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V prilogi vam po§iljamo vsebinsko poroéilo o opravljanju naée socialno varstvene storitve

Socialna oskrba na domu v obéini D01 pri Ljubljani.

Hvala in lap pozdrav,



LETNO POROCILO

o izvajanju pomoéi na domu kot socialna oskrba na domu v obéini

Do] pri Ljubljani za leto 2018

Trzin, 14.2.2019



Uvod

Socialna oskrba km Pomoé na domu jc socialnovarstvena storitev, ki je namcnjena

upraviéencem, ki imajo zagotovljene bivalne in drugs pogoje za Zivljenje v svojem bivalnem

okolju, Ge se zaradi stamsti ali hude invalidnosti ne morcjo oskrbovati in negovati sami,

njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo moinosti.

Fri pomoéi na domu gre za razliéne oblike organizirane praktiéne pomoéi in podpore, s

katerimi se upraviéencem vsaj za doloéen éas nadomesti potrebo p0 institucionalnem varstvu.

v drugi druiini ali drugi organizirani obliki. Storitev se prilagodi potrebam posameznega

upraviéenca in obsega pomoé pri temeljnih duevnih opravilih, gospodinjsko pomoé in pomoé

pri ohranjanju socialnih slikov (6. élen Pravilnika o standardih in normalivih

socialnovarstvenih storitev UL RS 45/2010 2 vsemi spremembami in dopolnili).

Socia1no varstvena storitev Pomoé na domu km socialna oskrba na domu, ki jo optedeljuje

Zakon o socialnem varstvu jo koncesionar p0 dovoljenju za delo §L 12201—1/2011/14~ in

koncesijski pogodbi §t. 4301-0001/2001-9 izvaja Zarek upanja, osebne storitve, Andreja Oral

s‘p. 11a obmoéju Obéine D01 pri Ljubljanj ed 18.10.2011, k0 je bila dne, 17.10.2011 podpisana

pogodba

Sglo§ni podatki o koncesiongg‘u:

Zarek upanja1 osebne storitve, Andreja Orel s.p.

Jeméeva cesta 21, 1236 Trzin

Davéna §levi1ka: 32071680

Matiéna étevilka: 3495019000

Direktorica: Andreja Orel, tel: 041/ 25‘) — 862, orel.andreja@gmail.com
Pisama: D01 pd Ljubljani 1, D01 pri Ljubljani 0d aprila 2012

Koncesionar je p0 Pravilniku o smndardih in normativih v socialnem varstvu dolian

zagotoviti kakovostno in strokovno delo [er temu primeren odnos do upraviéencev. Stari

ljudjc si ielijo ostati v domaéem okolju dokler je to moiuo A bodisi samostojno 311 s pomoéjo

drugega.

Socialna oskrba je namenjena upraviéencem, ki imajo zagotovljene bivalne in dmge pagoje za

Zivljeuje v svojem bivalnem okolju, zamdi starosti, invalidnosti ali kroniénih bolezni pa se ne

morejo negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe ne zmorejo ali nimajo moinosti 221an

Gre za razliéne oblike pomoéi, s katero pripomorcmo vsaj za doloéen éas nadomcstiti potrebo

p0 instimcionalnem varstvu, drugi druiini ali drugi obliki pomoéi.



Obscg in vsebina stofitev

Izvajanje pomoéi na domu obsega socialno oskrbo v primeru slarosti, invalidnosti ler drugih

primerih, k0 socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo.

Po Pravilniku o standardih in nomlalivih socialno varstveuih storitev V 6. élenu so optedeljeni

upraviéenci, ki so:

— Osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost nezmoine

za samostojno iivljenje.

— Osebe s slalusom invalida po Zakonu o druibenem varstvu duécvno in telesno

prizadelih oseb, ki p0 oceni prislojne komjsije ne zmorejo samoslojnega Zivljenja.

— Druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tujc pomoéi in ncge za

opravljanje veéine iivljenjski funkcij‘

— Kroniéno bolne in osebe z dolgotrajnimj okvarami zdravja, ki nimajo priznanega
statusa invalida, so pa p0 oceni pristojnega CSD brez obéasne pomoéi druge osebe

nesposobne za samostojno iivljenje.

— Hudo bolni otrok ali ottok s Ieiko momjo v telesnem ali [eZko in najteijo momjo v

duéevnem razvoju, ki ni Vkljuéen V organizirane oblike varstva.

Obseg in vsebina storitev se prilagodi potrebam posameznega uporabnika in upraviéen je

do pomoéi na domu, Ee potrebuje najmanj dve opravili iz dveh razliénih sklopov opravil.
ki pa so:

1. pomoé pri temeljnih dnevnih Opravilih
I pomoé pri oblaéenju in slaéenju, vstajanju in leganju v posteljo;
. pomoé pri dnenem umivanju/kopanju
- pomoé pri umivanju, hranjenju;
I pomoé pn' opravljanju osnovnjh iivljenjskih potreb;
- vzdrievanje in nega osebnih onopedskih pripomoékov.

2A gospodinjska pomoé
- prina§anje enega pripravljenega obroka;

- nabava Zivil in priprava enega obroka hrane;

- pomivanje uporabljene posode, osnovno elscenje bivalnih prostorov;

I postiljanje in osnovno vzdrievanie spalnega proslora.

3‘ pomoé pri ohranjanju socialnih stikov

o vzpostavljanje socialne mreie z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom;

- spremljanje upraviéenca pri opravljanju nujnjh obveznosti;

0 infomfirauje ustanov o stanju in potrcbah upraviéenca;
- priprava upraviéenca 11a institucionalno varstvo.



Postogck izvaiania pomoéi na domu

Pwi del storitve (uvodno sreéanje) vodi strokcvni delavec iz 69. (Elena Zakona 0 socialnem

varstvu. Vodenje storitve, koordinacijo izvajalcev, njihovo usmerjanje, sodelovanje z

upraviéenci pn' izvajanju dogovora in pri zaplctenih iivljenjskih situacijah upraviéeucev

Opravlja strokovni dclavec iz 69. Elena ali strokovni sodelavcc iz 70. élena Zakona o

socialnem varstvu z najmanj vi§je§olsko izobrazbo. Neposredno izvajanje storitve na domu

upraviéenca opravljajo strokovni sodelavci iz 70. élena ZSV, ki so konéali najmanj srednjo

poklicno ali srednjo strokovno E010, ki so se usposabljali za socialno oskrbo ali zdravstveno

nego, lahko pa mdi delavci, ki imajo pridobljeno nacionalno poklicno kvafifikacijo za

izvajaqie socialne oskrbe na domlL Posamezna opravila 11a podméju gospodinjske pomoéi in

pomoéi pri 0hranjanju socialnih stikov lahko pod vodstvom slrokovnega delavca izvajajo na

podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na dmgi pravni podlagi tudi laiém' delavci in drugi delavci.

Pomoé na domu Iahko izvajajo domovi za snarej§e (javni socialnovarstveni zavodi), centri za

socialuo delo, posebni javni zavodi, ustanovljenj V obéinah prav za ta namen, lahko pa tudi

zasebm' izvajalci na podlagi pridobljene koncesije ali dovoljenja za delo.

Storitev se priéne na zahtevo upraviéenca ali njegovega zakonitega zastopnika in vsebuje dva

dela:

Prvi del predstavlja ugotavljanje upraviéenosti do storitve, pripravo in sklcnitev dogovora o

obscgu, trajanju in naéinu opravljanja storitve, organiziranje kljuénih élanov okolja ter

izvedbo uvodnih sreéanj med izvajalcem in upraviéencem ali druiino.

Drugi dc! storitve zajema vodenjc storitve, koord'macijo izvajalcev in njihovo usmerjanje,

sudelovanje z upraviéenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih iivljenjskih situacijah

upraviéencev [er neposredno izvajauje storilve na domu upraviéenca p0 dogovorjenih
vsebinah in v dogovorjenem obsegu.

Metode dela

Socialna oskrba na domu se izvaja p0 metodi dela s posameznikom in druiino, ob uporabi
metode dela s skupnostjo, neposredne oblike pomoéi upraviéencu pa se izvajajo p0 naéelih

prilagajanja izvajanja storitve okolju) V katerem iivi upraviéeuec‘

Socialna oskrba Se izvaja na domu, kjer upraviéenec iivi. Njegovo bivaliééc je pomembno

okolje zanj, to je prostor, ki ga pozna, mu jc domaé in ne glede na zdravstvenc tegobe in

starost, ki g3 pestijo je dom edina stalnica, ki jo ima v Zivljenju. Dom je njegov osebni prostor

kamor vstopamo in zato je ta korak poLrebno narediti kar se da previdm).



D610 5 svojci, §ir§o druiino je prav take pomembno. Vstopamo namreé tam, kjer oni ne znajo

ali ne zrnorejo. Njihova nemoé je véasih lahko zelo obremergiujoéa. Sodelovanje z ostalimi

oblikami pomoéi pa je km. darilo vsem Vpletenim; v pomoé in podporo pri skrbi za starega

éloveka.

am

I direkmrica Zarek upanja. izvajalka neposrcdne oskrbe

I socialna oskrbovalka, zaposlena za polni delovni éas, odsotna od 24.2.2016

- socialna oskrbovalka. zaposlena za polni delovni 6215 do 108. 2018

0 socialna oskrbovalka. zaposleua za poloviém' delovni éas 0d 1.12.2017 do 301112018

{er polni de1ovni 5215 0d 1.12.2018 daljc

I prostovoljka 0d 13.7.2018

. vodja in koordinatorka pomoéi na domu, zaposlena za poloviéni delovni éas

Tako smo na terenu ves éas tfi osebe, prostovoljka pa v éasu. k0 drugaéna organizacija
obiskov mi moina. V pdhodnje b0 potrebno kader raz§imi in Zefimo 31, da bi to bile osebe iz

lokalnega okolja.

Izvajanje v obéiui D01 gri Ljubliani

Storitev se izvaja vse dni V letu. Socialne oskrbovalkc izvajajo storitev socialna oskrba na

domu na podlagi Ze sklenjenih dogovorov z upon-abniki.

S priéetkom izvajanja na§e storitve [eta 2011. k0 smo prevzeli 5 upraviéencev 0d prej§njega

izvajalca, smo pridobili v dveh mesecih 4 nova upraviéence,

Leta 2012 se je §tevilo uporabnikov poveéalo predvsem zaxadi dejstva, da smo bili novi v

obéini, da smo z delom pravzaprav dobro priéeli, veliko se je 0 ms sliéalo in tudi pisalo v

lokalnem éasopisu. Vsa leta se étevilka konstantno in poéasi Viéa. V Ietu 2018 siccr étevilke

upraviéencev njsmo presegli, dviguje pa se §tevilo ur, ki jih opravirno v doloéeuem éasu. 0d

leta 2017je razlika v urah 697.

Narava dela je mka, da §Ievilo uporabnikov niha. Vzroki 23 to so seveda razliéni. Odhod v

dom za upokojence, smrt aIi poskrbljcna domaéa oskrba je razlog za odpoved dogovora Z

nami. éeprav so upraviéenci in njilmvi svojci z naéimi storitvami zadovoljni. Prepriéani smo.

da tudi cena storitve Vpliva 11am, kdaj se 1judje odloéijo poiskati nafio pomoé. 0d 1.3.2012 je
ccna za vsc upraviéence vse dneve 1513 in sicer 7,45 €. Kljub nara§éanju stroékov Gene nismo

dvigovali, saj ne bi ieleli §e bolj obremeniti upraviéencev. Zeleli bi si, da bi bila subvencija

obéine veéja, saj bi bilo lake finanéno breme 2a upl‘aviéence manj§e in 221 marsikoga na§e

sloritvc laije dosegljive.



Tabela prikazuje sicer le §tevilo vseh uporabnikov s katerimi smo sklenili dogovor in pri

katerih smo opravljali na§e storitve; i2 is preglednice pa ni razvidno koliko je stalnih

uporabnikov, koliko je v tern letu novih, kolikojih je koristilo nafie usluge 1e doloéen ('zas ali s

koliko strankami nimamo veé dogovora zaradi drugih razlogov - smrt ali odhod v dom

upokojencev.

Poleg teh uporabnikov pa lahko pri§tejemo §e eno gospo h kateri smo hodili leta 2018, a v tem

poroéilu ni mbeleiena, ker je imela stalni naslov v drugi obéini in je tako tudi plaénik drug.

V naslednji tabeli je razvidno, h kolikim uporabnikom smo hodili v posameznem mesecu; ni

pa razvidno koliko je stalnih uporabnikov ali koliko je novih ali s kolikimi smo dogovor

prekinili.

Razlog iskanja na§e pomoéi 56 v letu 2018 ni spremenil iz Ieta 2017, saj opazamo, da so nas

tudi tokmt pogosteje iskaIi za doloéen 62151 Tako smo jim priskoéili na pomoé v odsotnosti

svojcev 7 zaradi dopustov, bolezni svojcev ali pa tik pred odhodom v instilucionalno varstvo.

Pri nekaterih pa smo za doloéen éas iz istih razlogov poveéali obseg dela. Nekateri uporabniki

se pojavljajo veékral V razliénih mesecih.

Glede na demografske spremembe in pctrebe, ki naraééajo p0 celotni driavi, 56 v tej obéini

starej§e osebe ne obraéajo na tujo strokovno pomoé, ampak zanje poskrbijo svojci, Nekateri

se za pomoé odloéijo §ele, k0 sami veé ne zmorejo poskrbeti zase, njihovi svojci pa so tudi ie

popolnoma utrujeni in izérpani.

Razlogi za prekinitev pa so: smrt — v petih primerih, odhod v dom upokojencev v §tirih

primerih ter opravljanje storitev 2a doloéen éas 7

v §tirih primerih.

Tabela §t. 1: primeljava ét. ugorabnikuv 20 letih



Tabela §t. 2: Stevilo unorabnikov D0 mesecih 2018

januar 1 8

februar 1 7

marec 1 9

april 16

maj 15

junij 15

julij 17

avgust 1 8

september 1 7

okrober 1 7

november 1 6

december 1 6

Struklura pomoéi p0 vsebinskih sklopih se dviguje pri pomoéi pri temeljnih dnevnih

opravilih, saj se najveékrat, k0 pridemo do uporabnika izkaie, da so svojci utrujeni, izgoreli,
da so 23 skrb svojca koristili ves dopust, da je pomoé uporabniku potrebna v veéini dneva in

pri temeljnih dnevnih opravilih, kar pomeni, da je oseba zelo nesamostojna in odvisna od

pomoéi drugih. Da je pomoé nujna, da uporabnik ne more skrbeli sam zase, sami svojci ne

bodo zmogli in nujno potrebujejo pomoé tretje osebe, k0 je naéeto ie njihovo zdravje‘ Mi pa

smo strokovno usposobljeni, zato nam svojce zaupajo.

Tabela §L 3: Struklura storilve v % D0 vsebinskih sklonih

% 20 45 35

Poleg sklenjenih dogovorov, ki prikazujejo na§o statistiko, pa je vet tudi povpragevanja po

na§ih storitvah. Tega v na§ih statistikah ni, a ugotavljamo, da se iskanje infonnacij poveéuje,

da bi bila pomoé dobrodo§la, ljudje i§éejo razliéne vire pomoéi, a la na§o pomoc‘: se potem

niso odloéili‘ V tem letu smo imeli 9 takSnih vlog in §e veé informativnih klicev.

Stevilo uporabnikov na mesec ali leto ni pokamtelj za §tevilo ur, ki se naredi. Seveda ni

odvisno 1e 0d §1evila uporabnikov, ampak tudi od obsega in potreb posameznikov. D21 55 je

dvignil odstotek pri vsebinskem sklopu temeljnih dnevnih opravil, kaie na to, da se tudi

struktura na§ega dela spreminja‘ Manj je gospodinjske pomoéi, kjer je éas naéega obiska

kraj§i, kot pri temeljnih duevnih opravilih, k0 je éas daljéi, ljudje pa 3 skromnimi finanénimi

sredstvi ob vseh osmlih stroSkih ne upajo prositi za veé pomoéi.



Stevilo ur opravlienih storitev

0d 1.1.2018 do 31,122018 smo bile konstamno na Ierenu 3 osebe. Oskrbovalka, direktorica,

prostovoljka in vodja pornoéi na domu smn naredile skupno 4739 efektivnih ur,

Stevilo uporabnikov se je z meseci veéalo oziroma manjéalo in 5 term tudi obseg ur. Poleg

delavnikov se storitve opravljajo tudi med vikendi in prazniki. V [em 2018 je bila ta pomoé

potrebna 11-im upraviéencem. Nekateri konstantno, nekateri pa 1e obéasno. V tem terminu se

opravlja predvsem pomoé pri temeljnih dnevnih cpravilih. Konstanmo, ker svnjci sami ne

zmorejo nege; obéasno pa pn' osebah, kadar so bili svojci odsomi1

Tabela §t. 4: Stevilo Opravlienih ur go mesecih

Januar 419,5

Februar 350

Marec 445

April 3 66

Maj 391

Junij 354,5

Julij 385

Avgust 3 99,5

September 409

Oktober 443,5

November 3 72

December 404

SKUPAJ 4739



Primeriava efektivnih ur Ea letih 2011 — 2018

Stevilo ur se je v primexjavi z letom 2017 v veéini mesecev poviéalo. To je predvsem

posledica veéjega §tevila uporabnikov skozi mesece, éeprav je konéna Etevilka uporabnikov

enaka lelu 2017.

Tabela 931. 5: Primegjava efektivnih ur go letih:

3986,25 3754,25 4260,75

145,25 332,19 320,5 312,85 355,1 357,8 336,8 394,9

7 11,6 12,8 16,25 17,2 15,75 13,3 16,75

Veéino uporabnikov smo obiskali vsak dam. Nekatere tudi veékrat, a razlika je v éasu

preiivetega pri njih. To dejstvo je povezano z zdravstvenem stanjem uporabnika ter njegovi

finanéni Zmogljivosti plaéevanja storitve.

Ogrustitve plaiil

Oprostitve plaéil p0 Uredbi o oprostitvah plaéil socialno varstveno storitev v [em 2018 ni

uveljavljal noben uporabnik.

V Obéini Dol pn' Ljubljani ni uporabnikov, ki bi bili upraviéeni p0 Zakonu o dmibenem

varstvu duSevno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP), tudi ni bolnih otrok ali ljudi s priznano
oceno prismjnega Centra za socialno delo za pomoé druge osebe.

Plaéniki so upraviéenci sami, oz. njihovi svojci.

Cilii Resoluciie nacionalnega Erograma socialnega varstva 2013 - 2020

Starosma meja populacije se dviguje, a uéinek cilja Resolucije o nacionalnem programu

socialnega vaxstva 2a obdobje 2013 7 2020 je v obéini D01 pri Ljubljani 1,6 %, kar pomeni,
da cilja 3,5% ne dosegamo. Verjamemo, da je s pomoéjo vi§je subvencije obéine to moino.

Ljudje bi radi Ziveli doma in v domaéem okolju éim dlje, svojci bi jim to z veseljem

omogoéili in z na§o pomoéjo jim jo tudi lahko.



Supervizija in izobraievanie

Seslavni del slon'tve so tudi supervizijski posveti 2a neposredne izvajalce oskrbe v obsegu

najmanj 8 ur letno ter za strokovne delavce ali strokovne sodelavce V obsegu najmanj 10 ur

lelno‘ Strokovno izpopolnjevanje se izvaja V obsegu, kot ga doloéa panoina koleklivna

pogodba za posamemo skupino izvajalcev.

Izobraicvanja pa smo 36 v letu 2018 udeleiile ludi na Festivalu za tretje iivljenjsko obdobje,

Gerontoloskem drustvu Slovenije ter Socialne zbornice Slovenije.

Informiranie o storitvah ugorabnikov in lokalne skugnosti

Na nas se najveékrat prvi obmejo svojci. Iséejo resitve in pomoé za stare lj udi doma, k0 sami

veé ne zmorejo. Tako prva informacija do nasih uporabnikov pride preko svojcev. Do novih

uporabnikov smo prisli tudi Iako, da so za mas povedali ljudje, pri katerih is delamo - sosedi.

znanci. V preleklosti smo is tudi :1an Zloicnko p0 po§ti poslali vsem obéanom ali napisali

kaksen élanek o nasem delu V lokalnem éasopisu.

Uporabniki so praviloma zadovoljni z naéim delom, tudi s éasom obiska, k0 prihajamo k njim.

Seveda 56 jim skusamc maksimalno prilagoditi. Zavedamo Se, da nas pokliéejo, ko nas

potrebujejo in zato ni bakalnih VFSL Prilagodimo se njihovim ponebam, ieljam — so

upostcvane, kolikorje to la mogoée. To spostujejo. Zaradi vzajemnega uspesnega sodelovanja

so prilagodirve potrebne v obi: smeri in take 58 prilagodijo tudi upraviéenci nasim ieljam in

pctrebam. V tem si prihajamo nasproti.

Z delom osebnih negovalk so zadovoljni iim zaupajo. Na njih se obmejo, ée imajo kaksno

posebno Zeljo, primibo, ée jim kaj ni v§eé in zadeve Se resujejo sproti. Uradnih pn'toib ni,

dela se korektno, erokovno in ob dogovorjenem (Easu, karjc zelo pomembno. Pn'lagajamo se

staxim lj udem in njihovemu okolju, kjer bivajo‘

Za preverjanje kvalitete na§ega dela nam pomaga oseben pogovor, njihovo mnenje,

opazovanje in spremljanje. Njihovo zadovoljstvo se kaie na razliéne naéine. So malenkosti, ki

starim ljudem pomenijo najveé in zanje se trudimo, dajih izkaiemo, sejim pribliiamo. Tega

zadovoljstva, hvaleinosti ni V tern poroéilu. To so doiivetjzg Id 5: zgodijo na lerenu in se jih
ne da napisati v tabelah, izmerifi V statistikah nili opisati v besedah. To so nasi najveéji

uspehi,

Zakliuéck

Cena storilve je zelo pomembna pri sprejetosti nase pomoéi. Nase storitve so zanje dodaten

strosek, v veliki meri tudi finanéno brcme za druiinski proraéun in omogoéanje kakovosmega

iivljenja. V veliko primerih bi ieleli, da delujemo tudi kot patronaina sluiba — brezplaéno in

z vsemi zdravstvenimi storitvami, ki jih le—ta omogoéa.



Uporabniki so upraviéeni do storitve pomoéi na domu i6 zaradi starosti in pojavov, ki jih le Ia

spremlja. Zaradi drugih razlogov se na tem podroéju zaenkrat ne kaiejo potrebe.

Tudi (“:6 so potrebe veéje, njihova finanéna zmogljivost pa §ibka, se 22: to moinost pomoéi ne

odloéajo, saj si me Zelijo s svojimi dolgovi driavi bremeniti svojcev v njihovi dedni masi.

Ugotavljamo tudi, da je na§a pomoé >>skopo odmerjena<< in se finanéna sredstva raje hranijo
za primer, ée bo potrebno institucionalno varslvo, da bodo takrat imeli éim veé svojih

prihrankov in ne bodo obremenili svojcev z doplaéevanjem Ie te.

Sodelovanje s patronaino in zdravstveno sluibo, poteka v obe smeri‘ V primerih pomoéi se

obraéamo dmg na drugega in dobro sodelujemo, kar nam nalaga tudi Navodilo o

zagotavljanju zdravstvene in socialnovarstvene obravnave v primerih odpusta iz bolni§nic ter

v primerih, k0 upraviéenec iivi doma iz leta 2004.

Sodelovanje s pdstojnima sluibama javnega zavoda CSD Beiigrad in CSD Moste » Polje je

sodelovanje koreklno, Na nas se obrnejo, 6e je potrebna pomoé pri prevexjanju dela s

starejéimi na terenu, mi pa na njih, da pomagamo pri re§evanju socialnih stisk, nekaterih

svojcev, da to storijo preko nas. Smo kot mediator med enimi in drugimi.

Tudi v prihodnje bomo delali take in ma lak§en naéin. S stalnim strokovnim usposabljanjem
kadra pa se b0 kvaliteta dela §e izboljfievala. Zavedamo se, kako pomembno je poglabljati

znanje na podroéju gerontologije ter tematiko, ki spremljajo stare ljudi. Da si homo z

uporabniki 5e bliije pa 11am bosta pomagala tudi velika mera potrpeiljivosti in razumevanja,

Pripravila:

Natalija Brod
dipl.soc,dEIT
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