Št.: 10

Pod Lipo
Interno glasilo
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Janja Podkoritnik Kamenšek
Marjeta Vrbovšek
Lidija Poglavc

Izdaja:

Grafična obdelava in prelom:
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SOCIALNA SLUŽBA
Vzpostavi prvi stik s stanovalcem in svojci, zbira,
ureja in vodi dokumente.
Vključuje stanovalce in njihove svojce v domsko
življenje v skladu z njihovimi možnostmi in interesi.
Sodelovanje s svojci in ustreznimi službami.

FIZIOTERAPIJA
Skrbi za ohranjanje, obnavljanje in izboljševanje
telesnega zdravja stanovalcev s poudarkom na
rehabilitaciji po boleznih in poškodbah. Izvaja
razgibavanja in skupinsko telovadbo, šolo hoje,
vaje za krepitev mišic…

DELOVNA TERAPIJA
Glavni namen delovne terapije je preko namenskih
in smiselnih aktivnosti povečati in ohranjati
posameznikove samostojnosti na vseh področjih
človekovega delovanja: skrb zase, delo, in prosti
čas.
Področje skrbi zase zajema učenje in ohranjanje
samostojnosti v dnevnih aktivnostih (hranjenje,
oblačenje, osebna higiena…), trening funkcionalne
mobilnosti, adaptacija bivalnega okolja, kognitivno
– perceptivni trening…
Na področju dela in prostočasnih aktivnosti
stanovalce vzpodbujamo k aktivnemu vključevanju
v življenje v domu in h kvalitetnemu preživljanju
prostega časa.

OBISKI

Informacije
ZDRAVSTVENO
NEGOVALNA SLUŽBA
Izvaja zdravstvenemu stanju in starosti primerno
zdravstveno nego in oskrbo 24 ur na dan vse dni
v letu.
Za stanovalce skrbi strokovno usposobljen
negovalni in zdravstveni tim ter:
• domska zdravnica, ki je za svojce dosegljiva
ob
• sredah od 8:00 do 12:00 ure
• specialistka psihiatrinja 2x mesečno,
• specialist fiziater 2x mesečno.

PREHRANA
Stanovalcem pripravljamo celodnevno, starosti
prilagojeno, prehrano (po potrebi dietno).
Stanovalcem obroke postrežemo v domski jedilnici,
jedilnicah na oddelku ali v sobah.

BLAGAJNA
Stanovalci in svojci lahko ob delovnih dneh med
11:30 in 14:30 uro poravnajo stroške domske
oskrbe
od 5. do 20. v mesecu za pretekli mesec.

PRALNICA
Ob sprejemu proti plačilu poskrbimo za oštevilčenje
perila. Stanovalcem nudimo pranje, likanje in
šivanje osebnega perila. Zaželeno je, da stanovalci
prinašajo oblačila pralnih in v sušilnem stroju
sušilnih materialov.

Čas obiskov je vsak dan med 9:00 in 19:00
uro ter po dogovoru izven tega časa.

FRIZER IN PEDIKER
Frizer je na voljo dvakrat mesečno, pediker pa
vsak
torek- za storitvi se naročite pri odgovorni sestri.
www.thermana.si
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Dom starejših Laško
Zdraviliška cesta 6
3270 Laško

Pomembne kontaktne informacije:
Oddelek				Telefon:			 				

Email:

Recepcija DS Laško 			
03 73 45 600								
Tajništvo DS Laško
		
03 73 45 246				
dom.starejsih@thermana.si
Vodja programa oskrbe starejših 03 73 45 320			
janja.kamensek@thermana.si
Socialna delavka
03 73 45 322			
kristina.drstvensek@thermana.si
Vodja zdravstvene nege		
03 73 45 330				
damjana.damis@thermana.si
Fizioterapevtka			
03 73 45 326				
petra.vindisar@thermana.si
Delovna terapevtka			
03 73 45 324				
marjeta.vrbovsek@thermana.si
Oddelčna sestra Šmohor		
03 73 45 272 / 031 595 249						
Oddelčna sestra Rečica		
03 73 45 632 / 031 522 650						
Domska zdravnica			
03 73 45 321 / 03 73 45 328 					
Računovodkinja			03 73 48 917 							

www.thermana.si
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Uvodnik

Spoštovane bralke, spoštovani bralci!

T

eče enajsto leto delovanja Doma starejših Laško in z veseljem lahko rečem, da smo v tem letu, v želji po
zagotavljanju boljših in kvalitetnejših storitev, postorili mnogo stvari.
Dom je bil polno zaseden tako na negovalnem oddelku, kakor tudi na stanovanjskem delu in oddelku s
povečano pozornostjo.
V letošnjem letu smo izvedli nekaj pomembnih investicij, ki pozitivno pripomorejo k dobremu počutju
stanovalcev. Zaključili smo projekt selitve oddelka s povečano pozornostjo v pritličje vile Hum, kjer imajo
stanovalci, oboleli za demenco, možnost samostojnih izhodov na urejeno in varno urejeno zeleno površino.
V poletnih mesecih smo prenovili tlake celotnega objekta vile Debro. Stanovalcem se ob tej priložnosti še
enkrat zahvaljujem za strpnost in razumevanje, ki so ga pokazali med izvajanjem del.
Prav tako smo v poletnih mesecih v drugem nadstropju vile Rečica uredili skupni prostor s kuhinjo in tako
pridobili primeren prostor za delovanje gospodinjske
skupine.
Ker sledimo potrebam in željam stanovalcem smo uvedli
tudi tako imenovani e-kotiček, kjer lahko stanovalci
neomejeno dostopajo do interneta, kar nekateri s pridom
koristijo.
V pomladanskih mesecih smo skupaj s stanovalci in
zaposlenimi iz gostinstva zasadili zeliščni vrt, ki služi
v terapevtske namene, hkrati pa ima tudi uporabno
vrednost.
Zaradi vse večjega pojava demence smo s pomočjo zveze
društev Spominčica za stanovalce in zainteresirane
zunanje udeležence ustanovili skupino za urjenje spomina,
katere cilj je skrb za krepitev in ohranjanje spomina.
Za zaposlene, svojce in širšo javnost smo organizirali
predavanje predsednice zveze društev Spominčica gospe
Danice Simšič.
Nadaljevali smo s sodelovanjem z društvom Hospic,
ki nam pomaga predvsem pri zagotavljanju paliativne
oskrbe težko bolnih stanovalcev in spremljanju svojcev.
Z njihovo pomočjo smo izvedli več sklopov izobraževanj
za vse zaposlene.
V mesecu maju smo se prijavili na javni razpis Ministrstva
za delo družine in socialne zadeve za podelitev koncesije
za izvajanje institucionalnega varstva starejših, ki nam
je v enem delu potekla. Septembra smo bili obveščeni,
da smo kot najugodnejši ponudnik, tudi izbrani. Število
naših kapacitet tako ostaja nespremenjeno, glede na to,
da smo edini ponudnik institucionalnega varstva starejših
v UE Laško, je to tudi nujno.
V letošnjem letu smo imeli redni obdobni nadzor socialne
inšpekcije, ki je po pregledu našega dela ugotovila, da so
www.thermana.si
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Uvodnik
naše storitve kvalitetne in skladne z zakonodajo.

Ker raziskave kažejo pozitivne učinke živali na človekovo počutje smo se odločili toplo zavetje ponuditi
morskemu prašičku in dvema želvama. Opažamo, da živali stanovalce povezujejo, pomirjajo in aktivirajo
občutek skrbi, odgovornosti in koristnosti.
Med drugim smo se v letošnjem letu odločili, da postavimo
tudi stalno razstavo starih predmetov, ki so zaprašeni samevali
na podstrešjih, še pred nedavnim pa so koristno služili svojemu
namenu. Za pomoč se zahvaljujem vsem, ki ste nam pri tem
pomagali in v spomin naših stanovalcev tako privabili prijetne
trenutke iz preteklosti.

Na področju interesnih dejavnosti smo nadaljevali z intenzivnim
povezovanjem s prostovoljci, ki s svojimi obiski pripomorejo k
zadovoljevanju nematerialnih potreb stanovalcev. Prav tako smo
nadaljevali s sodelovanjem z različnimi društvi in prostovoljnimi
organizacijami. Na tem mestu se želim vsem zahvaliti za čas, ki
ga nesebično namenite našim stanovalcem.

Srednje zdravstvene šole Celje.

Tudi letos smo omogočili praktično usposabljanje dvema
študentkama Visoke zdravstvene šole Celje in osmim dijakom

V prihodnjem letu želimo v naše delo postopoma vpeljevati temeljne principe dela, ki jih poznajo v domovih
četrte generacije, ki so razširjeni v državah zahodne Evrope.
S tem želimo nadgraditi koncept socialne usmeritve institucije, ki narekuje, da medicinska doktrina ne
prevladuje nad socialnim življenjem.
Stanovalcem želimo s takšnim načinom dela zagotoviti več domačnosti in jim omogočiti, da v večji meri
soodločajo o svojem poteku dneva in o bivanju v Domu nasploh.
Da bo to mogoče bomo v svoje delo postopoma vpeljali model gospodinjskih skupin, ki bo v institucijo
prinesel tako imenovano normalizacijo, saj bodo stanovalci, aktivno ali pa le kot opazovalci, sodelovali v
vsakodnevnih opravilih, ki so jih bili vajeni od doma.
Z bivanjem v manjši skupini se bodo med
stanovalci lažje stkale pristne in trdne vezi, vsak
posameznik bo bolje slišan, lažje bodo upoštevane
njegove individualne potrebe in želje.
Spoštovani, glasilo Vam nudi možnost, da stopite
v naš svet, sprehodite se z nami in naj Vam bo
branje prijetno!
Vodja programa oskrbe starejših
Janja PODKORITNIK KAMENŠEK, univ.dipl.soc.del.

www.thermana.si
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Aktivnosti

TOMBOLA
Poleg številnih aktivnosti in prireditev v našem Domu, vsak mesec organiziramo tudi
tombolo. V toplejših mesecih se tombola odvija na vrtu, v zimskih mesecih pa bomo
kroglice žrebali v jedilnici. Tombole se udeležijo številni stanovalci. Poleg želje po
dobitnem listku se stanovalci razveselijo tudi lepih nagrad, ki jih podarja naša Thermana.

Vtise so strnili nekateri
stanovalci:
Ga. Pozvek Pavla

»Tombola je v redu, iščemo številke. Rada
pridem, saj je »fletno« in zabavno, na
tomboli se družimo.«

Ga. Pavlič Frančiška

»Tombola je enkratna. Na tomboli pišemo
številke in dobimo tri glavne nagrade.
Nikoli še nisem dobila glavne nagrade, ker
moje številke niso bile izžrebane.«

Ga. Prah Duška

»Tombola mi je zelo všeč, program je zelo
pester. Prvi trije nepričakovano dobijo
tudi nagrado, včasih pa ostali dobimo še
tolažilne nagrade.
Do sedaj sem glavno nagrado dobila že
dvakrat, saj so izžrebali vse številke, ki
sem jih imela na lističu.
Tombole se zelo rada udeležim.«

ga. Baudaž Marjana Vida

»Na tomboli je lepo. Prve nagrade še nisem
dobila, vendar delam na tem. Prireditev
sem obiskala že trikrat in se že veselim
decembrske tombole.«

G. Prvulović Đorđe

»Na tomboli sem bil enkrat. Všeč mi je bilo,
pogovarjal sem se z ostalimi o številkah,
ki so bile izžrebane. Nagrade žal nisem
prejel. Na tombolo bom še prišel.«
Kristina DRSTVENŠEK, univ.dipl.soc.del

www.thermana.si

Aktivnosti
TEKMOVANJE V BALINANJU

3.

avgusta smo v popoldanskem času organizirali
tekmovanje v balinanju med stanovalci Doma
starejših in delavci Thermane. Zbralo se nas je 28
(15 stanovalcev in 13 delavcev). Srečanje je potekalo
v prijetnem vzdušju, ki je bilo okrepljeno s prijetno
glasbo iz zvočnikov multimedijske postaje
Dušana Drameta, sodčkom piva iz Pivovarne Laško in
veliko športno zagnanostjo udeležencev. Presenetili
so naši stanovalci, ki so nam pokazali, da nikoli ni
prepozno za športno aktivnost v zrelih letih. Ugotovili
smo, da lahko balinamo tudi če uporabljamo bergle,
hoduljo ali invalidski voziček. Pomembna je želja
in hotenje za sodelovanje. Za to sporočilo smo jim
zelo hvaležni. Ob koncu smo proglasili tudi finaliste
in zmagovalce, vsi pa smo bili nagrajeni z steklenim
vrčkom za pivo, za katere je poskrbel naš animator
Miha. Sklenili smo, da se takole zberemo vsaj še enkrat,
dvakrat, preden nam jo zagode slabo vreme.

Damjana Damiš, vodja zdravstvene nege

KOŽUHANJE

L

epo sončno jutro nas je s prijetno glasbo
zvabilo na kožuhanje. Spretni prsti
navajeni, verjetno iz mladosti, tega zanimivega
opravila, so hiteli z delom. Koruzni storži so
vsi zlati, razkošni, slačili bele srajčice v veselje
vseh, ki ljubimo zorenje in prihajanje jeseni.
Ljudmila Čebulj, stanovalka

www.thermana.si
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Aktivnosti

ZELIŠČNI VRT
Svetovni dan Zemlje, ki smo ga letos praznovali že šestintridesetič, smo v Domu starejših
Laško zabeležili z zasaditvijo zeliščnega vrta. Delavci Doma smo skupaj s stanovalci in
sodelavci iz gostinstva v petek 20. 4. kljub muhastemu aprilskemu vremenu z obilo dobre
volje poskrbeli za ureditev in zasaditev zeliščnih gredic.

D

elavci Doma smo skupaj s stanovalci in
sodelavci iz gostinstva v petek 20. 4. kljub
muhastemu aprilskemu vremenu z obilo dobre
volje poskrbeli za ureditev in zasaditev zeliščnih
gredic.

Ker smo vrt zastavili kot uporaben in terapevtski
zeliščni vrt hkrati, smo nanj posadili tako stara
zelišča in začimbe, ki so jih gospodinje že od nekdaj
uporabljale pri kuhi, kot tudi sodobnejše rastline, ki
bodo v gostinstvu služile kot dekoracija.

Prepričanje, da ima stik z naravo ugoden vpliv na
človeka je staro stoletja. Dokazano je, da pristen
stik človeka z naravo, pa naj si bo pasiven ali
aktiven, ugodno vpliva na zniževanje stresa, lajša
simptome določenih bolezni in izboljšuje splošno
počutje.

Med drugim smo bili, poleg uporabnosti rastlin,
pozorni tudi na barvno pestrost in privlačnost rastlin
za žuželke in metulje, saj je tudi to pomembna
komponenta terapevtskega vrta.

Zeliščni vrt bo stanovalcem Doma omogočil
pristen stik z naravo, stanovalci bodo lahko pri
načrtovanju ter skrbi za vrt sodelovali aktivno, vrt
bodo lahko obiskovali ali pa ga le opazovali skozi
okno svoje sobe.
Še posebej pozitiven učinek imajo zeliščni vrtovi
na osebe, ki so zbolele za demenco, saj lahko
znani vonj v človeku prebudi določene spomine
iz preteklosti, prav tako pomemben pa je učinek
sprostitve in pomirjanja.

Vse rastline na zeliščnem vrtu smo opremili z napisi,
stanovalci pa so v mizarski delavnici izdelali tudi
dekorativni kozolček, ki obiskovalce povabi na
ogled vrta.
Ob gredicah je postavljen tudi rastlinjak, ki smo si
ga lansko leto prislužili v oddaji Na vrtu, saj smo
izdelali najlepšega vrtnega palčka.
Zeliščni vrt si lahko ogledate ob predhodni najavi na
recepciji Doma starejših Laško.
Vodja programa oskrbe starejših
Janja Podkoritnik Kamenšek, univ.dipl.soc.del.

www.thermana.si
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Utrinki
PROSTOVOLJSTVO

K

ot prostovoljka v Domu starejših Laško poskušam
stanovalcema, ki ju obiskujem, polepšati dan s
prijazno besedo, nasmehom in iskrenim zanimanjem
zanju.
Menim, da sta prijaznost in dobra volja to, kar lahko
s prostovoljstvom nekomu podariš. Medgeneracijsko
sodelovanje, kakor tudi prostovoljstvo nas bogatita in
polepšata. S tem pogledom želim tudi sama postati del
mozaika, ki ga sestavlja dobrobit vseh stanovalcev in
soljudi v naši lokalni skupnosti.
Marija STOPAR, stanovalka

Fotografija je nastala na srečanju prostovoljcev v mesecu juliju (prisotni so le nekateri prostovoljci)
www.thermana.si
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Zametki gospodinjske skupine

V

ponedeljek 23. julija je gospodinjska skupina zaživela.
Stanovalke drugega nadstropja vile Rečica so se skupaj
z bolniško strežnico gospo Stojko dogovorile, da bodo
pripravile domač jabolčni zavitek. Z delom so pričele po
zajtrku, pripravile so testo, nalupile jabolka, skuti so dodale
sladkor, potrebne dišavnice in zgodaj dopoldan je že prijetno
dišalo po celi hiši.

Vtisi stanovalk:
Ga. Erjavec Katarina

S kuhinjo se je v naša življenja vrnila domačnost, ki nam je
prej manjkala. Zelo smo srečne.

Ga. Kolar Mira

Skupinska priprava zavitka je bila je zabavna. Imele smo
pravo vodjo - gospo Stojko, ki nas je pri delu usmerjala in
vzspodbujala.

Ga. Stopar Marija

To, da imamo sedaj svojo kuhinjo je super. Za moj rojstni
dan se je v njej pripravila prva kavica; neprecenljivo.
Ga. Škornik Jožefa; lepo je, da imamo možnost malo
gospodinjiti. Veselim se drugega tedna, ko bomo pripravile
burek.

Ga. Ratajc Frančiška

Kuhinja je središče domačega ognjišča in dobrega počutja.

ČEMU…

Čemu se sonce veseli,
ko za hrib odhaja,
kaj neki tamkaj naredi,
da ponovno vzhaja?
Zvezde se igrivo lovijo
na dvorišču vesoljske steze,
bajeslovni čuvaj, vreden molka,
stran od pohlepa leže.
Majhno je bitje ta človek,
ne more večnosti najeti,
dokler teče čas neizprosni,
težko jo bo ujeti.
Ves obstoj je fatamorgana,
v majhnem stane veliko,
neskončnost ne kaže dosti,
v domišljiji si poišči sliko!

Petar POLJAK, stanovalec
www.thermana.si
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Utrinki
skupina za ohranjanje spomina

V

emo, da s starostjo upadajo vsa področja
spomina, predvsem kratkoročnega - najtežje si v
spomin prikličemo pred kratkim pridobljeno znanje,
najbolj pa ohranimo naučene vzorce gibanja (npr.
hoja).
Da bi nam spomin upadal počasneje, je pomembno,
da se čim pogosteje učimo (na pamet se naučimo
telefonskih številk svojcev; ob koncu dneva
ponovimo, kaj smo ta dan obedovali…).
Pomemben je tudi kvaliteten spanec, saj telo lažje
vsrka informacije, če je spočito. Strokovnjaki priporočajo tudi zdravo in uravnoteženo prehrano,
predvsem omega 3 maščobe, ki se nahajajo v ribah,
in uživanje zadostne količine vitaminov. Odsvetuje se uživanje alkohola, saj le-ta načne dolgoročni
spomin.
Za ohranjanje spomina je dobrodošla kakršnakoli
učna ali miselna aktivnost. Ravno zato smo se
odločili, da ustanovimo skupino za ohranjanje
spomina »Spominčica«.
Vsak petek ob 14.00 uri se skupaj s stanovalci zberemo
v delovni terapiji, kjer krepimo sive celice z različno
zahtevnimi nalogami za ohranjanje spomina.

www.thermana.si

Voditeljici skupine sta Barbara Kranjc, medicinska
sestra in Kristina Drstvenšek, socialna delavka.
Igre oz. »problemi« so različnih težavnih stopenj,
začenši z lažjimi, nato pa se naloge počasi
stopnjujejo.

Povabim vas, da se poizkusite v
naslednjih vajah:
1. V PROSTORU POIŠČITE PREDMETE, KI SO
RDEČE BARVE IN JIH POIMENUJTE (najdite
vsaj 3 predmete)
2. POIMENUJTE 5 ŽIVALI NA ČRKO »P«.
3. IZ ČRK SESTAVITE VEČ BESED			
NMOJAPKNIED
4. SESTAVITE ČIM VEČ BESED, KI VSEBUJEJO
VSAJ DVA A –ja (npr. ananas)
5. OD 100 ODŠTEVAJTE PO 3 			
(100-3=97-3=94-3=….)

In ne pozabite – NIKOLI NISMO PRESTARI,
DA BI SE UČILI.
Kristina DRSTVENŠEK, univ.dipl.soc.del
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BRANJE JE NAJLEPŠE POTOVANJE

Z

a prostovoljstvo sem se navdušila pred leti,
ko je v Knjižnici Laško dr. Jože Ramovš vodil
izobraževanje za družabništvo s starim človekom. Na
teh srečanjih smo se veliko pogovarjali o kakovostnem
staranju in sožitju generacij ter spoznavali doživljajski
svet starejših, njihove stiske in potrebe. Kot ena izmed
oblik druženj je bila omenjena tudi bralna urica v
domovih starejših.
Tako sem bila zelo vesela, ko je knjižnica v jeseni
leta 2007 začela sodelovati z Domom starejših Laško.
Enkrat mesečno potekajo v prostorih delovne terapije
bralne urice, ki jih obiščejo tisti stanovalci, ki jim
je bila literatura, beseda domačih ali tujih avtorjev
vedno blizu. Najprej malo poklepetamo, kaj se je
dogajalo v tem času, ko se nismo videli. Povedo mi o
novih aktivnostih v domu, ustvarjalnih uricah, obisku
učencev … Povprašajo me o prireditvah v Laškem,
mojih izletih in že nestrpno pričakujejo, kaj sem jim
tokrat izbrala. Berem jim različno spominsko literaturo
(odlomke iz biografij), ki ji najrajši prisluhnejo. Ob
tovrstni literaturi se tudi sami česa spomnijo in kaj
povedo. Ker so prej živeli v različnih slovenskih krajih,
je prav zanimivo poslušati melodijo njihove govorice.
Prebiram jim poezijo Pavčka, Maurerjeve, Župančiča,
Gregorčiča itd. Včasih se zgodi, da začnejo recitirati
pesmi, ki jih še vedno znajo na pamet.

Bralna urica nam mine, kot bi mignil. Vsaka
je zgodba zase, enkratno potovanje, posebno
doživetje. Ob branju skupaj uživamo v življenju,
ga izpolnimo z veseljem, radovednostjo,
sanjavostjo, skratka, skupaj odhajamo v
domišljijske, hrepenenjske svetove.
Rada prihajam med vas, trudim se najti zanimive
literarne odlomke, ob katerih lahko sproščeno
razpravljamo in s tem dajemo drug drugemu
spoznanja.

Gabrijela PIRŠ, prostovoljka

PREDSTAVITEV POPOTOVANJA PO PERUJU

S

sodelavko in prijateljico Meto Meh sva se lanskega
septembra odločili, da skupaj odpotujeva v Peru,
skrivnostno, prostrano južnoameriško državo. S
skupino osemnajstih
potnikov smo tri tedne raziskovali pokrajino, ki se
nam je vsem zasidrala globoko pod kožo. Neskončne
puščavske ravnice, tropski svet, prekrasna flora in
favna je tisto, kar nas je vse presenetilo. Najbolj
pa so nam ostali v spominu ljudje, otroci, prijazni,
neskončno zadovoljni z vsem kar jim nudi življenje.
Če bo le mogoče, se bova tja še vrnili.

Skupaj s stanovalci smo preživeli prijetno urico,
ki nam je popestrila dan in nam vlila potrebne
energije za življenje in delo naprej.

Vodja zdr. nege, Damjana Damiš, dipl.med.sestra

18. aprila 2012 sva za stanovalce Doma starejših
pripravili predstavitev tega popotovanja s slikami
in mnogimi izdelki, ki sva jih prinesli iz Peruja. Ob
predstavitvi nas je spremljala tudi čudovita perujska
glasba.
www.thermana.si
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SKUPINA »MARJETICE« JE PRAZNOVALA 10. ROJSTNI DAN

M

edgeneracijska skupina za kakovostno
starost Marjetice, ki se srečuje v Vili Hum
Doma starejših Laško vsak ponedeljek popoldan,
je v mesecu maju 2012 praznovala svoj 10. rojstni
dan
Kar ne morem verjeti, da čas tako hitro beži, saj
se še danes povsem jasno spominjam, kako je bilo
na našem prvem srečanju pred desetimi leti. Žal se
prvega srečanja v skupini spominjam samo še jaz,
saj se je v teh letih na skupini zamenjalo kar nekaj
članov in članic skupine zaradi bolezni in smrti.
V medgeneracijski skupini za kakovostno starost
Marjetice se srečujemo prostovoljke – voditeljice
skupine in stanovalke-ci Doma starejših Laško,
ki si želijo svoj prosti čas zapolniti s prijetnim
popoldanskim druženjem. Glavni namen druženja
je, da bi starejši ljudje svoj prosti čas preživeli
čim bolj kakovostno. Kakovostno v smislu, da
izvedo ali se naučijo kaj novega, da trenirajo
svoje spretnosti in spomin, da obujajo spomine na
njim drage dogodke, da se razvedrijo ob druženju
ipd. Takšna oblika druženja in dela na skupini
je odlična preventiva pred osamljenostjo, ki jo v
tretji generaciji tako zelo poudarjajo strokovnjaki.
V skupini Marjetice zato velikokrat igramo igri
»vislice« ali »črke«. Pri obeh igrah je še kako
potrebno uporabiti male sive celice, da članice skupine dosežejo zmago. Večkrat se tudi
učimo novih stvari. Za ta del ponavadi poskrbi
prostovoljka in voditeljica skupine Justina Škorja,
ki s seboj prinese poučne knjige o tisoč in eni
stvari. Na skupini tudi radi obujamo spomine na
stare čas, ki so povsem neprimerljivi z današnjim
časom. Včasih tudi kaj izdelamo. Za to ponavadi
poskrbi prostovoljka in voditeljica skupine
Rezika Škoberne, ki svoje znanje pridno nabira
na delavnicah, ki potekajo v Centru starejših Hiši
generacij v Laškem. Seveda pa vsa leta ohranjamo
v skupini praznovanje rojstnih dni naših članicov in skupine, ter seveda vseh večjih praznikov,
ki se zvrstijo skozi leto. Od vseh dejavnosti, ki
se odvijajo na skupini Marjetice, imajo članice skupine še vedno najraje »tombolo«. Prav
zanimivo jih je opazovati kako navijajo za svoje
številke in kako so vesele-i, če zmagajo in osvojijo
glavno simbolično nagrado, ki jo v večini kar vsi-e
nesebično delijo z ostalimi člani-cami skupine, ki
niso imele-i sreče pri igri.
V skupini Marjetice že od vsega začetka tudi
pridno zapisujemo vse kar se dogaja na naši
skupini zato, da bomo lahko večkrat pokukali v
leta nazaj kaj smo počeli.

www.thermana.si

Kako pa skupino Marjetice doživljajo nekatere
njene članice…
SLAVI pravi, da ji je na skupini všeč, ker zapojemo,
Justina kaj prebere, igramo tombolo, se dobro razumemo
in smo v redu. Ob 10. obletnici skupine smo se poveselili
in se lepo imeli.
KATI pravi, da je lepo ker se zberemo, pogovorimo,
zapojemo in zato na skupino rada pride.
ŠTEFKA pravi, da ji je na skupini Marjetice zelo prijetno,
saj je v prijetni družbi. Štefka zelo rada pride na skupino,
ker se rada druži, pa tudi zato, ker se pogovarjamo o
različnih temah od mladosti do starosti.
MARIJA pravi, da je skupina Marjetice najboljša skupina
in vse njene članice, ter si želi, da bi bile še naprej zdrave
in vesele, ter da bi še mnogo pesmi zapele.
FANIKA pravi, da se na skupini malo zamoti, ima malo
zabave, predvsem pa je v redu to, da pridejo skupaj stare
znanke.

… in kako voditeljice skupine?
JUSTINA pravi: »Deset let minilo bo, odkar v to skupino
prihajamo, se prijetno imamo in tudi kaj poklepetamo.«
REZI pravi: »Zelo rada prihajam na skupino, ker mi veliko
pomeni v mojem življenju, da se lahko družim tudi s
starejšimi od sebe. Zelo sem srečna, ker me to napolni s
pozitivno energijo, da je moja noč prekratka.«
IRENCA pravi: »Kot prostovoljka – voditeljica se v skupini
zelo veliko naučim in lahko rečem, da rek Gloersen Karla
še kako drži, ko pravi: »Ne postajamo pametni od tega,
kar smo slišali, temveč od tega, kar smo doživeli!« Želim
si, da bi v skupini Marjetice doživeli še veliko lepih
trenutkov, ki bi nas vse duhovno napolnili in obogatili.«

Irenca KOVČAN, voditeljica skupine
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LILIJE

M

i smo Lilije, ki cvetimo celo leto. Privoščili
smo si dva meseca počitnic v senci Doma.
Marjetka in Janja sta se razvajali na morju in
obali. Sproščeno, veselo. Vsa ta doživetja delita
sedaj z nami vsak torek. Z našimi spomini jih
dopolnjujemo. Lepo nam je.

Ljudmila Čebulj, stanovalka

SKUPINA MODRINA
Letos februarja smo začeli z novo skupino za samopomoč, poimenovali smo jo Modrina.
Na začetku smo se malce spoznavali, sedaj se
pa že veselimo vsakega novega srečanja in smo
postali pravi prijatelji. Skupina šteje osem članov,
tri moške in pet žensk.
Člani se sestajamo ob trinajsti uri in že vznemirjeno
čakamo nove pogovorne teme. Včasih jih
stanovalci izberejo sami, drugič se dogovorimo
skupaj. Ideja je padla in spekli smo tudi pecivo, ki
je bilo odlično in smo še toplega pojedli. Torej se
ne le pogovarjamo, ampak tudi ustvarjamo.
Še bomo kaj spekli, saj stanovalce to spominja na
dni, ko so bili še doma. Zaupali so nama, da včasih
najbolj pogrešajo vonj po domačnosti in tisto, ko
so še sami kaj postorili.
In če je to tisto, kar jih lahko za nekaj trenutkov
osreči, je za naju s sovoditeljico malenkost, ki
jo lahko uresničiva. Naša sreča je vzajemna, saj
zadovoljstvo stanovalcev tudi naju izpopolnjuje
in nama daje občutek, da sva naredili nekaj
koristnega. Četudi le vonj po domačnosti...

Natalija in Gabrijela, voditeljici skupine

www.thermana.si
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DUHOVNA OSKRBA

Vaša duhovnika župnij Laško in Rimske Toplice, župnik Rok in kaplan Klemen, sva iz meseca
v mesec z vami pri sveti maši.

Z

a večje praznike oba, drugače pa se
izmenjujeva. Skupaj s sodelavkam Župnijske
Karitas in drugimi prostovoljci ustvarjamo vzdušje
za druženje z Jezusom, v zakramentu svete maše.
Vsi se veselimo teh srečanj vsak mesec, navadno
ob četrtkih.
Srečamo se s številnimi oskrbovanci, ki jim
prijazno osebje omogoči, da se zberemo v prostorih
velike jedilnice. Za to urico postane jedilnica kot
»mogočna katedrala« in hkrati »domska kapela«,
prostor, ko med nas povabimo Jezusa in doživimo
njegovo daritev na križu, darovano za nas vse. Vsi
sodelujoči pri teh svetih mašah čutimo iz srečanja
v srečanje minljivost koledarskega leta. Meseci
tako naglo bežijo in s tem tudi liturgično leto
vselej prinaša nove vsebine.
Kot duhovnika me pogosto gane sprejemanje svete
maše kot dar. Že samo prepevanje cerkvenih pesmi,
posebej pa še molitev in sodelovanje pri sveti maši
zariše na obraze stanovalcev in prostovoljcev
prijetno mehkobo, svečanost in hvaležnost.
Človek na jesen življenja odkriva iz svoje
preteklosti mnoge sledi in skuša biti hvaležen za
vse, kar mu je prineslo življenje.

Poleg vseh tegob, ki jih prinaša jesen življenja, se
človek znajde v mislih, ki jih je zapisala neka človeška
roka:
Pred ogledalom zrem v gube,
v sive lase in ukrivljeno držo
in čutim, da počasi, a nezadržno
moj čas vse bolj polni prostor,
ki mu je odmerjen.
Minljivost vse bolj zahteva pravilnost,
vse bolj resnico in ljubezen,
vse bolj smisel in cilj –
vse bolj postaja močna z odhajanjem
in neizprosna z odnašanjem.
Vem, le v najem si mi dal
teh nekaj let in korakov…
in ker nisem slučaj in ne pomota,
ker ne izginjam v nič in ne v nesrečo,
sem sejal semena in zrnja,
ki za mano dišijo
po zrelem žitu in grozdju.
Ne bom tožil, niti zahteval,
da požanjem za dišeči kruh
in da oberem za rujno vino,
saj bi s tem ne nasitil in ne odžejal;
in ne bom bežal in ne kričal,
da bi izkričal strah in bolečino…
V teh mislih odstiram kvaliteto jeseni življenja
mnogih stanovalk in stanovalcev, ki mi v letošnjem
letu vere podarjate mnoge »učne ure«, katere piše na
vaših obrazih življenje. Vsako srečanje, vsaka sveta
maša med vami, je zame dokaz upanja, ki raste v
vsakdanjiku življenja in se dviga v samo nebo.
Hvala vsem bivajočim v Domu, ki zmorejo po svojih
močeh živeti dar vere in osebju, ki duhovno oskrbo
doma doživljajo kot kvaliteto dobrih odnosov in
omogočajo druženje z Jezusom s svojim marljivim
delom.

župnik Rok

www.thermana.si
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REDNI OBISKI KARITASOVIH PROSTOVOLJCEV
V pozno jesenskem dopoldnevu, mi je med sveto
mašo v domu pogled ušel v naravo. Lahen jesenski
vetrič je lahno zazibal veje na drevesu in zlato
rumeni listi so narahlo padli na tla. Čisto potiho,
čisto nalahno, kot bi se bali, da bo pristanek trd
in boleč.
Ozrla sem se po stanovalcih in vsemi nami, ki se
vsak mesec udeležujemo svete maše in morala
sem si priznati, da smo tudi mi vsi, kot listje tam
zunaj. Ni nam znano, kdaj bo zapihal naš vetrič in
kako se bomo mi borili, da pristanek ne bo preveč
trd in boleč.
Pred nekaj časa smo poslušali pridigo našega
gospoda kaplana Klemna.
Pripovedoval je o gospodarju, ki je imel dva vrča, s
katerima je hodil po vodo. Eden je bil lep, poslikan
z rožami, drugi pa počen in tako dodelan, da je
bilo komaj zaznati cvetlični motiv na njem. Vrč, ki
ni bil tako lep, se je čutil prizadetega, predvsem pa
nepotrebnega. Gospodar v njem namreč ni mogel
prinesti toliko vode kot v lepem vrču. Potožil je
svojemu gospodarju, le ta ga je potolažil, češ: »Nič
zato, če ti manjka lepota, vseeno si uporaben.
Samo poglej, kako lepe cvetlice cveto ob poti, po
kateri nosim vodo in jih sproti zalivam iz tebe, ki
nisi več cel in puščaš.«
Tako se lahko zamislimo o sebi, da četudi nismo
popolni, nas naš gospodar Bog vseeno ljubi, nas
potrebuje in ima za koristne.
Sveta maša v domu kakor tudi obisk delavcev
Karitasa in vseh ostalih je prav poseben dan.
Prijetno se počutimo med vami. Veseli smo,
ko vidimo, kako premikate ustnice v molitvi in
molimo tudi za tiste, ki sami
ne zmorejo več. Nekaj prijetnega je med vami,
vašimi pogledi in gubami na obrazih, med vašimi
zgodbami življenja, ki bodo ostale več ali manj
skrite.
Naša želja je, da bi nas vodstvo doma še naprej
tako prijazno sprejemalo v vašo sredino. Da bomo
z božjo pomočjo lažje prenašali naše težave in
bolečine in da bomo s čistim srcem pričakali dan,
ko zapiha naš veter.
Naj vam v imenu delavcev Karitasa zašepetam,

da vas imamo radi, dragi stanovalci, da se vas
spominjamo in molimo za vas.
Pred Šmihelsko nedeljo je naš gospod nad dekan
Rok pridigal, da bomo poromali k svetemu
Mihaelu, dejal je, da tudi vi v mislih priromajte
gor v prelepo cerkvico nadangela Mihaela. Mi se
vas bomo tam gori spomnili v molitvi. Res je bilo
tako. Nismo pozabili na vas in med procesijo, v
soju malih svečk molili tudi za vas.
Pred nami so romanja na grobove, k našim rajnim,
ki žal niso več z nami.
Poromajte tja tudi vi, le v mislih in boste z njimi
doživljali praznike Vseh svetih.
Gospa Anica BREČKO, prostovoljka KARITASA župnije Laško

ŽIVLJENJA POT
Prav težka si življenja pot,
le redko z rožami posuta.
Največkrat mačeha si kruta
polna si težav, nadlog,
le redkokdaj si dobrih rok.
Ponujaš vedno le težave,
da redko smo mi sreče prave.
Na svetu človek je ubog…
Ljudmila (Nina) RAVBAR AMSTETTER, stanovalka

www.thermana.si
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BELE KLOPCE

V

se je zeleno. Mirno. Samo bele klopce obsijane z
neko vabljivo svetlobo vabijo, da se mimoidoči
odpočije, poglobi v sebe, nadiha svežega zraka,
sreča z vso lepoto narave in energije, ki je življenje.
Vrabčki veselo iščejo, če je kaj padlo iz rok.
Mogoče drobtinica kruha… …odletijo drugam.

Ljudmila Čebulj, stanovalka

GLEJ! Nocoj…

AFORIZMI

GLEJ,
nocoj stara vrba
je kot znan čarodej.
V okrilju njenem
izpod nizkih vej,
parček prižema se vnet,
kot nikoli doslej.

Ni treba dati odprtih kart na mizo,
če imaš »adute« v švicarki banki.

GLEJ,
nocoj klop počečkana,
kot mehka postelja
je parčku na njej.
Le ljubezen velja,
to luna ve
In se smehlja.
GLEJ,
nocoj rada se crkljata
dva ljubimca skrita.
V njiju strastna sla,
kar precej nabita
tu bosta ostala
do jutranjega svita.

Ljudje in pujsi smo si v nečem podobni vsak želi biti prvi pri koritu.
Kar se Janezek v komunizmu nauči to Janez v demokraciji zna.
Gospodarstvo je kot neurje –
birokratski oblaki, toča izgub,
poplava praznih besed in utapljanje v dolgovih.
Kdor je enkrat na vrhu, tega ne zanima več
delavska panorama.
Bolj ko se oddaljuje čas življenja Cankarja –
bolj živ je lik Hlapca Jerneja.
Kadar politiki obljubljajo gradove v oblakih,
vedi, da boš dobil samo oblake.

Marjan BRADAČ, stanovalec
Petar POLJAK, stanovalec
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LJUBEZEN NIKOLI NE MINE…
(Iz življenja Štefanije in Jakoba Matek)
10. decembra 1930 je Štefanija prijokala na svet kot
prvorojenka mami Faniki in očetu Francu Flis. Čez
trinajst let je dobila še bratca Alberta. Od rojstva do
poroke je živela na veliki kmetiji v Velikem Širju.
Osnovno šolo je obiskovala v Rimskih Toplicah. Leta
1947 se je zaposlila v tajništvu Krajevnega urada
v Zidanem Mostu. Po dveh letih so Krajevni urad
ukinili in ga priključili Občini Hrastnik. Štefanija
(za svojce in prijatelje Štefka) je bila zadolžena
za prenos celotnega poslovanja nekdanjega
Krajevnega urada na sedanjega. Ko so bili posli na
Občini Hrastnik utečeni, je odšla na delo na Občino
Radeče, kjer je prevzela finančno vodenje. Ob
zahtevni službi in vestni skrbi za družino je Štefka
obiskovala razne izobraževalne tečaje. Takrat še ni
bilo srednjih šol, kot jih poznamo danes. V Radečah
je ostala do leta 1968. Tega leta je odšla na občino
Sevnica, kjer je bila zaposlena v finančnem vodstvu
vse do upokojitve.
Jakob (za domače in prijatelje Rado) se je rodil
18. julija 1930 mami Rozaliji in očetu Jakobu.
Živeli so v Čreti pri Rimskih Toplicah. Rado se je

kot najmlajši pridružil starejšemu bratu Jožetu
ter sestrama Rozaliji in Jožici. Osnovno šolo je
obiskoval v Rimskih Toplicah, kjer sta se s Štefko
tudi spoznala. Po končanem 4. razredu osnovne
šole, se je družina Matek preselila v Zidani Most.
Njuni poti sta se začasno razšli. Ponovno sta se
srečala na Krajevnem uradu v Zidanem Mostu, ko
je Rado potreboval osebni dokument. Iskrice so
znova preskočile. Štefko je nato večkrat povabil v
kino v Radeče ali na kakšno veselico. Leta 1949 je
moral Rado na služenje vojaškega roka, ki je takrat
trajal dolgi dve leti. V tem času sta se srečala le
dvakrat, saj je pot do Šabca v Srbiji bila predolga.
A vendar ga je zvesto čakala in po odsluženju
vojaščine, sta si še pred matičarjem, bilo je 29.
novembra 1952, obljubila večno zvestobo.
Rado se je 1946 zaposlil na Jugoslovanskih
državnih železnicah. Po odsluženem vojaškem
roku, se je zaposlil v STT (Strojni tovarni Trbovlje),
kjer se je izučil za ključavničarja. Po nekaj letih
dela, se je vrnil na Jugoslovanske železnice in
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ostal do upokojitve.
Leta 1956 sta dobila prvega sina Romana. Šele
devetnajst let kasneje se jim je pridružil še sin
Dejan.
23. novembra 2002 sta ob jubileju zlate poroke,
se pravi po petdesetih letih zakonske zveze,
obnovila poročno zaobljubo v Zdravilišču Laško.
Ponovno ju je poročil takratni župan gospod
Rajh. Poročni priči sta bila njuna ponosna sinova.
V vseh šestdesetih letih skupnega življenja se
nista niti enkrat skregala, vsaj zares ne.
Med njima je vladalo medsebojno spoštovanje,
dopolnjevanje in zaupanje.
Zapisano po pripovedovanju gospoda Jakoba

… to je moč opaziti še danes, ko je preteklo že leto
dni od kar je gospa Štefanija v Domu. Gospod
Jakob jo ne glede na vreme ali letni čas obišče
sleherni dan, jo spodbuja, ji daje oporo. Skupaj
premagujeta tegobe in se veselita pozitivnega
napredka pri hoji gospe, skupaj posedita,
pokramljata in se imata preprosto rada.
Ko ju pogledaš, čutiš globoko vez, toplino in
spoznanje, ki nam je lahko vsem v poduk, da
ljubezen nikoli ne mine. Le negovati jo je treba.

ODA SOLZI
Počakaj še malo
solzica ti!
Kam neki se ti mudi?
Tvoj domek
je modrina v očeh,
njun bister sij in oster vid.
Vzemi si čas za premislek,
veš,da kratek ti je vek.
Kaj bi brez tebe človek,
za žalost
edini si mu lek.
Solza!
Brez sestric nikamor, ne!
Kaplja si,
ki hitro presahni.
Petar POLJAK, stanovalec

LIPA
»Lipa zelenela je…«
a naša ne bo več.
Požagali so jo.
Dolgo je kljubovala,
vsako leto se je prebudila.
V veselje nam in pticam.
Dve vrani sta imeli tam svoj raj za ljubezen in
samoto.
Bila je dovolj stara, da je razumela kako jo
imamo radi.
Zato je še zadnjič zacvetela in poskrbela za
zdravilni zimski čaj.
Ljudmila Čebulj, stanovalka
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Zgodbe

SPOMINI NA MAMO IN OTROŠTVO…
Na dolenjskem, blizu graščinskih, je stala naša rojstna hiša kot gradič. Moji starši so bili
bogati. Dnevi so prehajali v leta. Rodila sem se kot tretji otrok v družini. Z naglico, kot bi
včasih mama ajdove žgance drobili, nas je bilo naenkrat dvanajst.
Naš gradič je ponosno sprejemal številno družino
in se bohotil v vsej svoji razkošnosti. Ogromna
okna z lesenimi križi na sredini, velika masivna
miza na sredi sobe, še danes imam pred očmi…
To je bila večnamenska miza za katero smo jedli,
ko pa je mama dvignila pokrov, je v njej zamesila
kruh za štirinajstčlansko družino. Spodaj sta bila
še dva predala za šolske zvezke. Okrog mize je
bila velika lesena klop, ki ni nikoli popustila pod
težo velike družine. V kotu je bila peč, ki nas je
grela, nam sušila perilo, fižol in sadje. Včasih se
je spremenila v prijetno ležišče, drugič je služila
dremanju in posedanju kateremu koli družinskih
članov ali pa so se na njej sušili premočeni čevlji.
Kuhalo in peklo se je večinoma v peči, okus
hrane je bil iz peči najboljši. Na steni je bila
zgodovinska poslikava sv. križa in prava razpoka
od potresa l. 1895. Ob steni je bila postelja mojih
staršev, ki je imela čudovito lastnost, vedno smo
se eni trije še stisnili zraven njiju. Ležišče je bilo
iz krasne volnene koruzne slame ali ličkanja.
Pod posteljo je bil še ogromen predal na kolesih,
ki je služil za štiri do pet ležišč. Postelja je bila
pravi hotel. In če sta dva prespala na peči in
dva na klopi, smo imeli že vsi prenočišče. Sicer
smo imeli še podstrešje, kjer smo lahko prenočili
naključnega gosta. V enem izmed kotov je stala
omara, v kateri je bila pospravljena garderoba
celotne družine. Omenila bi lahko še predsobo ali
lopo, od koder so vodile stopnice na podstrešje
ali pa si prišel naravnost na dolg lesen balkon
(gank). V tem prostoru se je v zato namenjeni
omari shranjevala posoda, v kotu pa je stala miza
za vodo.
Stranišče je bilo na prepihu zunaj hiše.
Na gruntu smo pridelali veliko količino krompirja,
najmanj pet mernikov pšenice in nekaj mernikov
fižola. Veliko teh dobrot, kakor tudi vino, ki se
je pridelalo na okoliških brajdah, smo prodali na
tuje. Gojila se je še tista dobra sorta šmarnice in
izabele. Francozi in Američani so se skoraj stepli

zanj. Za drva pa smo graščaka malce okrog prinesli,
da smo si lahko kupili maslo. Kruha je bilo vedno
dovolj, če ne, smo šli pa k sosedom ali h graščaku
na dnino, točno v času malice, pa smo se skupaj
najedli.
Oče je vedno poudarjal v tipični dolenjščini, kako je
bogat, saj ima zdrave in poštene otroke. Kakor je šlo
vino in pridelki v vse smeri, tako smo se tudi otroci
razkropili po vsej deželi, tudi na tuje kot sta Dunaj
in Pula.
Vedno znova pa smo se radi vrnili v domače
gnezdece v naš gradič. Mama je vedno rekla, da ga
bomo podrli, pa ni bilo potrebno, ker je bil požgan.
Spominjam se očeta in mame, ki sta bila vedno
pokončna in ponosna na svoje veliko bogastvo.
Po pripovedovanju ga. Terezije Ravbar, rojene Gorenc zapisala
njena hči in naša stanovalka ga. Amstetter Ravbar Ljudmila

www.thermana.si

Termalna voda pri vas doma!
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S

estava vode Laško in oblike njenih kristalov
kažejo na to, da naša termalna voda izžareva
močno življenjsko energijo, ima pozitiven,
spodbujevalni vpliv na človeka, deluje
dobrodejno na psiho in ravnovesje med
dušo in telesom. S svojimi dražljaji
deluje na uravnovešenje in utrjevanje
organizma. Voda pomaga pri razstrupljanju
telesa, zmanjšuje njegovo zakisanost, deluje
blago odvajalno, zboljšuje biološko okolje celic
in medcelično komunikacijo.

Z

aradi vseh navedenih pozitivnih in
spodbujevalnih lastnosti termalne vode
Laško jo priporočamo tudi za pitje. Vsak lahko
pije termalno vodo Laško po lastni presoji.
V energijskem smislu za pitje priporočamo
do 2 litra vode dnevno. Količina vode naj bo
razdeljena v manjše odmerke po 2 dcl preko
celega dneva. Vodo pijemo po požirkih. Preden
vodo popijemo jo nekaj časa zadržimo v ustih.

S

teklenice in kozarce za termalno
vodo lahko kupite v barih in na
recepcijah Thermane Laško.

ico
Vabljeni v pivn
, ki
termalne vode
telu
se nahaja v ho
ko
Zdravilišče Laš
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INTERVJU Z ZDRAVNICO DOMA
Pomemben člen v verigi zaposlenih Doma starejših je domska zdravnica, dr. Mateja Marija
Belej. Z nami je že drugo leto, kljub temu pa jo zaradi preobremenjenosti njenega urnika
premalo poznamo. Da jo spoznamo malo bolje, smo jo poprosili za kratek pogovor.
Kako ste zadovoljni z delom v Domu
starejših Laško?
Z delom v Domu sem zelo zadovoljna ker čutim,
da so me stanovalci in tudi ostali sodelavci
že po kratkem času sprejeli za svojo. Dela je
seveda veliko in je precej drugačno od običajne
ambulante splošnega zdravnika. Morala sem se
naučiti veliko novih stvari in se poglabljati v
strokovno literaturo, da sem se lažje spopadla
z novimi izzivi. A na srečo me novosti veselijo,
sploh če vidim, da lahko z njimi komu pomagam
in da so tudi pacienti z rezultatom zadovoljni.

Vemo, da znate dobro poslušati, kar je za
zdravnika v Domu pomembna lastnost.
Kaj vas pri delu najbolj razveseljuje?
Rada si vzamem čas za poslušanje, saj ima vsak
človek svojo zgodbo, vsak je imel malo drugačne
težave v življenju. Vesela sem, če vidim, da je
znal človek iz raznih preizkušenj napraviti nekaj
pozitivnega in če je kljub težkemu življenju
vesel in nasmejan pa da je še vedno pripravljen
pomagati komu drugemu. Take ljudi občudujem
in mislim, da so to resnični zmagovalci.

Področje vašega strokovne dela je precej
široko, zdi se, da se morate spoznati
takorekoč na vse. Kljub temu, pa so
nekatere zdravstvene težave pogostejše.
Katere?
V starosti so zelo pogoste bolezni srca in ožilja,
glede pogostosti jo pa prekašajo degenerativne
bolezni hrbtenice in sklepov, kar prinaša s seboj
kronične bolečinske sindrome. Zdravljenje
kronične bolečine brez hujših stranskih učinkov
se mi zdi kar zahtevna naloga. K sreči imamo

na razpolago še fizioterapijo, da ni potrebno jemati
toliko zdravil. Potem so tu še poškodbe, infekcije,
bolezni živčevja, psihiatrične bolezni in seveda
sladkorna bolezen z vsemi možnimi zapleti, vse
vrste raka, skratka, bolezenskih stanj je zelo veliko.

Ali ljudje zadosti sami poskrbimo za naše
zdravje in kaj svetujete našim stanovalcem,
kaj še lahko storijo, seveda v okviru
možnosti?
Tudi za stanovalce Doma veljajo priporočila za
zdravo življenje. Na prvem mestu je tu zdrava
prehrana, ki naj bi vsebovala čim več zelenjave
in sadja, polnovrednih žitaric, mleka in mlečnih
izdelkov iz posnetega mleka, mesa pa v manjših
količinah. Slaščic in mastnih jedi pa seveda alkohola
bi naj bilo čim manj.
Zelo pomembno je tudi gibanje na svežem zraku,
seveda če je možno, sicer pa vsaj v notranjih
prostorih.
Potem bi naj stanovalci imeli dovolj počitka.
In nenazadnje je zelo pomembno optimistično
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gledanje na življenje in svet, da znaš videti
predvsem dobre stvari in dogodke, da znaš najti v
vsakem človeku nekaj pozitivnega. Prepričana sem
v to, da črnogledost odpira vrata boleznim.

Ali stanovalci prihajajo k vam tudi zaradi
težav, ki niso neposredno povezane z
zdravjem?
Pri ljudeh večkrat občutim razne notranje stiske
in potrebo po pogovoru. Iskreno mi je žal, da tega
časa ni, upam pa, da bo morda v prihodnosti bolje.

Vam ob obilici dela ostane še kaj časa zase
in kaj takrat najraje počnete?
Ves čas se borim zato, da bi mi ostalo še kaj časa
za družino, zlasti za najmlajšega sina, ki ima skoraj
12 let. Ostali trije otroci so že odrasli, a prihajajo
radi domov. Najbolj srečna sem, če smo vsi doma,
na primer ob praznikih. Smo že kar velika družina,
vseh skupaj nas je že 10.
Zelo rada imam naravo, skušam biti čim več zunaj,
rada tudi vrtnarim. Zvečer si po možnosti vzamem
kakšno uro čisto zase s kakšno dobro knjigo.
Z zdravnico se je pogovarjala:
Damjana Uratarič,
dipl.med.sestra

PREHRANA STAROSTNKA

S

podaljševanjem pričakovane življenjske dobe
naletimo tudi na težave pri zagotavljanju
prehrane starostnikov. Staranje prinaša številne
spremembe v fiziološkem, psihološkem in
funkcionalnem vidiku človeka. Zaradi številnih
kroničnih obolenj se starostniki hkrati zdravijo z
različnimi zdravili, ki lahko negativno vplivajo
na prehranjevanje (spremembe apetita, prebave,
absorpcije in presnove hranil).
Prehrana v domu za starejše občane mora biti
vključena v celovito oskrbo in mora upoštevati
vse vidike starostnika: osebne, socialne, telesne in
duševne. Zaradi številnih fizioloških sprememb,
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ki jih prinese starost (npr. manjši delež puste
mase; dejavniki, ki vplivajo na vnos tekočin in
hrane) in številnih kroničnih obolenj je tveganje
podhranjenosti izredno veliko. Slabo prehransko
stanje starostnikov pa je povezano s slabšo
kakovostjo življenja in slabšim funkcionalnim
stanjem. Kadar zbolijo, so stranski učinki
zdravljenja večji, prav tako pa imajo manj
možnosti za preživetje. Da preprečimo tovrstne
težave posežemo po hrani s spremenjeno
konsistenco.
Hrana s spremenjeno konsistenco je lahko
začasna, v določenih primerih pa tudi trajna oblika
prehranjevanja različnih kategorij prebivalstva.
Prav v tretjem življenjskem obdobju je tovrstna
prehrana zelo pogosta. V domovih za starejše lahko
ta oblika prehrane predstavlja kar 60% (pa tudi
več) od skupno vse pripravljene hrane. V večini
primerov ostane trajna oblika prehranjevanja.
Hrana s spremenjeno konsistenco je v pomoč po
izgubi zobovja ali pri drugih bolezenskih stanjih.
Ugotovitve različnih raziskav kažejo na to, da so
mnogi starostniki v domačem okolju neustrezno
prehranjeni prav zaradi tega, ker ne morejo
zaužiti različnih vrst jedi. Izbirajo tisto, ki jo
lahko pojedo in tako iz svojih jedilnikov izločajo
mnoga živila.
Ob sprejemu oseb v institucionalno varstvo se
mnogokrat srečujemo z različnimi prehranskimi
problemi katere spremljajo slabe prehranjevalne
navade, neustrezna prehranjenost, podhranjenost,
različna obolenja kot je demenca, prenajedanje
in nezainteresiranost za uživanje hrane.
Hrana s spremenjeno konsistenco mnogim
od prej naštetih primerov omogoča ustrezno
prehranjenost, zagotavlja zadosten vnos hranil in
zadosti celodnevnim potrebam po energiji tistim
ljudem, ki običajne prehrane ne morejo zaužiti.
V praksi se srečujemo z zelo različnim
poimenovanjem hrane, kot so pasirana hrana,
pire dieta, mehansko mehka hrana in progresivna
dieta.
Najbolj podobna običajni prehrani je sesekljana
hrana, najbolj od običajne pa se loči sondna
prehrana. Poleg tega ločimo še: sesekljano,
kašasto in miksano (fino sekljano) vrsto hrane s
spremenjeno konsistenco.
Tatjana BAČIČ, vodja kuhinje
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PREPREČEVANJE OKUŽB
Tako kot v drugih ustanovah, tudi v našem Domu starejših beležimo porast bolnišničnih
okužb, to je ESBL in upad okužbe MRSA

P

ri obeh gre za kolonizacijo (okužbo) z bakterijami,
ki so običajno prisotne na našem telesu, vendar
so te bakterije postale odporne na antibiotike.
Problem nastane, ko človek zboli in mu običajni
antibiotiki ne zmorejo pozdraviti bolezni. Takrat
potrebuje bolnik posebne antibiotike, ki so dražji in
se pogosto dajejo tudi v žilo.
Zelo pomembno za naše stanovalce, ki so samostojni,
ki sami zmorejo opraviti večino opravil, je, da
pospešeno skrbijo za osebno higieno in razkuževanje
rok. Stanovalce kljub okužbi ne želimo omejevati pri
socialnih stikih zato morajo vedeti, da je potrebno
čim večkrat dnevno razkužiti roke, saj se obe okužbi
največkrat preneseta z umazanimi rokami. Dolžnost
osebja v Domu pa je, da jih na to čim večkrat
opomnimo, da skrbimo, da so razkužila vedno na
razpolago, da pogosto pobrišemo površine, ki jih ti
stanovalci uporabljajo: mize, stoli, postelja, nočna
omarica, servirna mizica, motomed, invalidski
voziček.
Prav tako smo zaradi preprečevanja širjenja
okužb v Domu oblikovali paket storitev, ki jih
v izolacijskih sobah opravljamo vsakodnevno:
čiščenje in razkuževanje talnih površin v sobi in
kopalnici, čiščenje in razkuževanje umivalnika in
WC školjke, dnevno menjavanje posteljnine, brisač,
razkuževanje kritičnih točk kot so: kljuke, telefoni,
trapezi, dvigala, stikala…
Pri nepomičnih stanovalcih odgovornost za prenos
okužbe nosimo delavci, ki moramo poznati pravila
in ukrepe preprečevanja prenosa (pravilna uporaba
zaščitnih sredstev, razkuževanje rok ob prehajanju
od stanovalca do stanovalca, uporaba lastnih
materialov in pripomočkov, dnevno razkuževanje
površin, kritičnih točk, dnevno preoblačenje postelje,
menjava brisač…
Pri MRSA okužbi poznamo postopke dekolonizacije
(5 dnevno kopanje, mazanje, grgranje…) po katerih

Vir: http://www.vitapur.si/novice/virusi-in-umivanje-rok

jemljemo brise za dokazovanje prisotnosti okužbe.
Le to opravljamo vsake 4 mesece.
Pri ESBL okužbi teh postopkov ni, saj se te
bakterije nahajajo v črevesju in ob anusu. Brise
jemljemo na 6 mesecev.
Ob koncu tega članka želim poudariti, da so te
okužbe postale naš vsak dan, da pa skušamo
kljub temu ohraniti kvaliteto bivanja v Domu.
Skupaj s stanovalci, njihovimi svojci in seveda
s pomočjo osebja ter potrebnih ukrepov moramo
in tudi bomo dosegli dober nadzor nad okužbami.
Življenje v Domu želimo kljub vsem težavam
približati življenju doma, torej tako, kot si želijo
naši stanovalci. Skupaj nam bo uspelo!
Vodja zdravstvene nege
Damjana Damiš, dipl. med. sestra
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UPORABA IMPREGNIRANIH
UMIVALNIH VREČK ZA
OSEBNO NEGO

S

staranjem se pojavijo
določene spremembe,
ki lahko neugodno
vplivajo na nastanek
urinske inkontinence. To
so zmanjšana elastičnost
stene
mehurja,
zmanjšana raztezljivost
mišice mehurja, ki
vodi k nepopolnemu praznjenju. Različni patološki
in funkcionalni dejavniki, ki so pogosto prisotni pri
starostnikih, lahko prispevajo k izgubi nadzora nad
mehurjem. Spremembe so pogostejše pri ženskah kot
pri moških in so posledica hormonskega neravnovesja.
Starostniki
v
Domu
starejših
inkontinenčne pripomočke, kot so:
• inkontinenčne predloge,
• inkontinenčne hlačke,
• inkontinenčne flex predloge,
• inkontinenčne hlačne predloge.

uporabljajo

Z inkontinenco se v našem Domu srečujemo vsak
dan. Da bi dvignili kakovost in zadovoljstvo življenja
starostnika, ter preprečili navzkrižne okužbe, smo se
leta 2010 odločili za uporabo impregniranih umivalnih
vrečk. Najprej smo jih začeli uporabljati v sobah
namenjenih izolaciji pacientov, kasneje pa smo njihovo
uporabo razširili še na dva negovalna oddelka.
Impregnirane umivalne vrečke so primerne za umivanje
stanovalcev z inkontinenco in vseh, ki imajo alergijske
probleme s kožo. Vrečka je narejena iz posebnih vlaken,
ki so mehka, močna in se ne trgajo. V sebi zadrži dovolj
veliko količino losijona, ki je potreben za učinkovito
umivanje.
Impregnirane umivalne vrečke je potrebno pred
uporabo segreti v mikrovalovni pečici, v zimskem času
pa jih lahko damo na ogrevane radiatorje.
Z njimi želimo doseči varno in prijetno rokovanje tako
stanovalcem, kot zaposlenim.
Zabret Marcela, dipl.med.sestra

www.thermana.si

DOMOVINI
Domovina bodi zdrava,
da bi tudi srečna bla.
Bog daj dobrega vladarja,
da pošteno vladal bi in
blaginjo domovine zvesto čuval bi.
Tudi revni bi radi srečni bli,
da bi nadlog se rešili,
da bi kletvice minile vse
in pesmice zapele se.
Frančiška VIDEC, stanovalka
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OB SVETOVNEM DNEVU HOSPIC-a IN PALIATIVNE OSKRBE
V sredo, 17. 10. 2012 so strokovne delavke in prostovoljke celjskega društva Hospic v
Domu izvedle predstavitev dela in pogovore z delavci in stanovalci. Obiskale so nas: Heda
Zimšek, predsednica društva, Tina Košar, Zinka Kerhlanko in Ema Kovač.
Kaj je Hospic?

Hospic je društvo, v katerem se strokovne delavke in
prostovoljke ukvarjajo s celostno oskrbo bolnikov
z neozdravljivo boleznijo in s pomočjo svojcem.
Neozdravljive bolezni običajno spremljajo:
• bolečina in neugodje,
• strah in osamljenost,
• skrb za družino,
• zaskrbljenost pred prihodnostjo.

Strokovne delavke in prostovoljke Hospica
poskušajo zadovoljiti vse bolnikove
potrebe in potrebe svojcev:
•
•
•
•

fizične,
čustvene,
socialne,
duhovne.

Strokovne delavke so podrobno predstavile dokument
»ZDRAVSTVENA OPOROKA« ali »VNAPREJŠNJA
VOLJA«
Gre za izjavo, kaj si bolnik, stanovalec želi za slučaj,
ko ne bo več mogel sam odločati. Oporoka poskrbi,
da bolnik - stanovalec imenuje svojega bližnjega,
da v njegovem imenu in v njegovo dobro odloča,
ko sam tega ne bo več zmogel. Dokument podpiše
bolnik in dve priči in jo overovi pri notarju.
Če govorimo o vključevanju Hospica v Dom starejših,
to pomeni sodelovanje prostovoljcev, strokovnega
osebja v domu: zdravnik, medicinske sestre,
bolničarji, delovni terapevt, fizioterapevt, socialni
delavec in seveda svojci stanovalcev. Poleg vseh
naštetih najpogosteje sodelujemo še s protibolečinsko
ambulanto Splošne bolnišnice V Celju, po potrebi
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MENJAVA KANIL

V Domu imamo trenutno šest stanovalcev
s traheostomo. V večini gre za težko bolne
stanovalce po hudih poškodbah ali boleznih.

T
tudi z drugimi specialističnimi ambulantami.
Naše sodelovanje z društvom Hospic traja od
leta 2009. Strokovni delavci Doma smo ob tem
sodelovanju skozi leta spoznali, kaj pomeni
sodelovanje za naše stanovalce in njihove
svojce. Pomeni neposredno vključevanje družine
pri odločanju in pomoči osebi, ki jo imajo radi,
pomeni občutek, da nekdo skrbi zanje od zunaj in
jim pomaga ohraniti pozitivno naravnanost, kljub
bolezni, pomeni doseči oziroma ohraniti fizično in
čustveno ugodje, skratka, doseganje tistega, kar si
želijo.
Pred vsakim začetkom sodelovanja s Hospicem
je pomemben trenutek, ko delavci prepoznamo
problem, oziroma ko mislimo, da je pravi čas, da
stanovalcu ali svojcu ponudimo pomoč Hospica.
Vedeti pa moramo, da je prav, da prvi korak k
sodelovanju naredi prav bolnik ali njihov svojec.
Takrat vemo, da si to res želijo in da je trenutek
pravi.
Na tem mestu posredujem tudi podatke za
navezavo stikov:
HOSPIC, OBMOČNI ODBOR CELJE,
Kocenova 4-8, 3000 Celje
Stacionarni telefon: 035486011
Mobilni telefon: 051 418 446
E pošta: hospic.ce@siol.net
Vodja zdravstvene nega
Damjana Damiš, dipl. med. sestra
www.thermana.si

edensko smo v sodelovanju z Zdravstvenim
domom Laško in njihovo reševalno službo te
stanovalce vozili na menjavo trahealne kanile v
Splošno bolnico Celje na oddelek za otolaringologijo
(ORL). Prevozi so bili za mnoge stanovalce zelo
naporni, zato smo v sodelovanju z domsko zdravnico
dr. Belejevo sklenili, da bomo menjave vršili v Domu.
Diplomirane medicinske sestre Marcela Zabret,
Barbara Krajnc, Damjana Uratarič in Damjana
Damiš smo se na tem področju dodatno usposobile
v Splošni bolnici Celje in Univerzitetnem kliničnem
centru Maribor in bomo postopke v zvezi z menjavo
kanil vršile v času obratovanja splošne ambulante,
oziroma v času prisotnosti zdravnice Marije Mateje
Belej. Ob tem naj se zdravnici tudi zahvalim za
vzpodbudo in pomoč pri odločitvi in izvajanju.
S septembrom 2012 izvajamo menjavo kanile pri
dveh stanovalcih z najtežjim zdravstvenim stanjem,
postopoma pa bomo menjavali kanile pri vseh, ki
kanilo imajo. S tem bomo pripomogli k boljšim
pogojem za najbolj prizadete stanovalce v našem
Domu.
Damjana Damiš, vodja zdravstvene nege

30

Pomagajmo

GLASBENA SKRINJICA
Je veliko več kot pove naslov!

L

ansko leto ob prevzemu vzdrževanja Doma
sem glede na dejstvo, da sem delovni invalid
z omejitvami kmalu ugotovil, da bi bilo moje
delo bistveno olajšano, če bi izdelal večnamenski
voziček.
Služil bi kot delovna ploščad ter priročni zaboj za
orodje in material.
Kmalu po mojem pričetku dela je bila na terasi
organizirana prireditev in se mi je ob nošenju
težkega ozvočenja porodila ideja o prevoznem,
energijsko neodvisnem ozvočenju.
Pri popravilu stikala za nujni klic, sem moral
večkrat zapored v delavnico po pripomočke za
odpravo napake. Zato sem se odločil za izdelavo
skrinjice. Da o nadgradnji in vgradnji vseh
potrebnih pripomočkov za kvalitetno vzdrževanje
elektro naprav v Domu sploh ne govorim.
Iz odpisanega podstavka bolniške postelje sem
izdelal ohišje, katerega mi je pomagal obrusiti še
nekdanji stanovalec gospod Berti. Nadaljevalo
se je z lesenim opažem, vgradnjo kompresorja,
akumulatorjev, tv aparata, avto radia, elektronike
ter ožičenja. V voziček je bilo vloženo precej
denarja in približno sto štirideset ur dela. Da bi bil
voziček zanimivejši, je poskrbel gospod Petar, ki je
na notranjo stran pokrova narisal zelo lepo sliko.

Končni izdelek je tako namenjen za:

• testiranje telefonske napeljave,
• preizkus televizijskega signala in pravilnega
delovanja antenskih vtičnic,
• testiranje nujnega klica, daljincev bolniških
postelj,
• polnjenje pnevmatik invalidskih vozičkov,
predvsem električnih,
• mobilno ozvočenje z vgrajenim radijem ter
vhodi za priklop modernih nosilcev zvoka
(USB ključ, SD kartica, mobilni telefon,
• priklop ozvočenja zunanjih glasbenih
instrumentov, na primer električne kitare,
• prenos brezžičnega signala mikrofona do

•
•
•
•
•

razdalje osemdesetih metrov,
kontrolo delovanja sistema ogrevanja in
sanitarne vode z vgrajenim termometrom,
brezžični video nadzor,
delo na višini kot dvostopenjska delovna
ploščad z zaporo koles,
zaboj za orodje in material,
zasilno razsvetljavo prostorov ob kratkih
stikih ali izpadih elektrike.

Vgrajeni akumulatorji, ki se polnijo s pomočjo
avtomatskega polnilca, omogočajo približno dve
uri avtonomije, kar zadošča za ozvočenje večine
prireditev.
Najbolj me vesli, da so »glasbeno skrinjico« z
navdušenjem sprejeli tudi stanovalci, predvsem gospa
Anica Zalokar, ki me vedno hudomušno pobara: »Kej
pa maš lajtšou?«
Največje presenečenje sem doživel pri popravilu
razsvetljave hodnika na oddelku s povečano
pozornostjo. Že po nekaj začetnih taktih glasbe, so
prišli stanovalci do skrinjice in z izjemnim zanimanjem
prisluhnili njenim zvokom melodije.
Ob tej priložnosti, se še enkrat zahvaljujem vsem
stanovalcem, ki pomagajo pri urejanju okolice Doma,
zeliščnega vrta, izgledu sadovnjaka in trte ter pomoči
v delavnici, ki nam jo je uspelo dokončati in je na
razpolago vsem, ki še lahko delajo in imajo voljo do
tovrstnega dela.
Razpolagamo z več kot dvajsetimi kvadratnimi metri
površine, s hidravlično delovno mizo (prilagodljivo
po višini), šivalnim strojem, vrtalnim strojem, tračno
brusilko, tračno žago, nihajno žago, rezalnikom za
izdelavo okvirjev slik, mizarsko mizo, napravo za
obdelavo stiroporja, ročnim rezkalnikom ter ostalim
ročnim orodjem.
Vsem stanovalcem in zaposlenim želim obilo zdravja
v prihajajočem letu ter veliko dobre volje, pa če tudi
je zanjo »kriva« glasbena skrinjica.
Dušan DRAME, vzdrževalec
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Thermana Laško je prejela

1. MESTO ZA ČEBELAM
NAJBOLJ PRIJAZNO
PODJETJE V LETU 2012

Vabimo vas, da okusite dobrote naših slaščičarskih
mojstrov, ki vas bodo poleg medenih slaščic razvajali
tudi z izdelki brez glutena, brez sladkorja ...

ITO!
P
O
N
E
D
E
M
Poiskusite

Vabljeni v restavracijo Šmohor ter v hotel Zdravilišče
Laško in Wellness Park Laško na slaščice ali naročite
tortice na tel.: 03 734 53 18!

