Ali je obravnava možna tudi v primeru
brezposelnosti?
Nezaposleni, ki so prijavljeni na Zavodu RS za
zaposlovanje, imajo enake pravice za vključitev
v rehabilitacijske programe, če je pri njih v
času brezposelnosti zaradi bolezni ali poškodb
prišlo do bistvenih in težjih sprememb v
zdravstvenem stanju.
Rehabilitandka se mora najprej prijaviti na
Zavodu RS za zaposlovanje kot nezaposlena
oseba, nato se zglasi pri rehabilitacijskem
svetovalcu Zavoda, ki jo napoti k izvajalcu
zaposlitvene rehabilitacije za oceno invalidnosti
po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in
zaposlovanju invalidov. Pri pridobitvi statusa
invalida se oseba lahko vključi v programe
zaposlitvene rehabilitacije.

Kje lahko izvem več?
O Raziskavi o celostni rehabilitaciji bolnic z rakom
dojk OREH:
https://www.onko-i.si/oreh
E-pošta:
koordinator.oreh@onko-i.si

O poklicni rehabilitaciji:
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike
Slovenije (URI) - SOČA
http://www.ir-rs.si/sl/Center_za_poklicno_rehabilitacijo/
E-pošta:
secy.cpr@ir-rs.si
Delovni čas:
od ponedeljka do petka (7.30–15.00)
Služba Ljubljana, Linhartova 51, Ljubljana
Telefon: 01 475 817 78
Služba Maribor, Čufarjeva 5, Maribor
Telefon: 02 480 58 54
Enota Murska Sobota, Lendavska 1, Murska Sobota
Telefon: 02 521 38 40
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Raziskavo o celostni rehabilitaciji bolnic z rakom dojk OREH
financirata Agencija Republike Slovenije za raziskovanje in Ministrstvo
za zdravje (projekt V3-1906). Nosilec raziskave je Onkološki inštitut
Ljubljana. Partnerji raziskave: Inštitut za medicinsko rehabilitacijo UKC
Ljubljana, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije –
SOČA, drugi zdravstveni zavodi in organizacije po Sloveniji.
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Kaj je poklicna rehabilitacija?

Kdo sodeluje pri poklicni rehabilitaciji?

To je postopek, s katerim osebi z zdravstvenimi
težavami zaradi bolezni ali poškodbe pomagamo
ohraniti delovno mesto ali ji najti drugo ustrezno
delo, ki omogoča poklicno delo kljub zdravstvenim
težavam. Poklicna rehabilitacija je del celostne
rehabilitacije in je vključena v zdravstvene storitve
v okviru Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS),
za zdaj le na terciarnem nivoju.

Pri njej sodelujejo:
• rehabilitandka – oseba z zdravstvenimi težavami;
• delodajalec – zaposlovalec;
• strokovni tim:
– zdravnik specialist medicine dela, prometa in
športa,
– psiholog/klinični psiholog,

• vsi specialisti drugih strok, najpogosteje
so to fiziatri, nevrologi, onkologi, psihiatri,
nevrokirurgi, travmatologi,
• imenovani zdravnik ZZZS.

Kakšni so kriteriji za sprejem v
rehabilitacijsko obravnavo v Centru za
poklicno rehabilitacijo?

Najpomembnejša načela poklicne rehabilitacije:

– socialni delavec,

V rehabilitacijsko obravnavo sprejemamo osebe
z zdravstvenimi težavami, ki so:

• je prostovoljna odločitev rehabilitandke za
sodelovanje v postopkih vračanja na delo,

– delovni terapevt,

• zaposlene,

– rehabilitacijski tehnolog,

• mlajše od 60 let,

• je aktiven proces, ki je pogojen z motiviranostjo
in sodelovanjem posameznika ter podprt z
medicinskimi ukrepi in spremembami na
delovnem mestu,

– tiflopedagog (sodelavec za slepe in slabovidne).

• starejše od 60 let, če se še načrtuje vračanje v
delovni proces.

• je timsko delo, v katerem sodelujejo:
rehabilitandka, terapevti in delodajalec,
• zagotovljena je dolgotrajna podpora
rehabilitandki pri vračanju na delo.

Kdaj je potrebna poklicna rehabilitacija?
Proces poklicne rehabilitacije je potreben, kadar
zaradi posledic zdravstvene okvare pride do
neravnovesja med zahtevami delovnega mesta
in posameznikovimi preostalimi funkcionalnimi
zmogljivostmi ter se rehabilitandka ne zmore sama
vrniti na svoje dosedanje delovno mesto.

Kdo izvaja poklicno rehabilitacijo?
Poklicno rehabilitacijo v sistemu zdravstvenega
zavarovanja trenutno izvaja Center za poklicno
rehabilitacijo (CPR), ki deluje znotraj Univerzitetnega
rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije (URI) –
SOČA. V določenih primerih lahko postopek vodijo
pooblaščeni izvajalci medicine dela, ki izvajajo naloge
zdravstvenega varstva zaposlenih v podjetjih.

Kdo lahko napoti na poklicno rehabilitacijo?
Napotnico za rehabilitacijsko oceno na URI – SOČA
lahko izdajo:
• izbrani osebi zdravniki: specialisti splošne in
družinske medicine, pediatri, šolski zdravniki,

Kako poteka postopek za vključitev
v rehabilitacijsko obravnavo?
• Zdravnik izda ustrezno napotnico za
rehabilitacijsko oceno.
• Sledi pregled v triažni ambulanti CPR, kjer se
zdravnik odloči, ali je obravnava smiselna in ali
posameznik potrebuje prednostno obravnavo.
• Sprejem v obravnavo: ocenjevalnodiagnostični program (rehabilitacijska
obravnava).
• Obravnava poteka ambulantno (na obravnavo
prihaja rehabilitand dnevno od ponedeljka
do petka) ali hospitalno (rehabilitand je
hospitaliziran v URI – SOČA na oddelku).
• Obravnava traja predvidoma 10 delovnih dni.
• Po obravnavi rehabilitacijski tim pripravi
končno poročilo in rehabilitacijski načrt o
vračanju na delovno mesto.
• Rehabilitacijsko obravnavo lahko nadaljujemo
s podaljšano poklicno rehabilitacijo, kar
pomeni, da rehabilitandko postopoma
vračamo na svoje ali prilagojeno delovno
mesto z bolniške odsotnosti. V nekaterih
primerih se obravnava ali usposabljanje
nadaljuje v kabinetih Centra za poklicno
rehabilitacijo, ki mu sledi vračanje na delo z
bolniškega staleža v realno delovno okolje.

