Vodja oddelka:
Jurij Karapandža, dr. med., spec. fizikalne in
rehabilitacijske medicine
Oddelčni zdravnik :
Sonja Šinigoj Cijan, dr. med., spec. pediater
Jurij Karapandža, dr. med., spec. fizikalne in
rehabilitacijske medicine

ODDELEK ZA INVALIDNO
MLADINO

S T A R A G O R A

Odgovorna sestra oddelka :
Andreja Brecelj, višja medicinska sestra
Vodja fizioterapije in delovne terapije:
Jadranka Merljak, višja fizioterapevtka
Vodja vzgoje in logopedije:
Gabrijela Kodre, prof. defektolog – logoped
Psihologinja:
Mira Ušaj, univ. dipl. psiholog
Socialna delavka :
Alenka Furlan, socialna delavka
* * *
Informacije:
od ponedeljka do petka od 8,00 do 15,00.
Tel.:
Fax :

05 / 330 19 00 – informacijski pult
05 / 330 19 02 – sprejemni pult
05 / 330 19 54

www.bolnisnica-go.si

Kako do nas?
Iz smeri LJ po AC za cestninsko postajo
BAZARA izberite prvi izvoz (Nova Gorica,
Šempeter), zavijete desno in takoj za tem
levo -smer Nova Gorica. Ko pridete v
krožišče , izberite drugi izhod (smer Nova
Gorica). Peljete se mimo OMW -ja (na levi
strani) in na prvem križišču zavijete desno
(smer Ajovščina, Ljubljana-stara cesta).Po
slabem kilometru je na desni strani odceps
smerokazom Bolnišnica Stara Gora.
Naslov :
Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca"
Nova Gorica
Oddelek za invalidno mladino - Stara Gora
5290 Šempeter pri Gorici

BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST
Na Oddelku za invalidno mladino Stara Gora
zdravimo in rehabilitiramo otroke z motnjami
gibanja ter drugimi kombiniranimi motnjami v
razvoju. Večinoma gre za otroke s cerebralno
paralizo ali drugimi okvarami osrednjega živčevja,
hrbtenjače in perifernega živčevja, z
nevromišičnimi boleznimi ali epilepsijo. Del oddelka
je namenjen najtežje prizadetim malim bolnikom,
ki potrebujejo specialno zdravstveno nego ter
intenzivno fizioterapijo.
Otroke sprejmemo na podlagi napotnice osebnega
(izbranega) zdravnika in po opravljenem pregledu v
eni izmed naših specialističnih ambulant.

Glede na potrebe posameznega otroka se odločimo
za eno od možnih oblik bolnišnične obravnave:











medicinsko oskrbo;
nevrofizioterapevtsko obravnavo;
logopedsko obravnavo;
delovno terapevtsko obravnavo;
psihološko obravnavo;
specialno pedagoško obravnavo;
socialno delo.

KRAJŠA HOSPITALIZACIJA (nekaj dni
do nekaj tednov) - namenjena je določenim
diagnostičnim postopkom, intenziviranju
habilitacije pri otrocih, ki so sicer vključeni v
ambulantno obravnavo, pripravi za operativne
posege in intenzivni obravnavi po operacijah;



DNEVNI HOSPITAL - namenjen otrokom,
ki niso zelo oddaljeni od Stare Gore in so
dopoldan vključeni v potrebne obravnave,
popoldne pa odhajajo domov;



TEDENSKE EDUKACIJE - otrok je
običajno sprejet za en teden skupaj z enim od
staršev zaradi diagnostike ali krajšega
terapevtskega programa ter usposabljanja
staršev za izvajanje določenih vaj in postopkov
v domačem okolju.

Program celovite (re)habilitacije poteka timsko in
vsebuje:


DALJŠA HOSPITALIZACIJA (več
mesecev do več let) - predvidena je za
izvajanje programa habilitacije skozi daljše
obdobje otrokovega razvoja;

AMBULANTNA DEJAVNOST
ZDRAVNIŠKE-SPECIALISTIČNE AMBULANTE:




razvojna ambulanta,
pedonevrološka ambulanta,
ambulanta za fizikalno medicino in
rehabilitacijo.

TERAPEVTSKE AMBULANTE:








ambulanta za nevrofizioterapijo (razvojno
nevrološka obravnava po Bobath-u),
ambulanta za nevrofizioterapijo (po
metodi Vojta),
ambulanta za delovno terapijo,
logopedska ambulanta,
psihološka ambulanta,
ambulanta za specialno pedagoško
obravnavo.

OSTALE DEJAVNOSTI
Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami
 skupina za samopomoč za starše otrok s
spektro-avtističnimi motnjami –
»SkupinaSAM«.
 terapevtsko plavanje po metodi Hallwick
 izleti, srečanja,
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EDUKACIJE
NAVODILA STARŠEM

SPOŠTOVANI STARŠI!



Vaš otrok je naročen za sprejem na naš oddelek
(edukacija) od _______ do ________ .

Pri nastanitvi vam bo pomagala višja
medicinska sestra.



Z otrokom boste nameščeni v sobi (spalni
prostor); na voljo je bivalni skupni prostor
(jedilnica in priročna kuhinja).



V posebnih primerih se za rezervacijo
sobe predhodno dogovorite s socialno
delavko ali zdravnikom.

Med hospitalizacijo pričakujemo vaše aktivno
sodelovanje.
Otroka
boste
spremljali
v
terapevtskih programih, sodelovali s terapevti in
tako pridobivali znanja in izkušnje, ki jih je
potrebno upoštevati v vsakdanjem življenju.
Skupaj z otrokom boste nastanjeni v sobi, kjer
vam bodo na razpolago terapevtska miza, blazina in
drugi potrebni pripomočki.



Ker boste pri nas preživeli kar nekaj časa, vam
posredujemo nekaj koristnih informacij:




Sprejem (z zdravstveno izkaznico) je v
Paviljonu IV, 2. nadstropje:
- v nedeljo do 20.00 ure (javite se pri
dežurni sestri) ali
- v ponedeljek do 9.00 ure (javite se pri
administratorki na sprejemnem pultu).
Starši, ki nameravate priti na tedensko
edukacijo že v nedeljo zvečer, to
sporočite administratorki ob potrditvi
termina vsaj 5 dni pred sprejemom.



Prosimo, da zaradi prostorske
otroka spremljate le starši.



Ob
sprejemu
boste
dobili
urnik
terapevtskih obravnav, pregledov in
diagnostičnih preiskav ter list za storitve.
Oboje imejte na obravnavah vedno s seboj.
Zdravniški pregled bo opravljen tekom
tedna.



V primeru obiska otrokovega vzgojitelja,
učitelja,
spremljevalca
ali
drugih
strokovnih delavcev v času edukacije, je to
potrebno obvezno najaviti; za dan in uro
obiska se morate dogovoriti z našimi
terapevti.



S seboj prinesite copate, trenerko, pižamo
oz. osebno garderobo, pribor za osebno
higieno ter vsa potrebna zdravila za
otroka. Če otrok potrebuje posebne
plenice ali prehrano (mleko...), to prinesite
s seboj.



Posteljnino in brisače dobite pri nas.



Prosimo vas, da si med tednom postiljate
sami in skrbite za čistočo v sobi ter
dnevnem prostoru.



Hrano vam bomo dostavljali v skupno
jedilnico (zajtrk ob 8.30, kosilo ob 12.30 in
večerjo ob 18,00). Otrokom pripadata še
dopoldanska in popoldanska malica.

stiske

Po končanem obroku voziček s posodo vrnite na
oddelek v 1. nadstropju Paviljona IV.


Na razpolago imate hladilnik, štedilnik ter
najnujnejši kuhinjski in jedilni pribor. Za
čistočo omenjenega poskrbite sami.
V primeru, da v kuhinji kaj manjka (npr.
pribor, skodelice,...), to javite višji
medicinski sestri.



V pritličju sta avtomata za tople napitke
ter osvežilne pijače in prigrizke.



V pritličju je tudi javni telefon na kartico.
Svojci vas lahko pokličejo na direktni
telefon v skupnem prostoru apartmajev na
tel. št.: 05 330 19 15.



Ob odhodu (odpustu) ključ apartmaja,
urnik obravnav in list s storitvami oddate
administratorki na sprejemnem pultu (do
15.00 ure). Takrat vam bo vrnila
zdravstveno izkaznico in izročila odpustno
pismo (ali ga boste dobili po pošti).

ŽELIMO VAM PRIJETNO BIVANJE!

Vodja oddelka:
Jurij Karapandža, dr. med., spec. fizikalne in
rehabilitacijske medicine
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FIZIOTERAPIJA
IN
DELOVNA TERAPIJA

2. NEVROFIZIOTERAPIJA PO METODI
VOJTA

FIZIOTERAPIJA
1.RAZVOJNO NEVROLOŠKA OBRAVNAVA NEVROFIZIOTERAPIJA PO BOBATHOVEM
KONCEPTU
Z zgodnjo nevrološko obravnavo je potrebno
začeti čim prej, še preden se polno vzpostavijo
nepravilni gibalni vzorci in izkušnje.




CILJI zgodnje razvojno nevrološke
obravnave so:
- razviti normalne reakcije drže za kontrolo
gibov, ki otroku omogočijo sodelovanje z
okoljem,
- vtirati otroku normalne čutno gibalne
izkušnje, ki jih bo kasneje uporabljal v
različnih aktivnostih,
- preprečiti razvoj nepravilnih reakcij drže in
nepravilnega gibanja,
- preprečiti razvoj kontraktur in deformacij.
Pred in med terapijo spremljamo številne
elemente vrednotenja stanja bolnika:
- ocenjujemo kvaliteto osnovne mišične
napetosti,
- kvaliteto gibanja,
- funkcionalne sposobnosti.
Ta ocena je temelj za načrtovanje terapije ter
podlaga za spremljanje njene uspešnosti.

Za vtiranje normalnih izkušenj je potrebno
pogosto ponavljanje, zato je zaželjeno dobro
sodelovanje staršev in celotnega okolja, v katerem
otrok živi.
Razvojno nevrološka obravnava je celostno
sodelovanje med otrokom in terapevtom v
gibanju, med igro ali aktivnostjo, in mora biti
tako otroku kot terapevtu v veselje.

Nevrofizioterapijo po metodi Vojta izvajamo tako
pri novorojenčkih in otrocih kot tudi pri odraslih.


S terapijo izzovemo refleksno gibanje,
ki vsebuje:
- avtomatsko držo telesa,
- vzravnavo glave in trupa,
- programirane fazične gibe.

S pomočjo dveh modelov refleksnega gibanja
(refleksno plazenje, refleksno obračanje) vplivamo
na centralni živčni sistem. Pri tem upoštevamo
kronološko in motorično starost pacienta,
izberemo pravilen izhodiščni položaj ter dražimo
refleksogene točke na telesu.




CILJI terapije po metodi Vojta:
- pri otrocih z lažjo nevrološko okvaro je
mogoče doseči normalno klinično sliko,
- pri težjih nevroloških okvarah pa zmanjšamo
motorične okvare.
Terapijo po Vojti uporabljamo tudi pri
perifernih lezijah živčnega sistema:
- pareze brahialnega pleteža, pareze
obraznega živca itd., ko paretične dele telesa
vključimo v refleksno gibanje,
- pri ortopedskih obolenjih: skolioza, kifoza,
tortikolis, deformacija stopala ...

Fizioterapevt nauči starše izvajanja vaj na otroku,
odrasli pacienti pa izvajajo vaje lahko tudi sami.
Terapija se izvaja od 2 do 6-krat dnevno.
Fizioterapevt nadzira program vaj, po potrebi ga
spremeni ali nadgradi.

DELOVNA TERAPIJA
Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki
pomaga bolnikom (klientom), v tem primeru
otrokom, s pomočjo namenskih aktivnosti
izboljšati samostojnost na vseh področjih
človekovega delovanja:


PODROČJE DNEVNIH AKTIVNOSTI:
delovni terapevt svetuje pri osebni negi,
hranjenju, oblačenju, sodeluje pri izbiri
ustreznega stolčka ali invalidskega
vozička, uči uporabe različnih pripomočkov
(hranjenje s prilagojeno žlico, dodatni
ročaji, ... ),



PODROČJE PRODUKTIVNOSTI
(VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
OTROKA):
delovni terapevt sodeluje v timih v vrtcih
ali šolah, educira starše in učitelje, kako
pomagati otroku, svetuje pri odpravljanju
arhitektonskih ovir doma ali v šoli,
prilagaja šolsko opremo in pripomočke
posameznemu otroku, nudi podporo
staršem pri morebitnih težavah njihovih
otrok med šolanjem (vez med starši in
šolskimi delavci ... ),



PODROČJE PROSTOČASNIH
DEJAVNOSTI:
sem spadajo različni hobiji, rekreacija in
igra, ki je za vsakega otroka zelo
pomembna. Pri delovni terapiji svetujemo
primerno igro in igrače za posameznega
otroka; preko igre spodbujamo otrokove
kognitivne sposobnosti, socialne kontakte
in izražanje čustev.
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SVETOVALNA
SLUŽBA

SOCIALNO DELO
Socialno delo je dejavnost, ki je namenjena
otrokom in njihovim družinam ter predstavlja
del celovite obravnave otrok z motnajmi v
telesnem in duševnem razvoju.
Socialni delavec se s svojim delom vključuje tudi
v obravnavo in program nevrorehabilitacije
odraslih pacientov na oddelku.
Naloge socialnega delavca na oddelku so
raznolike in se dotikajo različnih področij:
 sodelovanje s starši otrok, z njihovimi
svojci, skrbniki ter rejniki;
 pomoč pri ohranjanju vezi med otrokom in
družino (razgovori, vodenje, svetovanje,
motiviranje, usmerjanje, pomoč pri iskanju
rešitev in reševanju socialne problematike
otrok ter njihovih
družin, ...),
 pomoč pri reševanju socialne problematike
odraslih pacientov (sodelovanje s svojci,
pomoč pri urejanju ustrezne oskrbe po
odpustu, institucionalno varstvo, …)
 svetovanje staršem ambulantno vodenih
otrok in otrok, ki so pri nas hospitalizirani
(seznanjanje z zakonodajo in raznimi
pravicami ter pomoč pri njihovem
uveljavljanju; družinski prejemki in
starševsko varstvo – dodatek za nego
otroka, razne olajšave, dodatno število dni
dopusta, podaljšanje dopusta za nego in
varstvo otroka, ...),
 povezovanje z ostalimi institucijami (centri
za socialno delo, zavodi, pristojnimi
državnimi organi, bolnicami,




šolami, domovi za stare, Rdeči Križ,
Karitas, ...),
sodelovanje z dijaki prostovoljci,
vključevanje na ostale oddelke Splošne
bolnišnice v Šempetru (pomoč pri urejanju
ustrezne oskrbe po odpustu iz bolnišnice,
institucionalnega varstva za starejše
osebe, pomoč pri urejanju zdravstvenega
zavarovanja pacientov, ...).

Na psihološki pregled običajno otroke napoti
zdravnik iz naše razvojne ali pedonevrološke
ambulante.
Ob prvem obisku psiholog običajno starše
povpraša o osnovnih podatkih, starši opišejo
otrokove težave oz. otroka predstavijo.
Psiholog poskuša ugotoviti, kako poteka otrokov
razvoj na različnih področjih (govor, motorika,
komunikacija, samostojnost, zaznavanje,
spoznavanje, čustvovanje, socializacija, ...).

PSIHOLOŠKA OBRAVNAVA

Za natančno razjasnitev problema in
načrtovanje najučinkovitejše pomoči je
pomembno, kako otrok funkcionira tudi v
širšem okolju. Zato je večkrat potreben (v
dogovoru s starši) stik z otrokovo vzgojiteljico,
učiteljico, izbranim zdravnikom ali svetovalno
službo v vrtcu, na šoli, ...
Tako lahko nazadnje skupaj s starši, otrokom in
s celotnim timom na OIM razjasnimo težave in
načrtujemo učinkovito pomoč.

Delo psihologa na oddelku:
 delo s hospitaliziranimi otroki,
 delo z ambulantno vodenimi otroki,
 delo z otroki, ki pridejo k nam skupaj z
enim ali obema staršema na t.i.
“enotedenske edukacije”,
 delo z ostalimi pacienti (mladostniki in
odrasli).
Klinične slike obravnavanih oseb so zelo različne,
zato vsak potrebuje individualiziran pristop, ki
narekuje specifično obravnavo.
Večina otrok ima kombinirane motnje v razvoju.
Psihološka obravnava otrok vključuje:
 psihodiagnostično ocenjevanje in
spremljanje razvoja (s pomočjo različnih
preizkusov, testov, vprašalnikov,
intervjujev),
 svetovanje in podporo z elementi
psihoterapije za otroke, njihove starše in
širše okolje (vrtci, šole, sorodne
institucije).

Psihološka pomoč, ki jo dajemo staršem, naj bi
omogočila, da bodo konstruktivno pristopili k
otrokovim težavam in da bodo uporabljali
najustreznejše tehnike, s katerimi bodo lahko
pomagali otroku, da bo razvil svoje potenciale.

*****
Svetovalna služba sodeluje tudi v postopku
usmerjanja otrok s posebnimi potrebami:
 svetovanje staršem,
 sodelovanje v komisiji za usmerjanje.
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od ponedeljka do petka od 8,00 do 15,00.

ODDELEK ZA INVALIDNO
MLADINO

S T A R A G O R A

Tel.:

05 / 330 19 00 – informacijski pult
05 / 330 19 02 – sprejemni pult
Fax : 05 / 330 19 54
www.bolnisnica-go.si
Kako do nas?
Iz smeri LJ po AC za cestninsko postajo
BAZARA izberite prvi izvoz (Nova Gorica,
Šempeter), zavijete desno in takoj za tem
levo -smer Nova Gorica. Ko pridete v
krožišče , izberite drugi izhod (smer Nova
Gorica). Peljete se mimo OMW -ja (na levi
strani) in na prvem križišču zavijete desno
(smer Ajovščina, Ljubljana-stara cesta). Po
slabem kilometru je na desni strani odcep s
smerokazom Bolnišnica Stara Gora.

Naslov :
Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca"
Nova Gorica
Oddelek za invalidno mladino - Stara Gora
5290 Šempeter pri Gorici

LOGOPEDIJA
in
SPECIALNO PEDAGOŠKA
OBRAVNAVA

LOGOPEDIJA
Logopedija je veda, ki se ukvarja z diagnostiko
in terapijo govornih in jezikovnih motenj pri
otrocih in odraslih.
Govorna in jezikovna motnja je odstopanje od
povprečja, ki velja za okolje, v katerem
posameznik živi.





Logopedska dejavnost je namenjena
obravnavi oseb z:
- zaostanki v govornem razvoju,
- nepravilno izgovorjavo posameznih
glasov,
- govornimi in jezikovnimi težavami, ki so
posledica motenj sluha,
- polžkovim vsadkom,
- motnjami branja in pisanja,
- jecljanjem,
- hripavostjo,
- motnjami jezika in govora, ki so
posledica poškodbe glave ali možganske
kapi,
- avtizmom.

Logopedska dejavnost poteka v obliki:
neposrednega individualnega dela z
otrokom, mladostnikom ali odraslim,
svetovanja staršem in svojcem glede
ustreznih načinov spodbujanja in
vzdrževanja govornih in jezikovnih
sposobnosti.





Program specialno pedagoške obravnave
zajema naslednja področja:
- razvijanje samostojnosti,
- splošna poučenost,
- glasbeno-ritmična vzgoja,
- likovno področje,
- delovno področje.



Cilji specialno pedagoške obravnave
otrok z motnjami gibanja in drugimi
dodatnimi motnjami so:
- skrb za samega sebe,
- vzpodbujanje optimalnega razvoja
otrokovih sposobnosti in pozitivnih
osebnostnih lastnosti,
- vzdrževanje in ohranjanje doseženih
rezultatov,
- učenje otrok za socialno sprejemljivo
prilagajanje ožjemu in širšemu okolju,
- razvijanje delovnih navad in pripravljanje
otrok za čimbolj samostojno življenje.

Pri delu se:
za otroke uporabljajo pravilni načini
izgovorjave posameznih glasov in besed
ter ustrezno oblikovanje stavkov z vajami
učenja, ponavljanja in utrjevanja ter
vključevanja v spontani govor
za odrasle uporablja vaje razumevanja in
zražanja govora, vaje branja,
pisanja, računanja ter vaje orientacije

Ob tem se uporabljajo različni didaktični
pripomočki, igrače, komunikatorji in računalnik
NAČIN DELA IN POGOSTOST
OBRAVNAVE SE PRILAGAJATA
SPOSOBNOSTIM IN POTREBAM VSAKEGA
POSAMEZNIKA.

SPECIALNO PEDAGOŠKA OBRAVNAVA
Delo specialnih pedagogov temelji na
vzpodbujanju razvoja na vseh področjih z
individualnim pristopom, upoštevanjem načela
situacijskega učenja in igre. Zaradi narave
motenj poteka specialno pedagoška obravnava v
okviru interdisciplinarnega pristopa.
Pri najmlajših otrocih in tistih, pri katerih je
psihosocialno in senzomotorično funkcioniranje na
tako nizki stopnji razvoja, izvajamo stimulacije
razvoja, kjer nevsiljivo, ljubeče in igrivo vodimo
otroke preko vidnih, slušnih, tipnih ter vonjalno
okušalnih občutenj.

Poleg obravnav hospitaliziranih otrok specialni
pedagog obravnava tudi otroke, ki prihajajo
dnevno iz okoliških krajev, ki zaradi specifičnih
motenj ne morejo obiskovati rednih vzgojno
varstvenih institucij.
Skupaj z ostalimi strokovnimi delavci oddelka
izvaja specialni pedagog enotedenske edukacije
otrok skupaj s starši.
Celotno delo specialnih pedagogov se odvija skozi
igro, ki pomeni otroku življenje.

