
Tako načrtujejo, da bodo že oktobra pridobili cer
tifikat ISO 9001, ki potrjuje usmerjenost Doma dr. 
Janka Benedika v standardizacijo najvišjih kriterijev 
zagotavljanja kakovosti storitev. 
Kot je povedal direktor doma Alen Gril, sistem kako
vosti nadgrajujejo z uporabo posebne aplikacije, ga 
v celoti digitalizirajo ter tako zagotavljajo popolno 
obvladovanje zahtevnih procesov v tej kompleksni 
instituciji. Hkrati s tem se vzpostavlja tudi delova
nje intraneta v domu in vzpostavitev brezpapirne 
administracije. »Ničesar ne želimo prepuščati nak
ljučju. Vzpostavljene so tako poti za izražanje zado
voljstva stanovalcev kot tudi pritožbene poti ozi
roma načini, kako lahko stanovalci in njihovi svoj
ci izražajo svoje želje, potrebe in pričakovanja. Vse z 
namenom zagotavljanja najvišje kakovosti in stro
kovnega izvajanja storitev socialnega varstva in 
zdravstvene nege ter storitev pomoči na domu in 
socialnega servisa. Naš cilj so zadovoljni uporabni
ki in njihovi svojci,« poudarja direktor Alen Gril in 
dodaja, da predstavljajo vzpostavljeni instrumenti 
najboljše orodje za zagotavljanje teh ciljev.
Se pa zaveda, pravi direktor Gril, da so ključni pri tem 
seveda tisti, ki storitve zagotavljajo, to pa so zadovolj
ni zaposleni. »Kljub res zapleteni situaciji na tem pod
ročju v vsej Sloveniji lahko z zadovoljstvom povem, 
da smo glede doseganja normativov pri zaposli
tvah pred ostalimi domovi v Sloveniji. Kadrovsko 
smo pokriti, tako na področju socialnega varstva kot 
zdravstvene nege, trudimo se, da svojim zaposlenim 
zagotavljamo čim boljše pogoje za delo. Ob zaveda
nju, seveda, da je povpraševanje po teh kadrih v Slo
veniji izjemno veliko, kar pomeni, da ljudje iz te stro
ke lahko izbirajo, kje bodo delali. Po drugi strani nam 
pogoje – tudi višine plač – predpisuje država, tako da 
smo na trgu delovne sile lahko konkurenčni samo z 
ustvarjanjem pozitivne klime in delovne kulture v 
domu.«

Z namestnico direktorja za področje zdravstvene 
nege Alenko Terbovc kljub vsemu tako zadovoljna 
lahko ugotavljata, da so tudi zaposleni, ki so javni 
uslužbenci, predani in odgovorni do svojega dela, 
še poudarja Gril.  
Vodstvo doma za to zagotavlja vse potrebne pogo
je, dodaja pomočnica direktorja oziroma glavna 
sestra, kot so ji rekli po starem, Alenka Terbovc, ki 
je delo v Domu dr. Janka Benedika začela januarja 
letos in kmalu po prihodu, po tem, ko so si ogledali 
primere dobre prakse v nekaterih drugih slovenskih 
zavodih, začela postopke za reorganizacijo zdravs
tvene nege. »Z zaposlenimi gremo v obnovitev pro
cesov zdravstvene nege, na novo se dogovarjamo o 
kompetencah in nalogah, kar bi se, tako sem prepri
čana, moralo že kmalu odražati na še večjem zado
voljstvu naših stanovalcev. Na novo se postavljajo 
standardi, na podlagi katerih bomo lahko načrtova
li delo. Štiri diplomirane sestre, ki jih imamo v domu, 
sem postavila za vodje oddelka, to pa je tudi funk
cija, s katere lahko nadzorujejo procese, ki potekajo 

v zavodu. Ob tem pa poudarjam, da je cilj nadzora 
predvsem zagotavljanje kakovosti storitev.« 
Ob tem Terbovčeva ugotavlja, da je velika večina 
zaposlenih domu zelo pripadna. »Všeč jim je, da so 
naloge in zahteve jasno izražene, pa tudi, da je nji
hovo dobro delo opaženo in pohvaljeno. Motivira 
jih tudi možnost, da lahko s predlogi sodelujejo pri 
sooblikovanju načina dela in življenja v domu. Ob 
tem se kot vodstvo trudimo, da se kar se le da prila
godimo njihovim željam in jim seveda omogočamo 
čim več različnih izobraževanj.«
»Pa res se trudimo za pozitivno klimo v hiši,« še doda 
direktor Gril. »Dejstvo je namreč, da dobro lahko dela 
samo človek, ki se v službi tudi sam dobro počuti.«
Seveda tudi v Domu dr. Janka Benedika z negoto
vostjo pogledujejo proti jeseni, ko se bo med pre
bivalci Slovenije koronavirus, kot kaže, spet širil hit
reje kot poleti. A jih po drugi strani opogumlja dej
stvo, da so na situacijo pripravljeni v največji možni 
meri. »Zavedamo se pomena komunikacije s stano
valci in njihovimi svojci, ki jim bomo natančno poja
snili, kako in po kakšnih protokolih v teh izjemnih 
razmerah poteka naše delo. Bolj kot kdajkoli smo 
aktivni na družbenih omrežjih, stanovalcem pa čim 
več aktivnosti omogočamo zunaj domske stavbe. 
V dveh mesecih epidemije se je namreč pokazalo, 
da so bile zaradi omejenosti stikov stiske stanoval
cev pa tudi zaposlenih precejšnje,« je pojasnil Gril. 
Prejšnji petek so tako imeli sestanek s svojci stano
valcev na temo celovite predstavitve dosedanjega, 
trenutnega in bodočega izvajanja vseh preventiv
nih ukrepov, vezanih na COVID.
Seveda so na možnost ponovne vzpostavitve ka 
rante ne zdaj tako strokovno, kadrovsko kot tehnično 
pripravljeni še bolj kot spomladi. Še od pomladi pred 
domom stojita kontejnerja za izolacijo, ki ju je zago
tovila občina, za tako imenovano sivo cono so zago
tovljene štiri sobe. »V okviru regijske koordinacije 

direktorjev domov starejših občanov smo se med 
drugim dogovorili, da v primeru okužbe z virusom 
SARSCoV2 v kateremkoli od vključenih domov tja iz 
vsakega doma pošljemo po enega od svojih zaposle
nih in na ta način oblikujemo 14člansko ekipo, ki bo 
lahko pomagala ob izjemnih razmerah,« je pojasnil 
direktor. »Prav pomanjkanje kadra se je namreč dos
lej izkazalo za najhujšo oviro pri obvladovanju širje
nja virusa v domovih za starejše občane.« 
Sicer pa izjemnim razmeram navkljub v domu 
nadaljujejo tako z investicijami kot z novimi pro
grami in optimizacijo različnih tehničnih proce
sov. Tako je že vzpostavljena aplikacija za energet
ski management za namen optimizacije stroškov 
porabe energentov. Potekajo aktivnosti za izdela
vo programa izvajanja storitev dnevnega varstva v 
sklopu Medgeneracijskega centra Bled, ki se bodo 
po načrtu začele izvajati prihodnje leto, v prihod
njem letu pa načrtujejo tudi obnovo dveh oddel
kov: 2 B in 3 B ter parkirišča.
In za zaključek še informacija, vezana na epidemi
jo, a vendarle zelo pozitivna: Dom je pred kratkim 
za stanovalce organiziral tridnevni izlet v Rogaško 
Slatino, kjer so lahko izkoristili svoje vavčerje. »Izlet 
je odlično uspel. Prisotni so bili tudi težje pokretni. 
Stanovalci so se med drugim tudi kopali v bazenu. 
Zadovoljstvo med njimi je izjemno.«

Kakovost storitev postavljajo na prvo mesto 
Tudi za stanovalci in zaposlenimi v radovljiškem Domu dr. Janka Benedika je zahtevno obdobje prilagajanja na zahtevne razmere življenja  
z možnostjo ponovnega večjega izbruha koronavirusa. Prvi val so s strokovnim delom in predanostjo vseh zaposlenih odlično prestali, zato tudi  
v prihodnost lahko gledajo z optimizmom. Vzporedno že vse od začetka leta potekajo procesi reorganizacije dela, vse z namenom zagotavljanja čim 
večje kakovosti in s tem zadovoljstva stanovalcev.
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