KDO LAHKO OSEBO NAPOTI?
 specialisti, splošni zdravniki, ter ostalo zdravstveno osebje
 koordinator obravnave v skupnosti
 centri za socialno delo
 nevladne organizacije s področja skrbi za
duševno zdravje
 družine in posamezniki

DELOVNI ČAS:
7:00 - 15:00, od ponedeljka do
petka
Telefonska številka: 041 358 630
e-mail: spo@zd-ravne.si

Za obravnavo oseba ne potrebuje napotnice!

Člani multidisciplinarnega tima:

Zdravstveni dom
Ravne na Koroškem

 Petra Mihelič Moličnik, psihiatrinja
 Nina Konečnik Gruber, psihiatrinja
 Jerneja Plešivčnik, dipl. medicinska sestra
 Simon Adam, diplomant VŠZN
 Katarina Tržan, psihologinja
 Robert Krajnc, delovni terapevt

Ob Suhi 11,
2390 Ravne na Koroškem
www.zd-ravne.si

Skupnostna
Psihiatrična
Obravnava
Ob Suhi 11, 2390
Ravne na Koroškem

Namen SPO

 profesionalno delo strokovnjakov, ki temelji

Vključimo osebe, ki:

na timskem sodelovanju vseh služb, oziroma
Skupnostni načini dela omogočajo povezovanje

 so pogosto sprejete v psihiatrično bolnišnico

vseh strok na področju duševnega zdravja,

služb in storitev na lokalni ravni. Dobro načrto-

 trpijo zaradi akutnega poslabšanja duševne

 vključevanje in upoštevanje lokalnih skupnos-

vanje obravnave in pravočasno ukrepanje sta
odvisna od dobrega pretoka informacij
osnovnim

zdravstvenim

varstvom,

ti, civilne družbe...

med

motnje, ki lahko vodi tudi v samomorilno vedenje,
 je pri njih prišlo do takšnega upada v funkcio-

socialnimi,

niranju, da trpijo tudi zaradi pridruženih

zaposlitvenimi, izobraževalnimi in psihiatričnimi

socialnih, gmotnih, bivanjskih, izobraževalnih,

službami.

zaposlitvenih problemov,

Dejavnosti skupnostne psihiatrične obravnave so

 imajo pridružene duševne motnje,

preventivne, terapevtske in rehabilitacijske.

 odklanjajo zdravljenje ali slabo sodelujejo pri
zdravljenju, predvsem z opuščanjem zdravil in

Prednosti SPO

kontrolnih pregledov,

 dostopnost služb za duševno zdravje in s tem

 zaradi narave in obsežnosti duševne motnje je

hitrejše prepoznavanje potreb ljudi z duševni-

pri njih potrebno zgodnje odkrivanje spre-

mi motnjami ter njihovih bližnjih in odzivanje

memb,

nanje,

 so bili samomorilno ogroženi v preteklosti,

 celovita, usklajena, nepretrgana, hitro odzivna
in

posamezniku

prilagojena

obravnava,

ki

temelji na celoviti oceni potreb,
 aktivna vloga pacientov in njihovih svojcev in
enakopraven odnos bolnikov, svojcev in članov
tima, kar vodi v večjo samostojnost in hitrejšo resocializacijo,

VKLJUČITEV V PROGRAM

 so bili sprejeti v bolnišnico proti volji,

Program se nanaša na obvladovanje kroničnih

 so bili nevarni za druge.

duševnih motenj, težavnih in resnih zdravstvenih
problemov, ki vodijo v hudo invalidnost, samomorilno ogroženost, finančne, socialne in zdravstvene obremenitve družin bolnikov, ter občasno v
dejanja, ki so nevarna za druge ljudi.

