v senzornem parku potekalo prav
posebno medgeneracijsko druženje. Otroci iz okolice
Doma so se družili s stanovalci ob prebiranju pravljic,
katerim so sledile ustvarjalne delavnice. Takšno
sodelovanje bo potekalo tudi med jesenskimi
počitnicami.
Točenje medu, avgust 2019
V mesecu avgustu so stanovalci točili med. Čebele, ki
jih imamo v senzornem parku letos niso uspele nabrati
toliko medu, kot pretekla leta. Med pa lahko kupite v
domski kavarnici.

E-Qalin
Skupina za razvoj v okviru modela kakovosti EQalin, ki je sestavljena iz predstavnikov
stanovalcev, predstavnikov svojcev in iz procesnih
vodij je obravnavala vse predloge, ki smo jih
zaposleni in vodje zapisali v skupinah za kakovost,
skupno 170 predlogov. Skupina je za izvedbo
predlagala projekt Računalniško beleženje
zdravstvene nege in oskrbe. Poleg projekta je
skupina za razvoj potrdila tudi enajst malih
sprememb, ki jih bomo v obeh enotah izvedli do
naslednjega obdobja samoocenjevanja. Vsaka mala
sprememba ima določeno odgovorno osebo, ki bo
poskrbela za realizacijo male spremembe, vodja
kakovosti pa bo bdela nad izvajanjem dogovorjenih
nalog. V juniju je bila v našem Domu vmesna
presoja kakovosti. Izvedel jo je certificiran
presojevalec iz družbe Bureau Veritas, ki je bil
tokrat na obisku v obeh enotah.

Anketa o zadovoljstvu svojcev
Prosimo vas, da si vzamete čas in izpolnite
vprašalnik o vašem zadovoljstvu z našim delom.
Vprašalniki so anonimni in jih bo analiziralo
zunanje podjetje. Zelo pomembno je, da se
odzovete prav vsi, saj nam bo višje število vrnjenih
vprašalnikov zagotovilo zanesljivejše podatke.
Prosimo vas, da izpolnjen vprašalnik vrnete v
priloženi ovojnici z ŽE PLAČANO POŠTNINO
najkasneje do PETKA, 20. 9. 2019.

Vodja tima pritličje (DMS)
V pritličju stare hiše bo od ponedeljka 16.9.2019
dalje zaposlena nova diplomirana medicinska sestra
vodja tima Stanković Kristina. Dosegljiva bo na tel
št. 4770-721, pisarno pa bo imela v pritličju med
bivalnima enotama B in C.

Zadovoljstvo zaposlenih

Cepljenje proti gripi

Od leta 2014, ko redno merimo zadovoljstvo
zaposlenih, je prvič prišlo do večjih razlik med
enotama. V enoti Kolezija, kjer so zaposleni vrnili
več izpolnjenih vprašalnikov, so sodeč po
rezultatih, na vseh merjenih področjih tudi
zadovoljnejši od sodelavcev v enoti Bokalce. Ocena
splošnega zadovoljstva v enoti Kolezija je letos 4,14
na lestvici od 1 do 5, kar je najvišje v šestih letih
odkar merimo zadovoljstvo! V enoti Bokalce je
letošnja ocena splošnega zadovoljstva zaposlenih
3,85, kar je višje od lani, ko je bila ocena 3,63 in
smo zabeležili najnižjo oceno zadovoljstva.

V Domu izvajamo cepljenje proti sezonski gripi.
Cepljenje je dokazano najbolj učinkovit ukrep za
preprečevanje obolevnosti in zapletov, ki so lahko
posledica gripe. Cepljenje se priporoča predvsem
starejšim osebam nad 65 let, ki imajo kronična
obolenja. Cepljenje proti gripi je za stanovalce
Doma brezplačno. Predlagamo in prosimo tudi vas,
da svoje svojce tudi vi motivirate in jih spodbudite,
da se cepijo ter jim tudi vi predstavite koristnost
cepljenja za njihovo zdravje. Če želite, da cepimo
vaše svojce in oni tega sami ne morejo izraziti, vas
prosimo, da se obrnete na vodjo tima. Pri njih
lahko dobite tudi dodatne informacije.

V obeh enotah so zaposleni najbolj zadovoljni na
področju Združljivost osebnih interesov, družine in
poklica, najmanj pa na področju Psihično zdravje.

Dan odprtih vrat
Letošnji dan odprtih vrat DSO Ljubljana Vič – Rudnik
bo v obeh enotah organiziran septembra. V enoti
Bokalce bomo dan odprtih vrat, ki bo v petek, 20. 9.
2019, združili z ogledom slovenskega filma Ne pozabi
me. Dan bo posvečen spoprijemanju z demenco.
V enoti Kolezija pa bomo dan odprtih vrat združili s
predstavitvijo dela naše nekdanje stanovalke,
umetnice Mare Kralj. Dan odprtih vrat bomo
pripravili v sredo, 25. 9. 2019. Prireditev, na kateri
bodo aktivno sodelovali tudi naši stanovalci, ob 110
letnici rojstva Mare Kralj pripravlja umetnostna
zgodovinarka mag. Olga Paulič.

Ogled filma Ne pozabi me
Predvidoma 20. 9. 2019 bomo v sodelovanju s
Fakulteto za socialno delo v dvorani doma
organizirali ogled filma Ne pozabi me, avtorja in
režiserja Sanjina Švajgerja, za zaposlene, svojce in
stanovalce.
Zgodba filma prikazuje tipičen dan v domu Petra
Uzarja, kjer so po temeljitih pripravah prešli iz
zaprtega oddelka na odprti oddelek. Film nam
predstavi novo, sodobno oskrbo bolnika z demenco,
ki se ga ne odmika od sveta, pač pa se ga vanj
vključuje. Prav s tem pristopom oskrbe je Dom Petra
Uzarja oral ledino v Sloveniji. Zgodbo, ki govori o
tem, da ljudje z demenco ne sodijo na zaprte
oddelke, želijo deliti tudi z drugimi, saj je večja od
lokalnega okolja in ob dejstvu, da se uradni statistični
podatki ne ujemajo z oceno dejanskega števila ljudi s
to diagnozo, so zato upodobili v filmu. Po ogledu
filma bo potekal tudi pogovor z dr. Anamarijo Kejžar,
bivšo direktorico Doma Petra Uzarja iz Tržiča na
temo demence.

