
 
     INFORMACIJE: 

 
Ponedeljek  13 – 14 h Osebni 

razgovori 
 

Sreda 14 – 15 h Skupine za 
svojce 
sprejetih 
bolnikov 

 
Za osebni razgovor svojci pri 

oddelčni sestri od 13. ure dalje 
dvignejo zaporedno številko 

razgovora. 
Skupina se prične točno ob 14. uri. 

Predhodna najava ni potrebna. 
 

Zaradi varovanja osebnih 
podatkov lahko informacije o 
zdravstvenem stanju bolnikov 
posredujemo zgolj tistim, ki jih 

bolnik dolo či za svoje kontaktne 
osebe.  Informacije po telefonu 

niso mogo če! 
 
Informacije o poteku zdravljenja in 

zdravstvenem stanju vašega svojca 
vam lahko posredujejo izključno 

sobni zdravniki na enoti: 
 
 
 
 

OPOMNIK ! 
 

Zakonodaja določa, da psihiater, ki 
pacienta zdravi poda svoje 

strokovno mnenje o zaključku 
hospitalnega zdravljenja.   

 
O odpustu mora obvestiti bolnika, 
njegovega osebnega zdravnika in 
zakonitega zastopnika. Ti morajo 

zagotavljati nadaljevanje 
zdravljenja in oskrbo izven 

bolnišnice.  
 

Če pacient ostaja hospitaliziran v 
UKC Maribor, po tem, ko je 

zdravljenje zaključeno, postane 
samopla čnik.  Znesek, ki ga je 

pacient dolžen poravnati  trenutno 
znaša 112,12 EUR na dan. 
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Oddelek za psihiatrijo 
Psihogeriatri čna enota   

  
 

 
 

INFORMACIJE  

ZA SVOJCE BOLNIKOV 

SPREJETIH NA D1 ali D2 

PSIHOGERIATRIČNO 

ENOTO ODDELKA ZA 

PSIHIATRIJO UKC 

MARIBOR 

 
 
 
 
 
 

 

 



Spoštovani, 
 

vaš svojec je bil glede na 
zdravstvene težave, sprejet na 
varovano enoto (D1) ali odprto 

enoto (D2). 
 

Delo na psihogeriatrični enoti 
poteka v timu v katerem sodelujejo 

zdravniki, klinična psihologinja, 
klinična farmacevtka, diplomirane 

medicinske sestre, diplomirani 
delovni terapevtki, diplomirana 

socialna delavka ter medicinske 
sestre in tehniki. 

 
Zdravljenje poteka individualno in v 
skupinah ter je v celoti prilagojeno 

starejšim bolnikom. 
 

Ob sprejemu vas prosimo, da vse 
vredne stvari in ve čje vsote denarja 

odnesete domov, ker za njih ne 
moremo odgovarjati. Prav tako ne 
moremo odgovarjati za izgubo ali 
poškodovanje stvari, ki jih imajo 
bolniki pri sebi. Enako velja za 

mobilne telefone. 

KATERE DUŠEVNE MOTNJE 
ZDRAVIMO? 
• Depresija in druge motnje 

razpoloženja v starosti. 
• Diagnostika vseh oblik demenc.  
• Psihotična stanja. 
• Zmedena stanja in delirantna 

stanja, nacepljena na demenco. 
• Ogrožanje lastnega življenja ali 

življenja drugih. 
• Agresivno vedenje do sebe ali 

drugih.   
 

KAJ NAŠI BOLNIKI V 
BOLNIŠNICI POTREBUJEJO? 
• Stvari za osebno higieno. 
• Primerno visoke nedrseče 

copate in primerne čevlje za 
sprehode po parku. 

• Nekaj oblačil in parov nogavic 
za hladne dni.  

• Očala, slušni aparat, zobno 
protezo in lepilo za protezo.  

• Prosimo, o vsem, kar imajo 
bolniki pri sebi in kar prinesete 
na oddelek seznanite negovalno 
osebje. Očala, slušni aparat, 
zobno protezo ali druge 
ortopedske in tehnične 
pripomočke je potrebno 
obvezno spraviti pri oddelčni 
sestri. 

 
 

KAJ JE PREPOVEDANO? 
• Zdravila, tudi če jih je mogoče 

kupiti v prosti prodaji.   
• Ostri in stekleni predmeti ter 

vžigalniki.  
• Na varovani (D1) enoti mobilni 

telefoni. 
• Hitro pokvarljiva hrana. 
 
OBISKI: 

 
MED 
TEDNOM 

16 – 17 h 

SOBOTA,  
NEDELJA 

14 – 16 h 

 
Za obiske na D1 in D2 enoti se je 

potrebno javiti.  
Starostne meje za obiskovalce ni. 

 
Za obiske izven predvidenega časa 

se je potrebno dogovoriti z 
oddelčnim zdravnikom. 


