Zdravstveni dom Ormož
Ul. dr. Hrovata 4,
2270 Ormož
Telefon: (02) 741 09 00
Fax: (02) 741 09 99
Epošta: uprava@zd-ormoz.si

SODELOVANJE PATRONAŽNE SLUŽBE Z LOKALNO SKUPNOSTJO
Patronažna služba Zdravstvenega doma Ormož je organizirana, kot samostojna služba osnovnega zdravstvenega
varstva. Izvajamo tako preventivne dejavnosti na domu, kot tudi posebne oblike dela zdravstvene nege. Je edina
zdravstvena služba, katere osnovna dejavnost je zaznava zdravstvenih razmer v lokalni skupnosti, v okolju, kjer
ljudje živijo in pravočasno usmerjanje bolnikov v zdravstveni sistem. Področje našega dela obsega preventivno
dejavnost in kurativna dejavnost- zdravstvena nega bolnika na domu.
PREVENTIVNI PATRONAŽNI OBISKI so namenjeni nosečnicam, otročnicam, novorojenčkom, malim
otrokom v 2. in 3. letu starosti, slepim in slabovidnim z motnjami v razvoju, neodzivne na preventivne programe
DORA, ZORA, SVIT, kronične bolnike, invalide, starostnike nad 65 let, ki so osameli in socialno ogroženi.
Izvajamo jih po letnem planu, ali po naročilu (osebni zdravnik, socialna služba,…), zaradi prednostne obravnave.
OBISKI ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA NA DOMU se izvajajo na podlagi delovnega naloga, ki ga izda
osebni zdravnik oz. specialist. Namenjen je bolnikom, ki zaradi zdravstvenega stanja ne morejo v ambulanto
ali, ko se s tem nadomesti bolnišnično zdravljenje.
Da bi se približali našim uporabnikom v lokalni skupnosti in bili čimbolj dostopni vsem, so v okviru projekta
MOST, mesečno v vsaki krajevni skupnosti organizirana krajša predavanja, meritve in svetovanja. Teme
svetovanj so dosegljive na oglasnih deskah krajevnih skupnosti in na spletni strani Zdravstvenega Doma. Za vse
občane smo tudi dnevno dosegljivi med 14-15 uro na telefonu 02/741 09 17.
Kraj

Čas

Datumi srečanj

Ormož, Rdeči križ

8 -9 ure

29.3., 26.4., 31.5. , 28.6., 27.7., 24.8., 28.9., 26.10.,
23.11., *21.12.2019

Velika Nedelja, krajevna skupnost

11-12 ure

21.3., 18.4., 16.5., 20.6.2019

Podgorci, krajevna skupnost

12-13 ure

12.3., 10.4., 8.5., 12.6.2019

Ivanjkovci, ambulanta

17-18 ure

15.3., 12.4., 17.5., 14.6.2019

Kog, krajevna skupnost

13-14 ure

18.3., 15.4., 20.5., 17.6., 22.7.2019

Miklavž pri Ormožu, krajevna
skupnost

9-10 ure

19.3., 16.4., 21.5., 18.6., 23.7.2019

Lepo vabljeni, kolektiv patronažne službe Zdravstvenega doma Ormož.

SODELOVANJE PATRONAŽNE SLUŽBE ZD ORMOŽ Z LOKALNO SKUPNOSTJO

Patronažna služba Zdravstvenega doma Ormož je organizirana, kot samostojna služba osnovnega zdravstvenega
varstva. Izvajamo tako preventivne dejavnosti na domu, kot tudi posebne oblike dela zdravstvene nege. Je edina
zdravstvena služba, katere osnovna dejavnost je zaznava zdravstvenih razmer v lokalni skupnosti, v okolju, kjer
ljudje živijo in pravočasno usmerjanje bolnikov v zdravstveni sistem. Področje našega dela obsega preventivno
dejavnost in kurativna dejavnost- zdravstvena nega bolnika na domu.

Da bi se približali našim uporabnikom v lokalni skupnosti in bili čimbolj dostopni vsem, so v okviru projekta
MOST, mesečno v vsaki krajevni skupnosti organizirana krajša predavanja, meritve in svetovanja. Po želji vam
skušamo organizirati tudi predavanja po vaših željah. Dnevno smo dosegljivi med 14-15 uro na telefonu 02/741
09 17.

NAŠE TEME PREDAVANJ:

Mesec

Tema

April

ZDRAV VELIKONOČNI ZAJTRK

Maj

KAKO SE PRAVILNO ZAŠČITIMO PRED
SONCEM

Junij

KRATKE VAJE ZA MAJN BOLEČO
HRBTENICO

Julij in avgust

Poljubne teme

