____________________________________________________________

(odrežite)

Podpis: ____________________
								

V/Na ______________, dne _____________

S podpisom potrjujem svojo prijavo.

telefon _____________________, se prijavljam na tečaj oskrbe bolnika na domu.

(ime in priimek)

(naslov, pošta)

Podpisani ___________________________, stanujem ____________________________,

5. marec 2019, ob 18.00 uri
mag. Mojca Hrastnik, uni. dipl. soc. del.

• Osnove domače oskrbe.
• Kako prispevati k boljši kakovosti življenja bolnika na
domu?
• Soočanje z obremenitvijo in stresom pri oskrbi bolnika.

14. marec 2019, ob 18.00 uri
Mila Terčelj, mag. dietetike

• Prehrana bolnika in osnove dietetike.
• Skrb za pravilno telesno težo.

19. marec 2019, ob 18.00 uri
Jasmina Pšaker, dipl. med. sestra

TEČAJ OSKRBE
BOLNIKA
NA DOMU

• Pravilno postiljanje, tehnike premeščanja in dvigovanja.
• Skrb za higieno v domačem okolju, skrb za telesno
higieno in umivanje bolnika.

26. marec 2019, ob 18.00 uri
Alenka Kokalj, dr. med.
• Pravice bolnika in njihovo pridobivanje.
• Varna uporaba zdravil.

2. april 2019, ob 18.00 uri
Anita Mazij, dipl. med. sestra

• Prva pomoč in najpogostejše poškodbe.

Škofijska karitas Celje

9. april 2019, ob 18.00 uri
Rok Metličar, duhovnik

• Duhovno spremljanje bolnih in umirajočih.

23. april 2019, ob 18.00 uri
Sara Črepinšek, dipl. del. ter.

• Kakovostno preživljanje časa ljudi z demenco.

Škofijski dom Vrbje,
Vrbje 82, Žalec

Zadnja leta beležimo porast brezplačne izposoje medicinsko-tehničnih pripomočkov.
Vemo, da se naša družba stara. Sorodniki
in svojci pogosto niso usposobljeni in vešči
oskrbe starejših, bolnih in gibalno oviranih
na domu.

Vabimo vas, da sprejmete služenje bližnjemu
v njegovi stiski in ste preprosto dar za drugega.
Srečanja bodo potekala v Škofijskem domu
v Vrbju pri Žalcu, Vrbje 82, 3310 Žalec.
Del zloženke je prijavnica, ki jo izpolnjeno
pošljete na naš naslov ali po elektronski pošti:
Škofijska Karitas Celje, Muzejski trg 8,
3000 Celje
info@karitasce.si
Podrobnosti in informacije: 051 278 482
Prijave zbiramo do 1. marca 2019
O morebitnih spremembah terminov srečanj ali
ur začetka srečanj boste prijavljeni obveščeni.

Sofinancerji in partnerji programa:

Zato na Škofijski Karitas Celje razvijamo cikel srečanj, na katerem bodo različni strokovnjaki spregovorili o pravicah in dolžnostih bolnika, pravilnih tehnikah in metodah
nege bolnika, predstavili ravnanja z medicinskotehničnimi pripomočki. Tečaj, kako ravnati s svojim bližnjim, ki potrebuje pomoč na
domu.

»Častitljiva namreč ni starost, ki traja dolgo, tudi je ne merimo po številu let, zakaj pri
ljudeh je razumnost isto kot sivi lasje in brezmadežno življenje kot visoka starost«
(Mdr, 4,8-9)

