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Optimizem  
iz Doma  

dr. Janka Benedika  
v Radovljici 

Vsem sporočamo, 
da smo zdravi in se 

držimo

Alen Gril, direktor  
Doma dr. Janka Benedika: 

» Delamo v izrednih razmerah, 
s katerimi se soočamo prvič. 
Težko je, tako psihično kot 
fizično. Ponosen sem na 
svoje sodelavce, zame so 
heroji. Tudi stanovalci so jim 
hvaležni. «

Po spletu so tako zakrožile 
simpatične fotografije sta-
novalcev, ki v rokah držijo 

tablice s sporočili. Mama Ange-
la iz svoje postelje svojim sporo-
ča, da jih ima rada, in upa, da se 
kmalu vidijo, tudi mama Kristina, 
prav tako iz postelje, sporoča, da 
ji ni nič hudega in da lepo skrbijo 
zanjo, ata Vinko pa napiše, da je 
zdrav. Alen Gril, direktor Doma 
dr. Janka Benedika v Radovljici, 
enega od večjih domov za starej-
še v Sloveniji, pove, da so marca 
odprli svoj profil na Facebooku. 
»Tako smo želeli povezati naše sta-
novalce in njihove svojce. Odziv je 
bil zelo pozitiven. Od takrat ob 17. 
uri objavimo kakšen utrinek iz na-
šega vsakdana. V našem domu na-
mreč živi več kot 200 stanovalcev 

Veliko ljudi, ki imajo svojce v domovih za starejše, je te dni v strahu, 
saj se okužbe najbolj množično širijo prav tam. Marsikoga je pretresla 
tudi novica, ki smo jo lahko zasledili v medijih, da so v Španiji v 
nekaterih domovih za ostarele, potem ko so v njih odkrili okužene, 
zaposleni odšli in varovance prepustili usodi. Zato je še toliko bolj 
razveseljivo, kako so, recimo, v enem naših domov stanovalce in 
svojce povezali na družbenih omrežjih. 
Tekst: BiBA JAmnik ViDic, foto: mATeJA J. PoTočnik

našega doma hvaležni vsem za vso 
skrb in prizadevnost zadržati za-
hrbtno in uničujočo bolezen pred 
našimi vrati. Navdušena sem nad 
izjemno čistočo in redom v našem 
domu, nad rednim razkuževanjem 

in kljub izolaciji se nam še vedno 
veliko dogaja.« 

Kako je živeti za zaprtimi vra-
ti doma, je v pismu opisala tudi 
Evgenija Kebl Korošec, nekdanja 
županja občine Bohinj. »… Ni eno-
stavno dan za dnem gledati skozi 
okno, kako se počasi prebuja po-
mlad. Duša postaja obremenjena, 
kar vpliva na zdravje celega orga-
nizma. Vendar smo vsi varovanci 

Stanovalci doma 
za starejše v Radovljici svojcem 
po tablicah sporočajo, kako 
preživljajo dni v izolaciji.
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po potrebi povečali. Pripravljeno 
imamo tudi sivo cono, namenjeno 
stanovalcem s sumom na covid-19. 
Za delo v izolaciji in sivi coni ima-
mo pripravljena dva tima s šestimi 
zaposlenimi. Srečo imamo, da smo 
eden redkih domov, ki nima po-
manjkanja kadra.« Kar pa ne velja 
za zaščitno opremo, ki je primanj-
kuje povsod po državi. »Tudi pri 
nas smo se odločili pralne maske in 
maske za enkratno uporabo izdela-
ti sami. Trenutno jih imamo 5500.«

Še vedno smeh in petje. Sta-
novalcem, pove direktor, kljub 
omejitvam omogočajo animacije, 
namesto skupinskih pa izvajajo in-prostorov in opreme in ne naza-

dnje nad ustrežljivostjo in ljubezni-
vostjo osebja.« 

kadra je dovolj, opreme ne. 
Gril pove, da so na začetku mar-
ca, tako kot vsako leto v obdobju 
sezonskih viroz, dom zaprli za obi-
skovalce. Ko so ga ravno namera-
vali spet odpreti, je prišla uredba, 
da se domovi za starejše zaradi vi-
rusa covid-19 zaprejo. »Ko gledam 
nazaj, se nam je vse zelo dobro iz-
šlo. Verjetno je tudi to eden od ra-
zlogov, da so vsi naši stanovalci, 
pa tudi zaposleni, še zdravi. Tudi 
preventivne ukrepe, kot je higiena 
rok, razkuževanje kljuk, posteljnih 
ograj in drugih površin, izvajamo 
že ves čas, to je temelj higiene v 
domu. Smo pa temu sedaj posve-
tili še dodatno pozornost. Rad bi 
pohvalil vse zaposlene, ki dosle-
dno izvajajo preventivne ukrepe.« 
Zaposlene, še pove Gril, redno ob-
veščajo o novostih, ki jih pošiljajo 
pristojni iz NIJZ in ministrstva za 
zdravje, sodelujejo tudi s pristoj-
nimi v občini Radovljica. »Izve-
dli smo izobraževanje o pravilni 
uporabi obvezne zaščitne opreme 
za delo z okuženimi in pripravi-
li izolacijske prostore, ki jih bomo 

poro naše glavne medicinske se-
stre Alenke Terbovc, ki se je odlič-
no izkazala v vlogi koordinatorke.«

Dobro se držijo. »Veseli smo, 
da so za zdaj vsi naši stanovalci bolj 
ali manj zdravi, nihče v tem času 
tudi ni umrl. Bolj nas v tem trenut-
ku skrbi psihološki vidik. Od zače-
tnega šoka, ki pri večini stanoval-
cev ni prerasel v nič hujšega, pri ne-
katerih zdaj opažamo od depresije 
do anksioznosti. Z njimi se še po-
sebej skrbno ukvarjamo. Tudi sicer 
se delovni terapevti, animatorji in 
varuhi trudijo, da vse stanovalce 
obdržijo v dobrem počutju. Nismo 
pozabili na zdravstveno nego. Pazi-

mo, da so kronične bolezni ves čas 
pod nadzorom.« Direktor ni poza-
bil na zaposlene. »Poleg povečane-
ga obsega dela in posebnih razmer 
morajo pod posebnimi pogoji žive-
ti tudi v domačem okolju. Nihče si 
namreč ne želi, da bi v dom prine-
sel virus, zato morajo doma živeti v 
samoizolaciji. Vse to je za zaposle-
ne kar huda obremenitev. Poleg za-
hvale bodo prejeli dodatno plačilo 
za povečan obseg dela, od države 
pa bodo dobili tudi dodatek na pla-
čo. Rad bi se zahvalil tudi vsem, ki 
v teh dneh mislijo na nas in nam z 
donacijami, od sladkanja s kremni-
mi rezinami do vitaminskih napit-
kov in sadja, lepšajo dneve.« 

Zala novak, socialna delavka:  

» Zaposleni v Domu dr. Janka 
Benedika svojo službo 
dojemamo kot poslanstvo, 
zato tudi v teh razmerah 
ohranjamo dobro voljo. «

dividualne delovne terapije in fizi-
oterapije. »Stanovalci svojce pokli-
čejo po telefonu ali videoklicih. Po-
kretni lahko svojcem pomahajo in 
kakšno rečejo tudi z balkona. Ker 
se ne morejo več družiti ob kavici, 
jim kavo in sadje prinašamo v sobe. 
Zbiramo tudi naročila za trgovino 
in jih oskrbimo z vsem, kar potre-
bujejo.« V domu se še vedno sliši-
jo smeh, glasba in petje, pa čeprav 
zdaj bolj dvoglasno. »Zavedamo se, 
da je izrednega pomena, da se sta-
novalci zaposlijo z dejavnostmi, ki 
jih veselijo, saj s tem preusmerijo 
misli in si krajšajo čas.« Lahko se 

Humanitarno društvo Adra je domu darovalo 
sveže sadje in vitaminske napitke.

odločijo za šivanje, pletenje, kvač-
kanje, prepevanje, telovadbo, igra-
nje na električne klaviature, igra-
nje družabnih iger. Organizirali so 
tudi potujočo knjižnico. »Spodbu-
jamo jih k razgibavanju. Posamič-
no jih peljemo v domski park, da 
lahko nekaj časa preživijo na sve-
žem zraku in uživajo ob pogledu 
na naše gore. To nam uspeva s pod-


