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Vzemite si nekaj minut, pisalo in papir, ter 

razmislite o naslednjih vprašanjih:

-Kaj pomeni staranje za posameznika?

-Kaj pomeni staranje za družbo?

-Kaj pomeni staranje za vas kot zdravstvenega 

delavca?

Staranje



Staranje- definicija

Staranje je biološki proces, ki se odraža kot

postopno slabšanje fizioloških funkcij organizma, kar

zmanjšuje njegovo sposobnost

vzdrževanja ravnovesja v telesu, s tem pa povečuje

občutljivost na spremembe.

Gre za kompleksen splet pojavov, ki vplivajo na

organizem v odrasli dobi življenja in se na koncu

zaključijo s smrtjo.

Kaj je starost?

Starost je obdobje, ko človek dozori do polne 

človeške uresničitve, ob tem pa mu pojemajo moči, 

zlasti telesne in duševne.

Ločimo:

Kronološko starost

Biološko starost

(Inštitut Antona Trstenjaka)



Razmislite:

- Se spomnite osebe, pri kateri se biološka starost 

znatno razlikuje od kronološke?

- Je ta razlika vedno samo v eno smer?

- Kateri dejavniki vplivajo na razliko med kronoško 

in biološko starostjo?

- Ali lahko „izboljšamo“ svojo biološko starost?

Razlika med kronološko in 

biološko starostjo

Z gerontološkega vidika je primerna delitev starosti v tri 

podobdobja:

•zgodnja starost od 66. do 75. leta, ko se človek privaja na 

upokojensko svobodno življenje, ponavadi je dokaj zdrav in trden 

ter živi zelo dejavno;

•srednja starost od 76. do 85. leta, ko se v svojih dejavnostih 

prilagaja ter privaja na starostno upadanje svojih moči in zdravja, 

izgublja vrstnike in večini umre zakonec;

•pozna starost po 86. letu starosti, ko postaja prejemnik pomoči 

in opravlja zadnje naloge v življenju.

(Inštitut Antona Trstenjaka)

Kdaj smo stari?



Demografski podatki

• Populacija v evropski regiji Svetovne zdravstvene 

organizacije (SZO) se izredno hitro stara

• Mediana starost je že najvišja v svetu

• Delež starejših od 65 let se bo po napovedih zvišal 

z 14% v letu 2010 na 25% v letu 2050

• Ljudje živijo vedno dlje v praktično vseh delih 

regije

• Število zdravih let se med državami zelo razlikuje

Staranje v Evropi



Prebivalstvo v Sloveniji (vir: SURS)

Staranje v Sloveniji (vir: SURS)



Slovenija- demografska piramida



Pričakovana življenjska doba
Vir: WHO Regional office for Europe (https://gateway.euro.who.int/en/indicators/h2020_17-life-

expectancy/)  

Slovenija- zdrava leta življenja
vir: NIJZ podatkovni portal

https://gateway.euro.who.int/en/indicators/h2020_17-life-expectancy/


Bolezni in zdravstvena stanja v 

starosti

Samoocena zdravja



Kronične nenalezljive bolezni pri 

starejših

Dolgotrajna oviranost



Težave z vidom

Težave s sluhom



Težave s hojo

Manjše težave pri skrbi zase



Večje težave pri skrbi zase

Vec podatkov na podatkovnem portalu NIJZ:

https://podatki.nijz.si/pxweb/sl/NIJZ%20podatkovni

%20portal/?px_language=sl&px_db=NIJZ%20poda

tkovni%20portal&rxid=c2c90f70-cbbb-4edb-b29c-

1c346063a089

https://podatki.nijz.si/pxweb/sl/NIJZ podatkovni portal/?px_language=sl&px_db=NIJZ%20podatkovni%20portal&rxid=c2c90f70-cbbb-4edb-b29c-1c346063a089


Zdravo staranje

Pomislite:

- Kaj za vas pomeni zdravo staranje?

- Kaksno staranje in starost si zelite zase?

Zdravo staranje je proces razvoja in ohranjanja

funkcijske zmožnosti, ki omogoča dobro počutje v

starosti.

Funkcijska zmožnost pomeni imeti zmogljivosti, ki

omogočajo ljudem biti in početi, kar se jim zdi vredno.

Vključuje posameznikovo zmožnost za:

•uresničevanje osnovnih potreb

•učenje, rast in odločanje

•biti mobilen

•grajenje in vzdrževanje odnosov

•prispevanje skupnosti

Definicija SZO



Vsak posameznik- v vsaki državi sveta- bi

moral imeti priložnost živeti dolgo in zdravo

življenje. Okolja v katerih živimo, lahko zdravju

koristijo ali škodijo. Okolja močno vplivajo na

vaše vedenje, izpostavljenost dejavnikom

tveganja, dostopnost do kakovostne

zdravstvene in socialne oskrbe ter priložnosti,

ki jih prinaša staranje.

(Svetovna zdravstvena organizacija)

Zdravo staranje- izhodišče

1. Vztrajno podaljševanje življenjske dobe je neprimerljiv dosežek 

družb.

2. Velike neenakosti v zdravju med državami povzročajo razlike v 

pričakovani življenjski dobi.

3. Neenakosti med državami segajo globoko v starejše starostne 

skupine

4. Ženske živijo veliko dlje, vendar se vrzel zmanjšuje

5. Populacije se starajo različno hitro, kar vodi v velike izzive v 

državah vzhodnega dela regije

6. Obvladovanje KNB je postalo ključ do zdravega staranja v 

prihodnosti

7. Zdravstvena in socialna oskrba igrata pomembno vlogo pri 

blaženju posledic invalidnosti

8. Zdravo inaktivno staranje bosta pomagala ohranjati stroške 

zdravstvene oskrbe obvladljive.

9. Javna podpora neformalni oskrbi je lahko učinkovit način 

podpore za starejše in njihove družine v vseh državah, ne glede 

na prihodke.

10. Dejavnosti na lokalni ravni lahko sprožijo koristi za starejše ljudi.

10 dejstev o starem staranju v 

Evropi



• Preprečevanje padcev

• Spodbujanje telesne dejavnosti

• Cepljenje starejših in preprečevanje nalezljivih bolezni v 

zdravstvenih ustanovah

• Javna podpora neformalni pomoči, s poudarkom na pomoči na 

domu, vključno s samopomočjo

• Vzpostavljanje kapacitet v geriatriji in gerontologiji, znotraj 

področja zdravstva in socialne oskrbe

• Preprečevanje socialne izolacije in socialne izključenosti

• Strategije za zagotavljanje kakovosti oskrbe za starejše, s 

poudarkom na demenci in paliativni oskrbi za dolgotrajne bolnike

• Preprečevanje trpinčenja starejših

Strateške usmeritve SZO Evropa

Razmislite:

- S kakšnimi težavami se srečujete pri svojem delu s 

starostniki?

- Ali imate dovolj znanja in izkušenj za delo s starostniki?

- Ali lahko s svojim delom prispevate k zdravemu 

staranju?

- Kaj lahko pri svojem delu naredite za starostnika?

Starostniki v preventivni 

dejavnosti



Integriran pristop k zdravemu staranju: 

Age UK

https://www.ageuk.org.uk/

Prikaz primera iz Združenega 

kraljestva  

1. Bodite pozorni na to, kaj in koliko jeste in pijete

2. Pazite na svoje zobe

3. Ostanite aktivni

4. Kar najbolje izkoristite obisk pri zdravniku

5. Vzemite “boost” vitaminov

6. Skrbite za svoja stopala

7. Uredite svoje spanje

8. Opravite vse preiskave

9. Ostanite v stiku

10. Prenehajte s kajenjem

https://www.ageuk.org.uk/information-advice/health-

wellbeing/mind-body/10-tips-for-ageing-better/

10 nasvetov za zdravo staranje

https://www.ageuk.org.uk/
https://www.ageuk.org.uk/information-advice/health-wellbeing/mind-body/10-tips-for-ageing-better/


Brošura:

https://www.england.nhs.uk/wp-

content/uploads/2015/09/hlthy-ageing-brochr.pdf

Dodatna vprašanja?

Pišite mi na janet.djomba@gmail.com

https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2015/09/hlthy-ageing-brochr.pdf
mailto:janet.djomba@gmail.com

