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ODDELEK ZA INVALIDNO MLADINO 
IN REHABILITACIJO STARA GORA 
 

Ulica padlih borcev 13a 
5290 Šempeter pri Gorici  
T: 05 33 01 901 / F: 05 33 01 057 

E: tajnistvo@bolnisnica-go.si 
W: www.bolnisnica-go.si 

 

 

 

 

 
    

INFORMACIJE ZA PACIENTE IN NJIHOVE SVOJCE OB SPREJEMU NA ODDELEK 

ZA INVALIDNO MLADINO IN REHABILITACIJO STARA GORA 
(Navodilo pacientom) 

 

Spoštovani,  

 

vaš svojec je zaključil zdravljenje na akutnem oddelku in je sprejet k nam na rehabilitacijsko 

obravnavo. 

  

V rehabilitacijskem timu sodelujemo zdravnik specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine, 

diplomirana medicinska sestra, srednje medicinske sestre, diplomiran fizioterapevt, diplomiran 

delovni terapevt, po potrebi še diplomiran logoped in socialna delavka. Obravnave potekajo na 

OIMR Stara Gora – Paviljon 2, Liskur 23a, 5000 Nova Gorica.  

 

Bolniki so redno, vsakodnevno, vključeni v različne oblike terapij. Enkrat tedensko imamo timske 

sestanke, ko se celoten tim odloči o nadaljnjih postopkih. Ko dosežemo rehabilitacijski cilj, 

bolnika odpustimo, bodisi v domačo oskrbo, ali v dogovoru z vami, v institucionalno varstvo. Ob 

odpustu izdamo potrebne pripomočke za gibanje (invalidski voziček, hodulja, ...). Kljub 

intenzivni rehabilitacijski obravnavi se lahko zgodi, da bolnik ne doseže funkcijskega stanja pred 

boleznijo oz. poškodbo (npr. ne zmore hoje) in tudi po zaključeni rehabilitacijski obravnavi 

potrebuje pomoč in nego druge osebe. V kolikor predvidimo, da bo pomoč potrebna tudi po 

odpustu od nas, vas že tekom obravnave pri nas kontaktira naša socialna delavka, ki vas dodatno 

informira o možnosti različnih oblik  

pomoči na domu ali institucionalnem varstvu. Pomaga vam pri prošnjah in različnih vlogah, ki 

so za to potrebne.  
 

Zavezujemo se, da bomo svoje delo opravili strokovno in se potrudili po naših najboljših močeh, 

od vas pa pričakujemo sodelovanje in zavezo, da boste pravočasno poskrbeli za nadaljnjo 

namestitev vašega svojca po zaključeni rehabilitaciji.  

 

Želimo, da se bi se vaš svojec pri nas dobro počutil in čimbolj okreval.  
 

Tim za rehabilitacijo odraslih Stara Gora  

 

tel.št. oddelka P2: 05 330 – 1908 in 05 330 - 1909 

P2 LEČEČI ZDRAVNIKI: 

Irena Bucik Kajin, dr.med.specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine 

Jurij Karapandža, dr.med. Specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine 
 

INFORMACIJE ZDRAVNIKA O ZDRAVSTVENEM STANJU PACIENTA: 

osebno po predhodnem dogovoru z zdravnikom 
 

Bucik Kajin Irena, dr.med.spec.FRM 

− v sredo od  1200 – 1230, na tel. št. 05 330 1955  

− v petek od 1200– 1230 na tel. št. 05 330 1955  

Jurij Karapandža, dr.med.spec.FRM 

− v torek od  1400 – 1500, na tel. št. 05 330 1904 ali 05 330 1909  

− v četrtek od 1400– 1500 na tel. št. 05 330 1904 ali 05 330 1909  

ČAS OBISKOV:     VSAK DAN OD 1430 – 1500 
(omejeno 1 obiskovalec za 15 min, pogoj PCT) 
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SEZNAM POTREBŠČIN, KI JIH POTREBUJETE OB SPREJEMU NA ODDELKU ZA INVALIDNO 
MLADINO IN REHABILITACIJO 

− zdravstvena izkaznica – KZZ 

− napotnica (papirna ali potrdilo o e-napotnici) 

− zdravstvena dokumentacija 

− zdravila, predvsem redka 

− zaprto obuvalo (športni copati) z gumijastim podplatom 

− jopica ali zgornji del trenerke 

− pribor za osebno higieno (zobna ščetka, zobna pasta, toaletno milo, glavnik, pribor za 

britje,...) 

− tehnični pripomočki (voziček, hodulja, opornice ali bergle) 

 

Za morebitna vprašanja smo dosegljivi na tel. številki oddelka 05 330 1908 ali 05 330 1909. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


