
STORITVE ZA DELAVCE UKC 
MARIBOR 

• Nudenje prve socialne pomoči. 

• Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju 
socialno-varstvenih pravic. 

• Pomoč pri povezovanju in reševanju 

socialne problematike z ustreznimi 

službami v UKC Maribor in izven zavoda. 

Pri reševanju vaših stisk vam lahko 

pomagamo tako da: 

• vam nudimo čustveno in praktično oporo 
• vas sprejmemo vsak delavnik med 8.30 in 

10.30 po predhodnem naročilu v prostorih 

socialne službe, v kirurški stolpnici, etaža 

01 (prva klet) ali pa se z vami dogovorimo 
za čas, ki vam ustreza. 

Sprejeli vas bomo prijazno, z naklonjenostjo in 

razumevanjem. 

• Dosegljivi smo tudi po telefonu: 
- Medeja Fekete, univ. dipl. soc. del. 
tel.: 02/ 321 25-97

medeja.fekete@ukc-mb.si

- Andreja Ivanušič, univ. dipl. soc. del. 

tel.: 02/ 321 25-98
andreja.ivanusic@ukc-mb.si

Na voljo smo vam vsak dan med 8.00 in 15.00

C.O.Monet 

      V okiru Službe zdravstvene nege 

zaposleni socialni delavki nudiva socialne 
storitve za potrebe hospitaliziranih pacientov, 

njihovih svojcev in zaposlenih v UKC Maribor. 

V procesu socialne obravnave bomo s skupnimi 
močmi poiskali rešitev, ki bo sprejemljiva za vse 

vpletene v problemsko situacijo.

Socialne storitve

Služba zdravstvene 
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• Svetovanje in nudenje podpore v primeru 

trpinčenih žena, otrok in mladostnikov. 

• Oskrba socialno ogroženega pacienta. 

• Urejanje domskega varstva. 

• Urejanje PBZ (podaljšano bolnišnično 

zdravljenje oziroma rehabilitacija) Ptuj ali 

Rakičan. 

• Urejanje pomoči na domu. 

• Urejanje dovoza hrane na dom. 

• Izvajanje postopkov v zvezi z iskanjem 

svojcev umrlih, urejanje socialnih pokopov in 
pokopov umrlih, ki nimajo svojcev.

Kaj je socialno delo ?

To je avtonomna veda, ki jo lahko opišemo kot 
pomoč ljudem za bolj kakovostno življenje.

Socialno delo je glede na raznovrstnost 

posameznikovih potreb, proces v katerem 
socialni delavec skupaj z uporabnikom išče 

možne rešitve problema.

Poslanstvo socialnega varstva (in socialnega 

dela) je torej v tem, da razvija in širi življenjske 
priložnosti za ljudi, ne da bi pred tem 

predpisovali, kaj je najboljša rešitev za njihove 

probleme.

Pri nudenju pomoči in podpore delavci 

socialnega varstva varujemo              

dostojanstvo, zasebnost in               
individualnost posameznika,              

upoštevajoč njegovo kulturo in vrednote, ter si 

prizadevamo uporabljati njim razumljiv jezik in 
raven komuniciranja (Kodeks etičnih načel v 

socialnem varstvu). 

STORITVE ZA  
HOSPITALIZIRANE PACIENTE

• Urejanje zdravstvenega zavarovanja za 

državljane Republike Slovenije. 

• Sodelovanje s tujimi zavarovalnicami in 
veleposlaništvi v primeru hospitalizacije tujca 

v UKC Maribor. 

• Sodelovanje v postopkih posvojitve ali oddaje 

otrok v rejniško družino. 

• Dajanje navodil v zvezi s pravico do dodatka 

za tujo nego in pomoč ter o ostalih 

socialnovarstvenih pravicah. 

• Svetovalni razgovori in opravljanje socialnih 

storitev za paciente, ki sami izrazijo željo 

oziroma potrebo po tovrstnih storitvah. 

• Sodelovanje v postopkih oploditve z 
biomedicinsko pomočjo. 
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