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Radlje ob Dravi, dvorana Marenberškega mladinskega hotela, 10. november 2016 
 
PRVO STROKOVNO REGIJSKO SREČANJE »AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE« je bilo 
osredotočeno na naraščajoči družbeni izziv, hitro starajoča se družba v Sloveniji.  

 
Prebivalstvo v Sloveniji se hitro stara, povečuje se delež oseb v starosti 65+,  

zmanjšuje se delež prebivalcev v aktivni dobi.  
Kaj vemo o aktivnem in zdravem staranju v današnji družbi?  

Zakaj je pomembna priprava na starost?  

 
Pomen vključenosti starejših v družbo. 

Na ta in podobna vprašanja smo skušali odgovoriti na regijskem srečanju. Vsebine srečanja 
so bile zanimive tudi za novinarje, udeležili so se sledeči: Koroški radio, RTV SLO – radio in 
televizija, STA, Koroška TV, KTV Dravograd in tem smo tudi pripravili prispevke in podali 
izjave. Foto utrinke si lahko ogledate na povezavi:  http://www.nijz.si/sl/utrinki-z-regijskega-
srecanja-aktivno-in-zdravo-staranje 
 
Uvodoma sta poslušalce nagovorili Helena Pavlič iz NIJZ OE Ravne ter predstojnica NIJZ OE 
Ravne Neda Hudopisk. Skozi celotno srečanje so z nami svoje bogate izkušnje delili 
predavatelji iz različnih delovnih organizacij in nas dinamično popeljali skozi problematiko 
starajoče se družbe, predstavili pa so tudi nekatere rešitve ter primere dobrih praks.  
 
Kot primer dobre prakse je v sklopu uvoda župan, mag. Alan Bukovnik izpostavil projekt 
Prostofer na lokalni ravni, ki omogoča starejšim lažji in bolj varen dostop do različnih storitev 
v smislu mobilnosti. 
 
S problematiko aktivnega in zdravega staranja v Sloveniji je udeležence seznanila Olivera 
Stanojević Jerković, predstojnica OE Maribor, ki je bila v projekt AHA.SI vključena od začetka. 
  
Na srečanju smo govorili o problemih, kot so dolgotrajna nega, padci in posledično 
poškodbe, diskriminacija starejših delavcev v smislu opustitve možnosti izobraževanja, slabo 
medgeneracijsko sodelovanje, kjer bi starejši delavci predajali svoje znanje mladim in se od 
njih hkrati učili, problem mobilnosti starejših, slab ekonomski položaj, demenca, duševne 
stiske itd.  
 
Pri padcih je zelo pomembna preventiva, veliko vlogo ima lokalna skupnost (čiščenje javnih 
površin) ter zdravstvo (predpisovanje zdravil, navodila za uporabo zdravil), kot primer dobre 
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prakse, kako se s problemom padcev soočajo v domu Hmelina d.o.o., Radlje ob Dravi, nam je 
predstavila vodja ZN službe, Fanika Ladinik. 
 
V domačem okolju pogosto ni mogoče nuditi vsega, kar potrebujejo ljudje v stiski, zato se 
lahko obrnejo po razne oblike pomoči, tovrstno pomoč nudijo v psiholoških svetovalnicah 
Posvet, vodja Mojca Vatovec, dosegljivi so na telefonski številki: 031 704 707, sedež za regijo 
pa imajo v Slovenj Gradcu.  
 
Posebno predavanje je bilo namenjeno tudi demenci, kakšne so oblike, znaki, potek ter 
pomen zgodnjega odkrivanja in prav tako primer dobre prakse iz Doma Hmelina je 
predstavila strokovna vodja, Janja Ramšak.  
 
Pri vključevanju starejših imajo pomembno vlogo društva. Svoje dejavnosti sta predstavila 
Medgeneracijski center Dravske doline (Vojko Gmajner) ter društvo Koroški medgeneracijski 
center (Jan Zamernik), ki s svojimi aktivnostmi in programi nudijo številne načine za druženje 
in izobraževanje, hkrati pa omogočajo druženje ljudi različnih generacij. 
 
Prav tako pa so se v dvorani s stojnico predstavljali Koroško društvo za osteoporozo, 
Medgeneracijsko društvo Lučka Koroška, Skupina za samopomoč Slovenj Gradec.  
 
Predstavljeni so bili tudi programi svetovanja za zdravje pod okriljem zdravstvenih domov, 
kjer lahko posameznik dobi pomoč pri spreminjanju nezdravega življenjskega sloga. Osnovni 
cilj programa je zmanjšanje zgodnje umrljivosti zaradi kronični nenalezljivih bolezni, ki so 
posledica nezdravega življenjskega sloga. Na srečanju je programe predstavljala Petra Čurin, 
iz zdravstveno-vzgojnega centra zdravstvenega doma Radlje ob Dravi. 
 
Posebno priložnost smo dali tudi predstavitvi pod naslovom Promocija zdravja na delovnem 
mestu, kar je predstavljala Urška Obretan in govoru koordinatorki promocije zdravja in 
zdravstvene vzgoje iz ZD Slovenj Gradec, Katarini Krenker.  Za konec smo poslušali še o 
pomenu aktivnega življenja, gibanja, telesne vadbe ter se pod vodstvom fizioterapevta 
Primoža Zlatarja, prav tako iz ZD Slovenj Gradca tudi razgibali. 
 
Na zunanjem parkirišču pa so si lahko udeleženci srečanja in mimoidoči občani ogledali  
postavljen model debelega črevesa in se posvetovali ob promocijski stojnici Programa Svit. 
 
Demografske spremembe in staranje v naši družbi so naša neizogibna realnost. Namen 
dogodka je bil, da se z deležniki srečamo, da se rezultati ankete Izzivi staranja na koroškem 
razširijo po regiji med ključnimi izbranimi deležniki in da identificiramo prioritetne vsebine za 
regijo za delo v prihodnje, da se predstavijo primeri dobre prakse ter da se vzpostavi 
medgeneracijsko povezovanje.  
 



 

Povečati smo želeli zavedanje splošne in različnih drugih javnosti o pomenu demografskih 
sprememb ter potrebi po pripravi in sprejemu ukrepov. Prebivalce Koroške, občane (širšo 
strokovno in splošno javnost) želimo pripraviti na aktivno in zdravo staranje ter aktivno 
preživljanje prostega časa. Veliko bo treba delati na predupokojitvenih aktivnostih, 
izobraževanju ljudi, aktivni pripravi na starost – poudarek na medgeneracijskem povezovanju 
in prenosu izkušenj.  
 
Za aktivno starost ni dovolj, da se pripravljamo kot posamezniki, vključiti se mora tudi okolica 
in predvsem lokalna skupnost in seveda država pa mora za to, da vse poteka usklajeno 
zagotoviti pogoje.    
 
Ob zaključku dogodka ste udeleženci poleg liste prisotnosti imeli možnost izpolnili tudi 
evalvacijski vprašalnik. V glavnini je bila pohvaljena izvedba in organizacija dogodka. 
Izpostavljeno pa je bilo naslednje: družabnost, organizacija prevozov, pomoč na domu za 
gospodinjska in zunanja opravila, pogostejši obiski patronažne službe ter kontinuirane 
vsebine v medijih, lokalnih časopisih in seveda tudi lokalna kratka srečanja.  
 
Tako Slovenija, kot tudi Evropa se stara. Do leta 2060 bo vsak tretji prebivalec Evrope starejši 
od 65 let. Veseli nas, da smo lahko skupaj s sodelujočimi izpeljali dogodek in se s 
pomembnimi akterji v naši regiji pogovarjali o problemu, ki se tiče ne le starejših, temveč 
vseh generacij.  
 
Omeniti moramo tudi Strategijo dolgožive družbe, ki je v pripravi, potekajo usklajevalni 
sestanki. Prva uradna predstavitev je potekala v Ljubljani, dne 28 .9. 2016 na dogodku 
Festivala za tretje življenjsko obdobje. Kmalu bo tudi v javni obravnavi, sprejetje pa je 
predvideno v začetku naslednjega leta. 
 
Kaj si želimo v bodoče?  Potrebni so dialogi, okrepiti moramo povezano sodelovanje med 
organizacijami, s katerimi lahko skupaj naredimo več.  
 
NIJZ in  območne enote na lokalni ravni smo vir informacij, koordinatorji in lahko nudimo 
pomoč povezovanja. 
 
Ključno sporočilo ob zaključku projekta AHA.SI je: 
"Uspelo nam bo, če premaknemo razumevanje staranja, odnos do staranja in do dejavne 
uporabe potenciala starejših v naši državi, saj bomo le tako zagotovili staranju novo 
kvaliteto". Dodati letom življenje, ki bo človeka vredno. 
 
Več o projektu si lahko ogledate na povezavi: www.staranje.si 
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Kaj vemo o aktivnem in zdravem 
staranju v današnji družbi? 

Olivera Stanojević Jerković, dr.med.spec. 
Nacionalni inštitut za javno zdravje – Območna enota Maribor 

 
Strokovno srečanje  

„Ohranjanje aktivne in zdrave populacije do starosti in v 
starosti“ 

10. november 2016, Radlje ob Dravi 
 

 



Kaj pomeni aktivno in zdravo se starati? 

• Aktivno staranje je proces, ki spodbuja in krepi možnosti za zdravje, 
vključenost v družbo in varnost s ciljem boljše kakovosti življenja v starosti. 
(WHO Active Ageing, 2002)  

 
• Zdravo staranje krepi telesno, duševno in „socialno“ zdravje starejših, 

jim omogoča da živijo neodvisno in kakovostno življenje in da brez 
diskriminacije aktivno sodelujejo v družbi ( Healthy Ageing: A Challenge for 
Europe, The Swedish NIPH, 2006)  
 

• Aktivno staranje je neprekinjeno udejstvovanje na ekonomskem, 
socialnem, kulturnem in civilnem področju (SURS, 2010) 
 

• Aktivno staranje pomeni, da ljudje ostajajo vključeni v formalna delovna 
razmerja/druge neplačane produktivne aktivnosti in da živijo na zdrav, 
neodvisen in varen način (Active Ageing Index, European Commision, UN 
Economic Commision for Europe, 2013) 
 

• Aktivno in zdravo staranje je preplet zdravih navad s socialnimi 
aktivnostmi (Inštitut Emonicum) 
 

 



Nekaj dejstev 

 Delež prebivalcev Evropske unije v 
starosti nad 65 let bo dosegel 30% do 
leta 2060  

 Revščina in prikrajšanost imata še 
posebej velik vpliv na zdravje po 
upokojitvi 

 Genska zasnova prispeva k poslabšanju 
zdravja v starosti le v 33%, način življenja 
ima močnejši vpliv 

 Stopnjo upada telesne zmogljivosti (se 
prične že po 20.letu) določajo družbeni 
dejavniki in lastne odločitve.  

Vir: Healthy Ageing – Jo Buchanan (Delavnice za 
mentorje družinske medicine: Bled, 2015) 

 

 

 Percentage of the population aged 0–14, 15–64 and 65+ years, 
Slovenia, 1950 to 2050 (projected)
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Kaj prispeva k zdravemu staranju? 

 Vključenost, pomoč drugim, kot tudi 
pridobivanje novih znanj in veščin (branje 
knjig, učenje jezika), dokazano vzdržuje in 
izboljšuje delovanje možganov 

 Duhovnost in pozornost do drugih prav tako 
imajo pozitiven vpliv na duševno zdravje  

 Dolgoživost je dokazano povezana z nižjim 
kalorijskim vnosom – zmernostjo pri prehrani 

„Mi smo to kar smo, kot posledica tega kje, 
kako in s kom živimo ter kaj jemo“. 

Vir: Healthy Ageing – Jo Buchanan (Delavnice za mentorje 
družinske medicine: Bled, 2015) 

 

 

 



Pomen preprečevanja kroničnih 
nenalezljivih bolezni 

odrasla doba 

doba odraščanja 

otroška doba doba fetusa 

biološki in 
vedenjski 

dejavniki tveganja 

starost 

debelost 
odsotnost tel. dej. 

kajenje 

stopnja rasti 
 vpliv SES  

socialno ekonomski status, 
 prehranski status porodnic, 

porodna teža otroka 

Vir: prilagojeno po Aboderin et al., Life course perspectives on CHD, stroke and diabetes: 

key issues and implications for policy and research (WHO/NMH/NPH/02.1) 

starost 



Kaj je dobro vedeti o starejših? 

• Populacija starostnikov je heterogena v vsakem smislu 
 
• Večina starostnikov je aktivnih in funkcionira v svojem okolju 
 
• S staranjem lokalna skupnost in družbene intervencije 

igrajo večjo vlogo v promociji zdravja in preventivi 
 

• Starostniki upoštevajo nasvete zdravnika in predlagane 
ukrepe, vendar je prisotno slabše razumevanje informacij, 
povezanih z zdravjem  

 
• Starostniki se manj zavedajo škodljivih posledic razvad za 

zdravje (diskriminacija v nudenju svetovanj, presejanj…) 
 

• Za redno telesno dejavnost je težje motivirati nižje 
izobražene, neaktivne ter tiste starejše brez pozitivnih 
izkušenj z gibanjem. 

 
 
 



Posebnosti krepitve zdravega staranja 

 
 
• Kakovost življenja v starosti je mogoče 

izboljšati z opolnomočenjem starostnikov, 
krepitvijo redne telesne dejavnosti in 
duševnega zdravja ob podpori politike na 
vseh ravneh (SZO) 
 

• Upoštevati je potrebno prilagajanje in 
samostojnost starostnika 

 
• Programi krepitve zdravja morajo temeljiti 

na znanstvenih dognanjih, upoštevati 
etične principe in posebnosti različnih 
okolij (kultura, način življenja) ter 
raznolikost populacije starostnikov  
 

 



The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union. 

IZZIVI 

• Prebivalstvo Slovenije se stara 
• Zmanjšuje se delež prebivalstva v aktivni dobi 
• Dolgoročno pokojninski sistem ni vzdržen 
• Izzivi so na ravni posameznika, podjetij in celotne družbe  
• Stopnje zaposlenosti starejših se bodo morale močno povišati 
• Nujen strateški razmislek o usklajenem ukrepanju pri pripravi in 

nato uspešni izvedbi ključnih strukturnih reform (reforme 
zdravstva, dolgotrajne oskrbe, pokojninskega sistema, trga dela, 

izobraževanja). 



The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union. 

DEMOGRAFIJA – Obstoječa struktura 
prebivalstva 

• Posledice nizke rodnosti so 
daljnosežne: a) neposredni učinek 
znižanja števila otrok in b) nato še 
nizko število otrok zaradi nižjega 
števila žensk v rodni dobi 
c) Z dodatnim zamikom 20-30 let se 
ustrezno zniža še število oseb na trgu 
dela (za 125.000 oseb) 

• Negativni demografski učinki na trg 
dela in vzdržnost javnofinančnega 
sistema imajo izvor v več kot pol 
stoletja oddaljeni preteklosti 



The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union. 

Aktivno in zdravo staranje v 
Sloveniji – AHA.SI 

Koordinator: Nacionalni inštitut za javno zdravje 
 

Partnerji:  

IRSSV !!! 



The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union. 

Namen projekta 

1. Povezati deležnike na področju aktivnega in zdravega staranja v Sloveniji; 
 

2. Povečati zavedanje splošne in različnih drugih javnosti o pomenu 
demografskih sprememb ter potrebi po pripravi in sprejemu ukrepov; 
 

3. Pripraviti PODLAGE za oblikovanje predlogov ukrepov,  njihovega 
časovnega okvira in nosilcev izvajanja ter kazalnikov za strategijo staranja za 
Slovenijo; 
 

4. Prispevati k zmanjševanju (nepravičnih) neenakosti med starejšimi. 



The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union. 

Vsebinska področja  

Projekt se osredotoča na tri vsebinska področja: 
1. Podaljšano zaposlovanje in odloženo upokojevanje (vodi IER ) 
 
2. Aktivno in zdravo staranje za aktivno in zdravo starost (vodi Emonicum) 
 
3. Dolgotrajna oskrba – povezovanje storitev sociale in zdravja na lokalni ravni 
(vodi SSZS ) 
 
 



The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union. 

Definicija predupokojitvenih aktivnosti 

Predupokojitvene aktivnosti so tiste, s katerimi delavec (tudi nezaposleni) v 
obdobju pred odhodom v pokoj pridobi ustrezna znanja za planiranje tretje 
življenjske kariere. 
 
Obenem je potrebno na družbeni ravni ustvarjati pogoje za izvajanje 
predupokojitvenih aktivnosti in tudi pogoje za uspešen prehod v pokoj in 
prilagoditev življenja. 
 
Predupokojitvene aktivnosti sistemsko niso urejene ne v Sloveniji ne v EU.  



The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union. 

Dolgoživost in padci v Sloveniji 

Cilj: Čim daljše aktivno in zdravo življenje v domačih 
okoljih 
Ogrožajo ga padci v domačem okolju in zunaj 
Posebej izpostavljeni:  80+↑z geriatričnimi sindromi 
 
Potrebe: 
Priprava na starost 
Starejšim prijazna preventiva in rešitve 
Pozornost stroke in družbe  

Presenter
Presentation Notes
Te podatke lahko vpišete vnaprej.



PADCI – razširjenost, posledice in dejavniki 
tveganja 

 V EU vsaka tretja oseba nad 65 let in vsaka 
druga oseba nad 80 let enkrat letno pade.  

 Vsaka druga oseba, hospitalizirana zaradi 
padcev je starejša od 65 let. 

 Letno na svetu umre zaradi posledic padcev 
424.000 oseb,  

 Ob zdravstvenih, družbenih in ekonomskih 
so tudi psihološke posledice padcev velike 
(izguba samozaupanja, anksioznost in 
depresija).  

 Večje pozornosti v preventivi naj bi bili 
deležni tisti z lastno zgodovino padcev, ki 
imajo težave z držo in ravnotežjem, 
zmanjšano mobilnost, znižan krvni tlak, 
očesne ter kognitivne okvare, in urinarno 
inkontinenco 

 



The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union. 

Izzivi, prioritete  

Zavest o tveganjih in posledicah padcev ↑ 

Programi vzdrževanja moči, okretnosti in ravnotežja ↑ 

Varnost bivališč ↑ 

Tveganja na javnih površinah in prostorih ↓ 

Pozornost do skupin z največjim tveganjem ↑ 

Potenciali lokalnih okolij ↑ 

Več preventivne prakse in neposrednih stikov s starejšimi 



The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union. 

Leta 2060 bo vsak 
tretji prebivalec v 
Evropi starejši od 65 
let. 

Razmerje med ljudmi, ki delajo, 
in neaktivnimi ljudmi se bo do 
leta 2060 premaknilo iz 4:1 na 
2:1.  

Stroški za dolgotrajno oskrbo strmo 
naraščajo. 

Če ne bomo spremenili sistema 
zdravstvenega in socialnega varstva, ne bomo 

imeli dovolj denarja, da bi zagotovili 
kvalitetno in zdravo življenje za vse ljudi. 

Danes 2060 

Evropa 
se stara. 

Vir: 
Innovation 

for Active & 
Healthy 
Ageing, 

European 
Summit on 
Innovation 
for Active 

and Healthy 
Ageing, 
Brussels 

2015, Final 
Report 



The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union. 

Ključni poudarki 

Kako zagotoviti optimalno učinkovitost dejavnosti dolgotrajne 
oskrbe (DO)? 
 
• sprejetje družbenega konsenza na širši ravni (zakon o 

dolgotrajni oskrbi, sistemske rešitve) 
• ureditev sistema financiranja 
• opredelitev vloge lokalne skupnosti pri zagotavljanju DO 
• opredelitev vloge in nalog koordinatorja DO 
• zagotoviti sodelovanje različnih izvajalcev (socialne in 

zdravstvene službe ter drugih izvajalcev v javnem in zasebnem 
sektorju in civilni družbi) 

• zagotoviti večjo vlogo nevladnih organizacij in večjo podporo 
neformalnim oskrbovalcem 
 
 



The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union. 

Srečanja z deležniki 

Od septembra 2014 do oktobra 2015 
smo v okviru projekta AHA.SI  
organizirali več kot 50 večjih in  
manjših srečanj z različnimi  
skupinami deležnikov in jih 
medsebojno povezali okoli tematik: 
- dolgotrajne oskrbe,  
- podaljšanega zaposlovanja in  
       odloženega upokojevanja, 
- preventive padcev v širšem  
      zdravstvenem kontekstu in  
- predupokojitvenih aktivnosti. 

Domovi starejših občanov 
Sindikati 
Mladi 
Prekarni delavci 
Gospodarska zbornica Slovenije 
Zavod RS za zaposlovanje, ZPIZ 
Ministrstva 
Nevladne organizacije 
Izobraževalne ustanove in univerze 
Zdravstvene ustanove 
Občine oz. lokalne skupnosti 
Centri za socialno delo, … … 



Prioritetne teme povezane s starostniki v našem okolju  
Vir: vprašalnik NIJZ za ključne informatorje s področja staranja Izzivi staranja v regijah KP, MB in NG, 2015) 

 

 Duševno zdravje                                      99% 
 Finančna varnost                                     97.7% 
 Prehrana in telesna dejavnost                 97.2% 
 Medgeneracijski odnosi                           96.6% 
 Bivalno okolje /intervencije v okolju         96% 
 Dostop do (zobo)zdravstvenega varstva 96% 
 Demenca                                                 95.9% 
 Preprečevanje poškodb                           93.7% 
 Nasilje nad starejšimi                               91.2% 
 Socialni kapital                                         89% 
 Tvegano in škodljivo pitje alkohola           87.3% 
 Inkontinenca                                             87.1% 
 Prostovoljstvo                                           85.2% 
 Upokojevanje in predupok.obdobje      84% 
 Pretirana raba zdravil                                83.7% 
 Kajenje tobaka                                          73.5% 



Anketa je obravnavala tudi sledeče teme… 
(Vir: vprašalnik NIJZ za ključne informatorje s področja staranja „Izzivi staranja v regijah KP, MB in NG“, 2015) 

 

• Poznavanje stanja in potreba po strateškem dokumentu 
• Predsodki o starejših v našem okolju  
• Dolgotrajna vzdržnost pokojninskega sistema 
• Predupokojitveni programi in odnos delodajalcev do le-teh 
• Socialni in ekonomski kapital (prostovoljstvo, izobraževanje, vključenost, odločanje)  
• Kakovost življenja starejših (medgeneracijsko sodelovanje, diskriminacija, nasilje, 

demenca…)  
• Pomen vedenjskega sloga (prehrana, TD, tobak, alkohol, zdravila…)  
• Preventivne zdravstvene in socialne storitve  
• Dolgotrajna oskrba (potrebe po združitvi zdravstvenih in socialnih storitev) 
• Prijaznost bivalnega okolja (vloga lokalne skupnosti pri informiranju) 

 

 



Rekli so o staranju... 
Proces staranja še zdaleč ni tako jasno 
določen kot smo sprva mislili. 

Linda Partridge, Director of the Institute of Healthy Ageing UCL 

Pričakovanja naše kulture so, da bomo 
postopoma pešali, vendar telo pričakuje 
aktivnost; ustvarjeni smo, da bi bili telesno 
aktivni. 

Steve Harridge, Director of the Centre of Human and Aerospace 
Physiological Sciences KCL 

Če so ljudje razsodni in dobrega značaja, starost 
je lahko prenašati. Če ne, sta breme tako mladost 
kot starost  

Plato’s republic 

Staranje družbe je pozitiven dosežek družbenega 
razvoja. Zdrava družba je družba vseh generacij”. 
 
Prof.dr. Ana Krajnc 
 
 

 

 



PODATKI O IZZIVIH 
STARANJA NA 
KOROŠKEM 
 
REZULTATI ANKETE IZZIVI STARANJA V 
REGIJAH 2016                        

 

Radlje ob Dravi, 10. november 2016 

Nina Pogorevc, mag. Matej Ivartnik in Helena Pavlič NIJZ OE Ravne 



VPRAŠALNIK 
 Vprašalnik poslali ključnim informatorjem v naši regiji, ki 
imajo vpogled v obstoječo problematiko in potrebe starejših 
odraslih. 

 Deležniki: občine, CSD-ji, zdravstvene ustanove, neprofitne 
organizacije (društva, RK, Karitas, PGD, …), mladinske 
organizacije, vzgojno-izobraževalne organizacije, državne 
institucije, intervencijske službe, domovi starejših občanov, 
RRA, univerze, LAS. 

  

Presenter
Presentation Notes
Vprašalnik namenjen temu, da ščm širšemu krogu deležnikov omogočiti sodelovanje v razpravah o staranju, prioritetah ter možnih ukrepih na področju aktivnega in zdravega staranja. Rezultati bodo v pomoč pri identifikaciji potreb starejših na omenjenem področju, definiranju prioritet in pripravi programov.



VPRAŠALNIK 
 Vprašalnik je bil precej obsežen, zajemal je 32 vprašanj, 
večinoma je šlo za strinjanje s trditvami vezanimi na 
različna področja staranja. 

 Trditve so se večinoma nanašale na starejšo populacijo 
(stari 65 let in več) in starejše delavce (zaposleni, stari 50 let 
in več). 

 Pri današnji predstavitvi bomo izpostavili določene 
ugotovitve, ki se nanašajo na teme današnjega srečanja.  

Presenter
Presentation Notes
Ki je bila definiranaPo končani obdelavi podatkov dostopna…
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KOROŠKA 

Presenter
Presentation Notes
Odzivnost je bila glede na ostale regije v Sloveniji kar dobra, če gledamo število prebivalcevPo podatkih Statističnega urada RS je Koroška tretja najmanjša regija. Po odzivnosti na ankete pa smo bili tretji najboljši, kar verjetno tudi dokazuje, da imamo dobro zastavljeno mrežo povezovanja. …in našim deležnikom se tema zdi pomembna



ORGANIZACIJA anketirancev 
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Koroška Slovenija 

Večinoma so se odzvali iz zdravstvenega sektorja, sledijo nevladne organizacije, nato še 
vzgojno-izobraževalne (tu se jih je odzvalo več kot povprečno v SLO) in lokalna 
samouprava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Večinoma odgovarjali strokovni delavci oz. vodstveni kader. 
 
Glede na način delovanja, so v večini sodelovale neprofitne javne organizacije, katerih delo 
je zelo (49%) oziroma precej (22%) povezano s starejšimi.  
 
 

Presenter
Presentation Notes
Odziv glede na to, iz katere organizacije prihajajo anketirani, je podoben kot v Sloveniji. Večinoma so se odzvali iz zdravstvenega sektorja (34% ZD, ambulante s koncesijo, bolnišnica, ipd ), sledijo nevladne organizacije, nato še vzgojno-izobraževalne (tu se jih je odzvalo več kot povprečno v SLO) in lokalna samouprava (občine, vaške skupnosti,…).



Staranje in starejši v naši 
družbi 

 Velika večina vprašanih (88%; SLO-95%) se strinja, da se naša družba hitro 
stara in da staranje za Slovenijo predstavlja velik problem (89%; SLO-91%). 

 Hkrati pa več kot polovica (58%; SLO-60%) meni, da naša družba na potrebe 
velikega števila starejših prebivalcev ni pripravljena. 

 

Presenter
Presentation Notes
Pri odgovorih ne odstopamo od slovenskega povprečja…



Skrb za starejše delavce 
 Večina (79%; SLO-78%) vprašanih meni, da je delna upokojitev ob hkratnem 
delu za krajši delovni čas primeren način prenašanja izkušenj na mlajše. 

 Dve tretjini meni, da delodajalci pri nas dajejo premalo poudarka na 
predupokojitvenih aktivnostih, s katerimi pripravijo delavce na odhod v 
pokoj. 

 Prav tako delodajalci premalo pozornosti posvečajo tudi promociji zdravja 
na delovnem mestu za starejše delavce. 

Presenter
Presentation Notes
Če primerjamo Koroško in slovensko povprečje, lahko rečemo, da  Več bi morali delati na preupokojitvenih aktivnostih in promociji zdravja na delovnem mestu.Ter da bi se izkušnje postopoma prenašale na mlajše, novo zaposlene.



Socialni in ekonomski 
potencial 

 Večina vprašanih (85%; SLO-78%) se strinja, da se vedno pogosteje dogaja, 
da starejši v pokoju nimajo dovolj finančnih sredstev za osnovne 
življenjske potrebe (hrana, obleka, prevozi ipd. …), kar še dodatno 
pripomore k njihovi socialni izključenosti (80%, SLO-78%). 

 Kljub temu navajajo, da so v našem lokalnem okolju organizirane 
družabne aktivnosti za starejše (74%, SLO-74%).  

Presenter
Presentation Notes
Problem so nizka finančna sredstva za osnovne življenjske potrebe, kar pripomore tudi k socialni izključenosti., a kljub temu so zadovoljni s ponudbo aktivnosti. 



Telesna dejavnost in 
duševno zdravje starejših 

 Skoraj vsi (97%; SLO-96%) se strinjajo, da telesno dejavni starostniki dlje 
časa samostojno živijo v domačem okolju. 

 Vendar jih zgolj polovica (49%; SLO-43%) meni, da je organizirana vadba v 
našem okolju dosegljiva starejšim tudi brezplačno. 

 Dobra polovica (56%, SLO-53%) se jih strinja, da so samomori med 
starejšimi posledica pomanjkanja dobro razvite mreže programov za 
pomoč in samopomoč pri prepoznavanju in zdravljenju depresije pri 
starejših.  

Presenter
Presentation Notes
Delati na mreži programov za pomoč in samopomoč na področju duševnega zdravja.



Demenca, inkontinenca in   
preventiva padcev 

 Večina (85%, SLO-76%) meni, da o demenci in inkontinenci pri starejših vemo 
premalo. 

 Prav tako večina (88%; SLO-91%) meni, da je preventiva padcev pri starejših 
pomembna tudi z vidika prihranka finančnih sredstev v zdravstvenem in 
socialnem sistemu. 

Presenter
Presentation Notes
Zato sta s teh področij danes malo daljša prispevka. Vsebine se dotikajo posameznika, družbe, sistema,…Tudi drugod v Evropi in po svetu so poškodbe, padci med starejšimi pomemben zdravstveni izziv.   



Socialna oskrba 
 Zelo pomembno se jim zdi (94%; SLO-92%), da naj starejši ob ustrezni 
oskrbi ostanejo čim dlje v domačem okolju, ob tem pa opažajo, da 
storitev socialne oskrbe na domu starejšim v lokalnem okolju ni lahko 
dostopna.  

 Zato menijo (89%, SLO-93%), da bi v naši družbi morali učinkovito podpreti 
neformalne oskrbovalce starejših (družina, prijatelji ...). 



Okolje 
 Dve tretjini opažata, da je okolje pri nas varno (malo vlomov, kraj, 
uličnega nasilja…) ter da je okolica starejšim prijazna (parki, klopce, 
primerni pločniki, pločniki z dovozi za invalide, ustrezna osvetlitev, itd.), 
vendar pa so jim javne storitve (zdravstvene in socialne, trgovine z živili, 
banka, pošta, frizer ipd.) v našem okolju težje dostopne. 

 Storitve so jim slabše dostopne tudi zaradi slabše tako fizične kot tudi 
cenovne dostopnosti javnega prevoza. 

Presenter
Presentation Notes
Dostopnost pa smo izgubili s temi velikimi centri na obrobjih mest. Prav tako je pa tudi z javnim prevozom, saj so pri nas slabe in redke povezave. Ampak je v uvodu g. župan že podal predlog rešitve oz. primer lokalne prakse. 



Lokalna skupnost 
 Zgolj dobra tretjina (37%; SLO-30%) jih meni, da imajo v svoji lokalni 
skupnosti dovolj storitev, namenjenih upokojencem in da so različni 
programi izobraževanj in vseživljenjskega učenja v njihovem okolju 
dosegljivi vsem starejšim (so organizirani brezplačno za tiste, ki nimajo 
dovolj denarja, …). 

 Približno toliko jih je tudi mnenja, da je dobro poskrbljeno za 
informiranje starejših o programih, ki so njim namenjeni. 

Presenter
Presentation Notes
Aktivnosti in informacije za starejše so, a morebiti informacije ne pridejo do uporabnikov.



LOKALNA 
INFORMACIJSKA TOČKA 

 Da bi bila lokalna INFO točka dobra rešitev za seznanjenje novih 
upokojencev o obstoječih aktivnostih, interesnih dejavnostih, 
možnostih vseživljenjskega izobraževanja, programih pomoči ipd., meni 
velika večina (94%; SLO-89%) vprašanih. 

 Predlog vzpostavitve INFO točke večina ocenjuje kot zelo pozitivno, ga 
podpira, kljub temu pa so izpostavili tudi nekatere slabosti. 

 Večina meni, da bi lahko delovala pod okriljem že obstoječe 
organizacije. 

  

Presenter
Presentation Notes
Ena izmed možnih rešitev-mehanizem povezovanja, da človek dobi vse informacije na enem mestu.Lokacija že obstoječa javna institucija ali društvo: medgeneracijski center, občina, CSD, ZD, društvo upokojencev 



PREDNOSTI IN SLABOSTI  
INFO TOČKE 

 PREDNOSTI:  

 dostop do informacij na enem 
mestu,  

 boljša obveščenost o aktivnostih,  

 povezovanje z drugimi, ki so v isti 
situaciji,  

 uporabniki bi se čutili slišane in 
pomembne, vključene,  

 hitrejše razreševanje težav,  

 manjše krize ljudi ob prehodu; 

  

 SLABOSTI:  

 če informacije niso točne, 
zadostne,  

 ni rentabilno,  

 premalo usposobljen kader,  

 ni dovolj programov,  

 ni dovolj sredstev,  

 slab odziv ljudi; 

  

Presenter
Presentation Notes
Zavzeti pameten koncept



Kratek povzetek ugotovitev 
  

 Delodajalci premalo pozornosti posvečajo predupokojitvenim 
aktivnostim in promociji zdravja na delovnem mestu. 

 Pomanjkanje dobro razvite mreže programov za pomoč in samopomoč 
na področju duševnega zdravja. 

 Organizirana vadba naj bo starejšim dosegljiva tudi brezplačno. 

 Premalo vemo o demenci in inkontinenci, pomembna je preventiva 
padcev. 

 Storitev socialne oskrbe na domu ni lahko dostopna, podpreti je 
potrebno neformalne oskrbovalce. 

 Okolje je varno, okolica starejšim ljudem prijazna, vendar so storitve 
slabše dostopne. 

 Pozitivna ocena predloga vzpostavitve INFO točke, več prednosti kot 
slabosti.  

Presenter
Presentation Notes
Danes si želimo predvsem srečanja z vami, z različnimi akterji v regiji, hoteli smo vam predstaviti podatke ankete, ki je bila poslana ključnim deležnikom in želimo si identificirati prioritetne vsebine za regijo, za delo v prihodnje. Da se predstavijo primeri dobrih praks, kaj se že izvaja dobro, s čim ste zadovoljni, kaj bi lahko bilo boljše in kako izboljšati-podati predloge, nato predstaviti medgeneracijsko povezovanje-sodelovanje, doprinos v domačem okolju in kje dobiti potrebne informacije????? Veliko se dogaja in obstaja, a morebiti informacije ne pridejo do uporabnikov?! K vsemu temu boste lahko pripomogli tudi vi, zato vas prosimo, da izpolnite priložen vprašalnik. Predloge, ideje, … bomo zapisali v zapisnik, poslali akterjem na lokalnem nivoju, na ministrstva in tudi vam. Hvala.
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Spol in starostna struktura klientov  
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STAROSTNA STRUKTURA % 
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do 18 let  = 0,6%, 19-20 let = 2,9%,  21-30 let = 22,3%, 31-40 let = 30,3%, 41-50 let = 20,2%, 51-
60 let =14,0%, nad 61 let =9,6%.  
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 ŠTEVILO VSEH NOVIH KLIENTOV 

974 

ŠTEVILO VSEH SVETOVANJ 

3471 

2201 

471 367 

44 146 80 53 73 36 

LJ CE KR PO NG SG SE  La MS 

ŠTEVILO SVETOVANJ PO KRAJIH 
2015 

 Velja za vse svetovalnice 

721 

105 
21 44 24 16 19 

LJ KR SG NG SE MS PO 

ŠTEVILO KLIENTOV PO KRAJIH, 
2015  
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Samomorilnost v Sloveniji 

• Leta 2015 je samomorilni količnik v Sloveniji 
(število umrlih zaradi samomora na 100 000 
prebivalcev) znašal 20,60 (32,57 za moške in 
8,84 za ženske).  

• V absolutnih številkah to pomeni, da je za 
posledicami samomora lansko leto umrlo 425 
oseb (333 moških in 92 žensk) 

• Pri ženskah med 20 in 39 letom ter pri moških 
najvišjih starostnih skupin v zadnjih letih 
beležimo porast števila samomorov 



www.company.com 

Samomorilni količniki v l. 2015 



www.company.com 

V letu 2015 je zaradi samomora v Sloveniji umrlo 425 ljudi (333 moških in 92 žensk) 



www.company.com 

Krizna intervenca 
• Sočuten pogovor 
• Ohranitev stika 
• Potrpežljivost, vztrajnost 
• Motivacija za sprejemanje dodatne pomoči 
• Napotitev v zdravstveni ali/in socialno varstveni 

sistem 
• Informiranje o drugih virih pomoči 

 
 
 



www.company.com 

Psihološko svetovanje 
• Pogovor – empatija, pozornost, skrb 
• Vzpostavitev zaupanja 
• Odnos zdravi 
• Vključitev pomembnih drugih – družina, bližnji 
• Pogostost, trajanje 
• Preusmeritev v psihoterapijo 



www.company.com 

Psihološko svetovanje starejšim 
• Desetina klientov nad 61 let – lani 110 
• Najstarejši 86 let 
• Poglavitne težave: 
• -osamljenost 
• -odnosi z bližnjimi 
• -telesna bolezen 
• -finančne težave 
• Dodatne prepreke pri delu s starejšimi 
• Vključitev sorodnikov 



www.company.com 

Psihološka svetovalnica Slovenj Gradec 

• Svetovalnica v ZD Slovenj Gradec, Partizanska 
ul.16, 4.nadstr., Mocis 

• 2x tedensko 
• Podpora Ministrstva za zdravje 
• Podpora občin? 
• Do sedaj opravljenih 104 svetovanj, planiranih še 

18 – skupaj v l.2016 122 
• Destigmatizacija iskanja psihološke pomoči – 

skupni cilj 
 





Medgeneracijski center Dravske 
doline 

 Začetek: september 2012 v obliki Dnevnega večgeneracijskega programa. 
Nadgradnja: 4.1.2015 – preimenovanje v Medgeneracijski center Dravske doline, 
sistematično beleženje prisotnosti in profiliranje uporabnikov ter vsebinska 
nadgradnja 
1.1.2016 – osamosvojitev programa Dnevnevnega centra za otroke in mladostnike 
 
Sofinanciranje s strani MDDS: od 2015 dalje 
Pozitivno mnenje socialne zbornice pridobljeno od  začetka leta 2015 
 



Delovni čas     Tematska obarvanost 

• PONEDELJEK: 8.00-22.00   Ustvarjalni ponedeljki   

• TOREK: 8.00-22.00     Zdrav življenjski slog: vrtičkarstvo, duhovnost… 

• SREDA: 8.00-22.00     Kuharske srede 

• ČETRTEK: 8.00-22.00    Medgeneracijske pogovorne čajanke in računalniško opismenjevanje 

• PETEK: 8.00-23.00     Spoznavanje kraja 

• SOBOTA: 15.00-23.00    Kulturno zabavni vikendi, aktivno državljanstvo 

• NEDELJA: 15.00-21.00 

 



Programi 



Programi 

Info center Telovadba 



Programi  

MKC vrtiček Bralne urice 



Programi  

 
 
 
 
Medgeneracijske 
čajanke 

Kuharske vsebine 
 



Programi 

Preventivni 
zdravstveni programi 

Ustvarjalne in 
priložnostne delavnice 



Programi 

Tečaji  
• Jezikovni tečaji 

• Računalniški tečaji 

• Kvačkanje 

• Masaža 

• … 

Druga tematska 
predavanja 



Razni kulturni dogodki in prireditve 

 



Programi 
Integracija delovnih 
migrantov 
• Tečaj slovenščine 

• Tematska druženja 

• Medkulturno učenje 

 

TIC za najmlajše 
• Spoznavanje zgodovine kraja in 

turističnih znamenitosti 

• Ohranjanje običajev in lokalnih 
legend 

• Ohranjanje lokalnega utripa 

 



Programi 

Zeliščarski program Predstavitve raznih 
terapij in širjenje 
obzorij 

 

 

• Regresoterapija 

• Bioresonanca 

• Modrosti vzhoda…… 



Programi 
Strenghtening Familly 
Programe Religiozne urice 



Mladinski programi 

• MKC to GO 

• MMKC nočitev 

• Križanje mnenj 

 

• Strukturiran dialog 

• Boom bum room 

• Družabni večeri 

 



Eurodesk  
• Mednarodna mobilnost mladih  

• Delo, študij, prostovoljstvo  

Mednarodno mladinsko delo 
• Projekti  



Prostovoljci 

Naša duša in srce….. 



KOROŠKI 
MEDGENERACIJSKI 

CENTER 
TRG SVOBODE 20 

2390 RAVNE NA KOROŠKEM 
 



 
 
 
PREVENTIVNI PROGRAM, ki omogoča dnevno 
večinoma organizirano, lahko pa tudi 
neorganizirano druženje prebivalcev lokalne 
skupnosti. 
 
CENTER JE NAMENJEN CILJNIM SKUPINAM 
VSEH GENERACIJ v lokalni skupnosti in s centrom 
sodelujejo vse institucije, ustanove in društva lokalne 
skupnosti. 
 
 
 



 
ODPRTJE: 20. 5. 2014 

ORGANIZIRAMO IZOBRAŽEVALNE, 
REKREATIVNE, USTVARJALNE  IN PROSTOČASNE 

AKTIVNOSTI TER 
PONUJAMO STROKOVN0 POMOČ 

Mladinska info točka 
 
 



IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI 
 ZAČETNI IN NADALJEVALNI TEČAJ NEMŠKEGA JEZIKA 

(40 UR) 
 

 CELOSTNO IZOBRAŽEVANJE V VEŠČINI GOVORJENJA IN 
NASTOPANJA ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE 

 
 PREDAVANJA 

 
 TEČAJ OSKRBE POMOČI POTREBNEMU SVOJU 

 (9 MODULOV ) 
 

 URICE ZA ZDRAVJE 
 

 UČNA POMOČ ZA UČENKE IN UČENCE OSNOVNIH ŠOL 
 

 TEČAJ KALIGRAFIJE 



UČNA POMOČ ZA UČENKE IN UČENCE 
OSNOVNIH ŠOL 

VSAK PONEDELJEK  
od 14.30 do 17.00 
 
Mentorji:  
 
Polona Potočnik, univ. dipl. anglistka 
Petra Cigler, prof. biologije  
Danica Šušteršič, upokojena učiteljica 
Mojca Vajdl, študentka 
Mateja Čuk, univ. prof. slovenščine 
Jasmina Medvešek, dijakinja 
Dijaki Gimnazije Ravne na Koroškem 
 



RAZVEDRILNE AKTIVNOSTI 
 MEDGENERACIJSKI ATELJE 

 
 GLASBENA SKUPINA „KOROŠKI MIX“  

 
 DRUŽABNE IGRE TAROK, PASJANSA, BRIDGE 

 
 LIKOVNA SKUPINA  

 
 KLEPETI OB KAVICI 

 
 GLEDALIŠKA SKUPINA 

 
 USTVARJALNE DELAVNICE 

 
 BLAGOVNA MENJAVA PRIDELKOV 

 
   



RAZVEDRILNE AKTIVNOSTI 



PROJEKT „BEREMO ZA PARTLJIČEVO 
NAGRADO“ 

 
Medgeneracijsko povezovanje;  
Projekt poteka v Koroškem domu starostnikov Slovenj Gradec in 
Črneče ter v centru od oktobra do aprila 



 
 

 URA S FIZIOTERAPEVTKO – TELOVADBA 
 

 AKTIVNO V NOV DAN – AEROBIKA 
 

 POHODI 

REKREATIVNE AKTIVNOSTI 



MEDGENERACIJSKI ATELJE 



Janja RAMŠAK, strokovna vodja

10. november, 2016



Koroška cesta 67a, 2360 Radlje ob Dravi

Tel: 02 88 70 370
Faks: 02 88 70 379

E-mail: info@domhmelina.si
Spletna stran: www.domhmelina.si 

mailto:info@domhmelina.si


O Domu Hmelina
 V Domu zagotavljamo osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno nego,

 namenjena osebam starejšim od 65 let,

 kapaciteta Doma je 152 postelj,

 poleg ostalih storitev nudimo tudi možnost začasnih namestitev, nakupa kosil, malic in večerij

(tudi dietnih), obroke dostavljamo na dom,

 velik poudarek dajemo strokovni obravnavi stanovalcev, ki so oboleli za boleznijo demenca.

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Druge storitve, ki jih izvajamo v Domu Hmelina, d.o.o.

 nakup kosil, malic (tudi dietnih), z dostavo za 
zunanje uporabnike, 

 Alzheimer cafe (druženje vseh, ki se 

srečujejo z boleznijo demenca),

 prostočasne aktivnosti, obiskovanje kulturnih 

prireditev in pogovornih aktivnosti,

 skupine za samopomoč,

 bogato založeno knjižnico, bralne urice,

 obisk maše v domski kapeli,

 sprostitveno terapijo iLifeSOMM, 

 elektroterapijo, 

 mehanoterapijo (vibracijska masaža), 

 kinezioterapijo, 

 termo in krioterapijo, 

 respiratorna terapijo, 

 nameščanje ortoz in protez (svetovanje)

 bazalno stimulacijo ter svetovanje,

 vključevanje v domske aktivnosti, druženje,

 strokovno vodena telovadba,

 pogovorne skupine,

 prireditve, izleti razstave,

 pranje osebnega perila in dostava perila,

 strokovno svetovanje fizioterapevta na domu,

 strokovno svetovanje delovnega terapevta na 
domu,

 nudenje Bioptron svetlobne terapije,

 razne oblike električnih tokov ( TENS, IF, 

DD),

 terapija z UZ in kombinirana fizikalna 
terapija.

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Domski park
Domski park, ki daje našim stanovalcem še dodatne 

možnosti za aktivno preživljanje prostega časa.

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



DEMENCA, prvi znaki in dobra 
praksa v Domu Hmelina

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Ogled filma o očetu in sinu

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



 Beseda DEMENCA izvira iz latinščine.
 Sestavljena je iz prepone DE- nasprotnost, upadanje in

MENS-, ki pomeni duha in razuma.

 Demenca torej pomeni “UPADANJE DUHA IN
RAZUMA”.

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Ta hip naj bi bilo v Sloveniji 32 tisoč 

bolnikov in bolnic z demenco.

Zdravila, ki so na voljo demence ne 
ozdravijo. Njeno napredovanje upočasnijo 

in za nekaj časa izboljšajo simptome.



Oblike demence

Alzheimerjeva bolezen je najpogostejši vzrok demence 

(približno 60 % bolnikov z demenco ima Alzheimerjevo 

bolezen).

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.
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Poznamo pa še:

 Demenco z Lewiyemi telesci (kombinacija Alzheimerjeve 
in Parkinsonove bolezni; spominske motnje, prostorska 
neorientiranost, tresenje, upočasnjenost gibov in 
mišljenja).

 Vaskularno demenco  (ena sama možganska kap 
običajno ne povzroči demence. Razvije se po zaporednih 
kapeh).

 Frontotemporalne demence (pri tej obliki demence ima 
dednost precej večjo težo, saj je od 20-40% teh oblik 
demence dednih).

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Prvi znaki demence:
1. Postopna izguba spomina 

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



2. Težave pri vsakodnevnih opravilih

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



3. Težave z govorom

(pozabljanje besed tvorjenje stavkov,..)

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



4. Upad intelektualnih funkcij ( nezmožnost 

presoje)

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



5. Težave z orientacijo

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfppWEz7DLAhWBCpoKHZShCoMQjRwIBw&url=http://www.infolife.si/demenca&bvm=bv.116274245,d.bGs&psig=AFQjCNF9uP4Qh8BeN11sdJk15j7_GvuIbQ&ust=1457510035560204
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfppWEz7DLAhWBCpoKHZShCoMQjRwIBw&url=http://www.infolife.si/demenca&bvm=bv.116274245,d.bGs&psig=AFQjCNF9uP4Qh8BeN11sdJk15j7_GvuIbQ&ust=1457510035560204


6. Osebnostne in vedenjske spremembe

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



7. Neskončno ponavljanje enih in istih vprašanj

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



8. Spremembe čustvenega razpoloženja in 

vedenja 

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



9. Zapiranje vase in izogibanje družbi

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Demenca je dogajanje, ki dejansko spremeni
osebnost človeka, saj le-ta svet doživlja

drugače, počuti se zapuščeno in izgubljeno.

Ali je demenca normalen pojav staranja ?
NE! Res je, da staranje povzroča spremembe, da

starejši ljudje nekoliko izgubijo spomin. Ne
sme pa to vplivati na normalno delovanje pri
dnevnih aktivnostih.

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Potek bolezni
Demenca se kaže z motnjami spomina, mišljenja, 

orientacije, razmišljanja, govornega izražanja,…

Spremlja jo tudi sposobnost obvladovanja čustev, 

socialnega vedenja.

V začetni fazi se kaže izguba volje do dela in zanimanja 

za okolico. V tej fazi se pogosto pojavijo težave s 

spominom, pozabijo imena, založijo stvari,..

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



 Če vprašamo nekoga, ki je že v srednjem stadiju demence;
„ Koliko ste stari?‘“ Kateri datum je danes?

Osebe, ki so zbolele za demenco si novih podatkov ne
zapomnijo, sproti pozabljajo,

 Odgovor: rojen sem leta 1930 (ne vedo koliko so stari, ker
je to nov datum in se vsako leto spreminja, tega podatka si
ne morejo zapomnit. Leto rojstva pa so si zapomnili, saj
so bili takrat še zdravi).

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Z napredovanjem bolezni se zmanjša spodobnost 

reševanja zahtevnejših nalog, kasneje tudi 

enostavnejših nalog.

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



• Z napredovanjem bolezni ne zmorejo več: 

urejati finančnih zadev, potrebujejo nadzor, 

usmerjanje, popuščati začnejo socialne zavore,…

• Svojce pogosto obtožujejo kraje, počutijo se ogroženi, 

pojavljajo se blodnje, lahko postanejo agresivni.

• Z napredovanjem bolezni ne prepoznajo svojih 
bližnjih, samega sebe, pogovarjajo se z navideznimi 

osebami, pojavlja se nespečnost, potrebujejo stalen 

nadzor.

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Bolezen prizadene tudi svojce:
 Bolezen ne prizadene samo človeka, ki je zbolel za

demenco, ampak tudi bližnje.

 Skrb za obolelega predstavlja veliko fizično in
psihično obremenitev.

 Prevečkrat svojci in bližnji ne želijo priznati, da je
nekaj hudo narobe. Bolezen prikrivajo in se je celo
sramujejo.

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



HUDE STISKE, ki jih doživljajo svojci

 “Ob mamini demenci sem najtežje sprejela lastna čustva

in občutke. V meni so se tepli jeza, krivda, nemoč, strah.
Čeprav sem se poučila o tem, kaj je demenca, sem se
pogosto spraševala, če je moja mama res dementna ali pa
se samo dela, saj je bila večkrat tudi čisto razumna.”
(Neva Železnik)

 Ker imajo mnogi obolele za demenco za “nore”, jih mnogi
svojci skrivajo pred javnostjo.

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Ogled filma; “štiri faze demence po 
Naomi Feil

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Stadiji demence po NAOMI FEIL 

Naomi Feil je sociologinja in gerontologinja, 
ki je razvila metodo validacije. 

1. FAZA: osebam v stadiju I sta pomembna razum in
racionalno mišljenje, občutke tajijo. Ne marajo dotikov
in direktnega pogleda. Počutijo se osramočene, če

ugotovimo, da spominske vrzeli zapolnjujejo z
izmišljenimi dogodki ali zamenjujejo osebe. Pogled je
jasen in usmerjen v cilj, stika z očmi ne vzdržijo dolgo.

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



2. FAZA: značilnost je, da so ljudje, ki so zboleli za
demenco zelo nemirni, prostorsko in časovno večinoma

dezorientirani, občasno opazijo svoje omejitve in so zato
zelo nesrečni.

3. FAZA: so v nenehnem gibanju, brišejo, kličejo, komajda
še opazijo svoje deficite, redko so še osebnostno
orientirani, krajevno in časovno pa ne več.

4. FAZA: na zunanje dražljaje se odzivajo redko ali sploh
ne, ležijo v postelji ali sedijo v vozičku, zdi se, da svojih
deficitov ne zaznavajo več, in kadar jih pokličejo po
imenu, se le redko ali sploh ne odzovejo.

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Pomoč osebi z demenco

Osebe z demenco potrebujejo veliko
spodbud, na katere se imajo možnost odzvati.

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Kdaj je treba obiskati zdravnika?
TAKOJ, ko se nam zdi ali pa nas drugi

opozorijo, da smo začeli pozabljati,

 zgodnje odkrivanje bolezni je izrednega
pomena, saj so zdravila, ki so predpisana
dovolj zgodaj, učinkovitejša,

najprej obiščemo osebnega zdravnika, ki nas
po potrebi napoti k specialistu.

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Oblike pomoči svojcem
CSD (svetovanje, pomoč na domu, urejanje

skrbništva),

dodatek za pomoč in postrežbo (ZPIZ),

domovi za starejše (institucionalno varstvo,
svetovanja, skupine za samopomoč, Alzheimer
cafe, individualne pomoči,..),

društvo Spominčica (SOS telefon, svetovanja).

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Dobre prakse v DOMU HMELINA

 Alzheimer cafe, skupine za samopomoč, sodelovanje z 
društvom Spominčica,medgeneracijsko sodelovanje,..

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.
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Alzheimer cafe v Domu Hmelina

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Alzheimer cafe v Pamečah

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Alzheimer cafe v Podgorju

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Povezovanje z lokalnim okoljem in 
širše

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



LITERATURA:
 Živeti z demenco doma – priročnik za svojce in skrbnike 

oseb z demenco 

 dr. Vojko Kovačič: Umovadba
 Dascha Schpolarich: Nega bolnika na domu: V objemu 

alzheimerjeve bolezni
 dr. Nori Graham in dr. James Warner: Demence in 

Alzheimerjeva bolezen
 Jennie Powel: Poti k sporazumevanju: pomoč starejšim 

pri demenci: vodič za delo negovalcev

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.

http://www.spomincica.si/?p=3997
http://www.spomincica.si/?p=5612
http://www.spomincica.si/?p=1810


 Brenda Avadian: Odkriti radost v Alzheimerjevi 
bolezni: negovalci pripovedujejo o radostnih trenutkih

 Arno Geiger: Stari kralj v izgnanstvu: Življenje z 

Alzheimerjevo boleznijo
 Lisa Genova: Still Alice (ANG, ameriški best seller-

2012)
 Aleksandra Kocmut: Čisto sam na svetu

 Lela B. Njatin: Zakaj je babica jezna (pravljica)
 Neva Železnik: Adijo, grem domov… temne sence 

demence

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Življenje brez besed je nepredstavljivo, 

živeti in se

soočati z boleznijo, ki spremeni človekovo 

osebnost in 
ljubezen v popolno neznanko, pa je 

spoštovanja vredno.

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Hvala za vašo pozornost!

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Koroška cesta 67a, 2360 Radlje ob Dravi

Tel: 02 88 70 370
Faks: 02 88 70 379

E-mail: info@domhmelina.si
Spletna stran: www.domhmelina.si

mailto:info@domhmelina.si


Fanika Ladinik - vodja ZN službe

10. november 2016



Prebivalstvo
 Staranje prebivalstva-sivenje sveta-tako v EU, kot SLO

 Na dan 1. julij 2016 v SLO:2.064.241 prebivalcev

 Delež prebivalcev starih 65 in več let v letih od 2010-
2016 dvignil iz 16,6% na 18,4%!                       

Vir: Statistični urad RS, 7.11.2016

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Poškodbe starejših in padci
 Ocenjuje se, da bo delež prebivalstva, starejšega od 64 

let, leta 2050 v Evropi in Sloveniji dosegel okrog 30 %.

 Problem poškodb,  najpogostejši so padci, se bo 
povečeval.

 Padci so pri starejših ljudeh glavni vzrok smrti zaradi 
poškodb in najpogostejši vzrok za poškodbe, ki 
zahtevajo zdravljenje v bolnišnici.

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Staranje-(poškodbe)padci
 Staranje prebivalstva prispeva k naraščanju 

pomembnosti problema poškodb pri starejših.

 Poškodbe „bremenijo“ zdravstveni sistem.

 Vodijo v resne posledice:

- v ireverzibilno slabljenje funkcije posameznika,

- institucionalizacijo in smrt.

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Najpogostejše poškodbe
 PADCI!

 Prometne nezgode.

 Posledica delovanja nežive in žive mehanične sile.

 Samopoškodbe.

 Utopitve.

 Izpostavljenost električnemu toku,…

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Hospitalizacije zaradi poškodb
 V letu 2014:

 SLO:30.807 

 KOROŠKA:1.182 

 PADCI-kot vzrok poškodbe: 19.805(SLO)

Vir: NIJZ, Podatkovni portal, 7.11.2016

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Hospitalizacije po starostnih skupinah-
poškodbeSLO KOROŠKA

Starostna
skupina

Št. hospitalizacij Starostna
skupina

Št. hospitalizacij

20-24 1375 20-24 51

40-44 1565 40-44 62

65-69 1830 65-69 72

70-74 2004 70-74 79

75-79 2207 75-79 78

80-84 2271 80-84 75

85-89 1764 85-89 77

90+ 939 90+ 16

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Posledice padcev

 Najpogostejši ZLOMI

– zaradi znižane mineralne gostoto kosti in so izraziti   

predvsem pri ženskah.

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Normalna kost

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Osteoporotična kost

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Najpogostejši zlomi
 Med zlomi, ki jih pripisujemo osteoporozi, so 

najštevilčnejši zlomi spodnjega dela podlakti ob 
zapestnem sklepu.

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Zlom vratu stegnenice

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Glede na premik glave stegnenice delimo zlome po Gardnu:
. Garden I: nepopoln zlom, kjer je prelomljena le ena kortikalna kost,
• Garden II: popoln zlom brez premika odlomkov,
• Garden III: zlom z delnim premikom glave stegnenice, tako da je njena

sklepna ploskev vzporedna z vzdol`no osjo stegnenice in
• Garden IV: zlom z zasukanjem glave stegnenice tako, da je njena lomna

ploskev pravokotna na vzdolžno os stegnenice.
Vir: MED RAZGL 1999; 38: 103–115

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Značilni znaki zloma vratu 
stegnenice

 Nek dogodek-PADEC

 BOLEČINA

 PRIKRAJŠANA NOGA

 OBIČAJNO NOGA ZVRNJENA NAVZVEN.

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Najpogostejši zlomi (SLO l.2014)
 Zlom stegnenice: 3374

 Zlom podlakti: 1889

 Zlom rame in nadlakti:1314

 Zlom reber: 1273

 Zlom zapestja in roke: 688

Vir:  NIJZ,  7.11.2016

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Vzroki za padce
Gre za kombinacijo

 bioloških, 

 vedenjskih, 

 socioekonomskih in

 dejavnikov fizičnega okolja. 

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Biološki dejavniki
 Vezani na naraven proces staranja !

 Posledice kroničnih in akutnih obolenj:

 oslabljen vid, 

 upočasnjeni obrambni refleksi, 

 zmanjšana mišična moč, 

 osteoporoza,

 cerebrovaskularne, nevrološke motnje ...).

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Vedenjski dejavniki
 Človekovo osveščenost,

ravnanje in izbiro v določenih situacijah.

Dovzetnost za informacije iz okolja!

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Dejavniki fizičnega okolja
Urejenost in varnost bivalnega okolja

 Razporeditev pohištva, odstranitev drsečih preprog,…

 Namestitev držal, možnost prižiganja luči ob postelji, 
uporaba copat, ki ne drsijo,…

 Tudi prenove stanovanja: širša vrata, kopalno kad 
zamenjati s tuš kabino, odstranitev pragov pri vratih,…

 Pridobitev MP-stol za kopanje, povišana WC školjka, 
palica, hodulja,…

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Socioekonomski dejavniki
 Izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju 

(prehrana, rekreacija, uporaba zdravil(opuščanje 
navodil), razvade, pridobivanje informacij,…

 Delo in materialni položaj posameznika.

 Podporne službe iz okolja (pomoč na domu, prostofer, 
javne službe-lokalna skupnost,…)

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Preprečevanje poškodb/padcev

?
Evropski urad SZO je v obdobju do 2020 

preventivo padcev uvrstil na najvišjo 
prioriteto- ZMANJŠANJE BREMENA 

NJIHOVIH POSLEDIC.

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Spremljanje padcev v Domu 
Hmelina d.o.o. 2011-2015

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Število padcev 2011-2015
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Najpogostejše lokacije padcev 2011-2015
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Vrsta dogodka

L.2011 L.2012 L.2013 L.2014 L.2015 SKUPAJ
padec s postelje 
z dvignjeno 
ograjo 5 4 0 0 0 9
padec s postelje 
s spuščeno 
ograjo 0 0 0 1 2 3

padec z vozička 2 0 3 2 4 11

padec na ravnini 14 13 7 8 13 55

zdrs na ravnini 4 4 4 4 4 20

zdrs s postelje 0 2 3 2 2 9

najden na tleh 32 29 16 18 11 106

padec po
stopnicah 0 0 0 0 1 1

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Vrsta dogodka
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Fizično stanje pred dogodkom
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Psihično stanje pred dogodkom

L.2011 L.2012 L.2013 L.2014 L.2015

orientiran 29 24 20 26 23

neorientiran 14 21 5 5 8

nemiren 5 7 7 4 6

alkoholiziran 0 0 2 0 1

pod vplivom
uspaval 14 21 7 9 8

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Psihično stanje pred dogodkom
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Posledice padcev 2011-2015
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Napotitve 2011-2015

L.2011 L.2012 L.2013 L.2014 L.2015 SKUPAJ

osebni 
zdravnik 4 8 7 18 11 48

dežurna 
ambulanta 3 2 5 4 4 18

bolnica 4 9 11 13 8 45

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Dobra praksa za znižanje števila 
padcev v Domu Hmelina

1. OCENA TVEGANJA

MORSEJEVA LESTVICA PADCEV
NI TVEGANJE ZA PADEC 0-24 TOČK

Ohranjati in spodbujati k vzdrževanju sedanjega zdravstvenega stanja in načina življenja. 

SREDNJE TVEGANJE ZA PADEC      25-50 TOČK

Zdravstveno vzgojno delo s P in družino, obvestiti osebnega/družinskega zdravnika. 

VISOKO TVEGANJE ZA PADEC 51 in več točk 

Zdravstveno vzgojno delo s P in družino, obvestiti osebnega/družinskega zdravnika, 
povečati število obiskov na domu. 

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.

TRDITEV LESTVICA OCENA 
VREDNOSTI

Padec v obdobju preteklih 3 mesecih Ne 0 
Da 25 

Spremljajoča (sekundarna)    medicinska diagnoza 
Navedeni sta dve ali več medicinskih diagnoz

Ne 0 
Da 15 

Uporaba pripomočkov pri gibanju 
• ne uporablja pripomočkov, leži v postelji,       pomoč svojca 
• uporablja bergle, hoduljo, palico 
• pri hoji se upira na pohištvo 

0 

15 
30 

Intravenozna terapija, katetri 
• IV ali podkožna terapija, vstavljeni različni katetri 

Ne 0 
Da 15 

Hoja/premikanje 
• normalna, nepokretnost, ležanje 
• negotova hoja 
• nesigurna, oslabljena hoja 

0 
10 
20 

Duševno stanje 
• zavedanje in ocena lastnih sposobnosti 
• se precenjuje/pozabi na omejitve 0 

15 

VSOTA



Zdravstveno vzgojno delo
 Pogovor, svetovanje in priporočila glede gibanja-S 

STANOVALCEM KOT S SVOJCI.

 Uporaba klicnih naprav- ne iz postelje vstajati sam -
POMOČ OSEBJA!

(Nurse Log- računalniško spremljanje klicev in odzivnega časa)

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Vsaka postelja opremljena s klicno 
napravo

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Ocena in nudenje primernega MP

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Telesna vadba
 Redno razgibavanje stanovalcev s strani strokovno 

usposobljenega kadra(FT,DT).

 Vsak dan SKUPINSKA VADBA:

- zjutraj v prostorih FT

- Ob 9:00 na I. nadstropju

- Ob 11:30 na II. Nadstropju

- INDIVIDUALNA OBRAVNAVA!

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Vadba v FT

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Projekt SIMBIOZA GIBA

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Vadba zunaj na zraku,…

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Pomen vadbe
 Redno razgibavanje, vadba, rekreacija…s strani 

strokovno usposobljenega kadra pripelje do:

- Vzdrževanja moči in krepitve mišic

- Boljši okretnosti in

- Izboljšanju ravnotežja!

VENDAR PRAVA MERA ZA VSAKEGA POSAMEZNIKA

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Ob psihični simptomatiki
 Nemir, zmedenost, tavanje-predvsem ponoči:

- NE UPORABLJAMO VARNOSTNIH  

PASOV!

- Nameščanje stanovalca, kjer je več kadra

- Namesto dvignjene obposteljne ograjice- SPUŠČENA 
IN OB POSTELJI NAMESTITEV JOGIJA!

- Namestitev postelje na najnižjo možno višino.

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



….
 POSVETOVANJE Z ZDRAVNIKOM-UREJANJE 

TERAPIJE!

- Ukinjanje uspaval!(NAVADA ŽELEZNA SRAJCA)

- Omejitev benzodiazepinov(Apaurin, Cerson,…)-
povzročajo upočasnjenost, togost gibov-razpolovna 
doba Apaurina je 36 ur, pri starostniku je 1x daljši.

Postopno ukinjanje!

- Sledenje smernicam za zdravljenje osteoporoze 
ORGANIZIRALI TUDI MERITVE KOSTNE GOSTOTE!

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Prehrana

 Priprava in serviranje starosti primernih obrokov

VARNA, URAVNOTEŽENA IN ZDRAVA PREHRANA

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



Zaključek
 NAŠE ZMANJŠANJE ŠTEVILA PADCEV TEMELJI 

PREDVSEM NA:

 STROKOVNEM DELU 

 CELOSTNEM PRISTOPU

 TIMSKEM DUHU

in

NIKOLI NISMO TAKO DOBRI, DA NE BI MOGLI BIT 
BOLJŠI!

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



HVALA!

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.



 
 

CINDI delavnice  ( Countrywide Integrated Noncommunicable 
Disease Intervention)  

 

IZVAJANJE 

ZDRAVSTVENOVZGOJNIH 
PROGRAMOV V ZDRAVSTVENEM 

DOMU RADLJE OB DRAVI 
 

Čurin Petra, dipl.med.ses 
 



KAJ JE 

POSLANSTVO 
PROGRAMA CINDI? 



AKTIVNOSTI 

IZOBRAŽEVANJE 
OZAVEŠČANJE IN SVETOVANJE 

AKTIVNA POMOČ 

VAROVANJE IN KRAPITEV ZDRAVJA 
SPREMEMBE TVEGANIH 
ŽIVLJENSKIH NAVAD 



SODELOVANJE 

ZDRAVSTVENIMI IN IZOBRAŽEVALNIMI 
INSTITUCIJAMI 

NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI 

 PODJETJI 

RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI 
SKUPINAMI 

MINISTRSTVOM ZA ZDRAVJE IN 
DRUGIMI RESORJI 



KAKO  

DO NAS? 



PROGRAMI 
SVETOVANJA 
ZA ZDRAVJE 



ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG 



DEJAVNIKI 
TVEGANJA 



TEST HOJE NA 2KM 
 

 



ZDRAVA PREHRANA 



 
 

PSIHOEDUKATIVNE 
DELAVNICE 

  
 

 

 

Prepoznajmo in premagajmo depresijo 

Podpora pri spoprijemanju s 
tesnobo 

Podpora pri spoprijemanju s 
stresom Tehnike sproščanja 



TELESNA DEJAVNOST – GIBANJE 



Zdravo hujšanje 



SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE  

KAJENJA 



PROGRAM SVIT 



Urška Obretan, dipl.m.s. 

Vodja skupine za promocijo zdravja na 
delovnem mestu v ZD Slovenj Gradec 



 

 

Zdravi imajo tisoč želja, bolni pa le eno. 
 

 

star slovenski pregovor 

 

 



Promocija zdravja na delovnem 
mestu 

 

 Obsega skupna prizadevanja delodajalcev, zaposlenih in 
družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri 
delu (ENWHP, 2007). 

 

 Je zakonsko obvezna, saj Zakon o varnosti in zdravju pri 
delu (ZVZD-1) v 32. členu navaja, da mora delodajalec 
“promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati, zanjo 
zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja 
njenega izvajanja.” 



Elementi promocije zdravja 
 

 Izboljšanje organizacije dela, 

 izboljšanje delovnega okolja, 

 skrb za zdravje zaposlenih, 

 spodbujanje delavcev za udeležbo pri zdravih 
aktivnostih, 

 spodbujanje osebnostnega razvoja. 



Stanje zdravja v slovenskih organizacijah 

 

    Smo pri vrhu držav EU glede občutenja stresa, dojemanja, 
da delamo pod visokimi pritiski, po kazalcih bolniške 
odsotnosti ter krepko pod povprečjem EU28 glede 
produktivnosti dela in konkurenčnosti managerjev. 



Vzroki začasne odsotnosti z dela – odstotek koledarskih dni 
nezmožnosti za delo na zaposlenega (%BS), Slovenija, 2014 



Koristi izvajanja promocije zdravja 
 
Koristi za zaposlene: 
 ohranjanje zdravja in izboljšanje zdravstvenega stanja, 
 večja zavest in motivacija za zdrav način življenja, 
 boljše počutje na delovnem mestu in doma, 
 nižji stroški morebitnih zdravljen oz. njihova odsotnost, 
 boljša klima in odnosi med zaposlenimi. 
 
Koristi za delodajalca: 
 vsak vložen EUR v promocijo zdravja  na delovnem mestu povrne 2.5-4.8 

EUR (EU-OSHA), 
 zvišanje produktivnosti, 
 zmanjšanje bolniške odsotnosti z dela med udeleženci programov 

promocije zdravja. 
 



IZVAJANJE PROMOCIJE ZDRAVJA V ZD 
SLOVENJ GRADEC 

1. UVODNE AKTIVNOSTI 
2. PRIPRAVA NA IZVAJANJE 
3. ANALIZA STANJA 
4. NAČRT PROMOCIJE 
       - postavitev konkretnih ciljev  
       - določiti pristope za dosego ciljev 
       - opredeliti časovni okvir 
       - oceniti morebitne stroške 
       - priprava nabora izvajalcev in oseb za izvedbo   
          posameznih aktivnosti 
 
5. IZVAJANJE 
6. SPREMLJANJE, EVALVACIJA in IZBOLJŠAVE 

 
        
 



Glavne oz. prioritetne usmeritve promocije zdravja v ZD SG 
 
      Področje                Cilji            Aktivnosti 

Predvidena 
sredstva 

 
VARNOST IN ZDRAVJE 
ZAPOSLENIH 
 med in izven delovnega 
časa 

- Povečati odgovornost zaposlenih do lastnega zdravja; 
-Spodbujati zaposlene, da se aktivno udeležijo 
aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja; 
-Povečati kakovost življenja; 
-Zmanjšati in lažje obvladovati posledice stresa; 
-Zmanjšati obolevnost zaradi bolezni srca in žilja, 
sladkorne bolezni,  bolezni gibal. 

-Zbiranje osnovnih podatkov o 
zdr.  stanju zaposlenih; 
-Spodbujanje zdrav. načina 
življenja; 
-Izvajanje preventiv. ukrepov; 
-Izvajanje meritev krvnega tlaka,  
  sladkorja in  holesterola. 

 
30% 

 

IZOBRAŽEVANJE 

-Usposabljati in informirati zaposlene  o pomenu   
krepitve, ohranjanja in  spreminjanju zdravega 
življenjskega sloga; 
-Spodbujati osebnostni razvoj. 
   

-Delavnice; 
-Predavanja; 
-Informacije prek  oglasne deske. 

10% 

 
ŠPORTNE AKTIVNOSTI IN 
DRUŽENJE 

-Izboljšati fizično in psihično počutje zaposlenih; 
-Izboljšati organizacijsko klimo. 

-Organizacija šport. dogodkov ter  
  aktivnosti; 
-Organizacija različnih  druženj 
sodelavcev. 

60% 



Mesec Aktivnost Lokacija Termin Izvajalec 

Maj Anketa: Zdravstveno stanje in počutje zaposlenih ZD SG Obretan Urška 

Junij 

Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola ZD SG 7.6.2016 
Učakar M., Krenker K., Obretan 

U. 

Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola ZD SG 10.6.2016 Obretan Urška 

Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola ZD SG Mislinja 10.6.2016 Učakar Mateja 

Preizkus hoje na 2 kilometra Igrišče 1. OŠ 7.6.2016 Krenker Katarina, Zlatar Primož 

Pohod + piknik Okolica SG 10.6.2016 SPZ 

Julij Promocijski material-plakat »Začnimo dan z zajtrkom« ZD SG in Mislinja Ves mesec Krenker Katarina 

Avgust Dopusti – ni aktivnosti 

September 

Predavanje v Okviru tedna mobilnosti »S kolesom v 
službo« 

ZD SG 28.9.2016 g. Vladimir Jarh Nikolič 

Kolesarjenje do Mislinje 28.9.206 SPZ, Krenker Katarina 

Delavnica »Spoprijemanje s stresom« ZD SG 4x90 min Kočnik Erna 

 
Oktober 

Preizkus hoje na 2 kilometra igrišče 1.OŠ ? Krenker Katarina 

Delavnica »Gibam se« ZD SG 3x60 min Zlatar Promož 

Aktivnost v tednu simbioze giba - telovadba ZD SG ? Zlatar Primož 

November Delavnica »Sproščam se« ZD SG ? Katarina Krenker 

December Promocijski material –oglasna deska ZD SG in Mislinja Ves mesec Obretan Urška 

Načrt promocije zdravja za leto 2016 



Enostavna formula za uspešno promocijo zdravja 

Močna podpora 
vodstva in 
zaposlenih 

Dobra analiza 

Dober program 
promocije zdravja 

Dobra izvedba 
aktivnosti 

Bolj zdravi in 
motivirani zaposleni 

in uspešna 
organizacija 



Pomembno načelo…. 
    
 
 
   Zadovoljen delavec je praviloma bolj zdrav, bolj 

produktiven. 



Ustrezen način življenja in dobre “navade” 
posameznika v mladosti 

 
 

Dobre “navade” posameznika, zdravo in pozitivno 
delovno okolje v aktivni dobi 

 
 
 

Zdrava populacija v starosti 



   Staranje ni izgubljena mladost, temveč 
novo obdobje priložnosti in življenjske 
moči. 

 

                                 (Betty Friedan) 



ZVC SLOVENJ GRADEC 
Katarina Krenker, dipl. m.s. 
Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje 



Programi svetovanje za zdravje  

 
 



CINDI PROGRAM 

 Izobražuje ciljno populacijo 
 M- 35-65 let 
 Ž -40-70 let 
 S področja promocije zdravja in 

preprečevanja 
KNB ( kroničnih nenalezljivih bolezni) v 

osnovnem zdravstvenem varstvu  



CINDI V SLOVENIJI 

 Začetek leta 1989, ko je bil oblikovan 
nacionalni program aktivnosti 

 Leta 1994 se je Slovenija vključila v 
mednarodno mrežo Cindi 



POSLANSTVO PROGRAMA CINDI 

 Prispevati k ohranitvi in krepitvi zdravja, 
ter kakovosti življenja slovenskega 
prebivalstva 
 

 Prizadeva si zmanjšanje smrtnosti, 
obolevnosti in umrljivosti zaradi KNB  

  ( bolezni srca in ožilja, raka, kroničnih 
bolezni dihal, poškodb, sladkorne bolezni 
in duševnih motenj). 



 Zmanjšati dejavnike tveganja za nastanek KNB: 
   -zvišan krvni tlak 
   - zvišan holesterol v krvi 
   - zvišan krvni sladkor 
   - čezmerna telesna teža 
   - nezadostna telesna dejavnost 
   - tvegano pitje alkoholnih pijač 
   - kajenje 
   - duševni stres  



AKTIVNOSTI  

 So usmerjene predvsem v izobraževanje 
 Ozaveščanje in svetovanje v zvezi z zdravim načinom 

življenja ter v aktivno pomoč posameznikom pri 
ohranjanju zdravega načina življenja ali pri spremembi 
tveganih življenjski navad 

 Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi 
 Promocija zdravja v podjetjih 



CINDI DELAVNICE 

 Zdrav življenjski slog- predstavitev problema 
SŽO in osnovne informacije o zdravem življenjskem 
slogu 

 



Test hoje je preizkus hoje na 2 km. Ugotovimo stanje telesne 
pripravljenosti ali sposobnosti udeleženca preizkusa, 
izračunamo FI- fitnes index in dobi navodila za telesno 
dejavnost. 

  Dejavniki tveganja predstavitev fizioloških Dejavnikov 
tveganja ( krvni tlak, holesterol, krvni sladkor) in 

      načinu zdravljenja, ter o posebnosti pri zdravljenju. 

 
 



 Zdrava prehrana- ocena udeleženca o načinu 
prehranjevanja, uvajanje ene do dveh sprememb v lastno 
prehranjevanje 



Poudarek je na: 
-    ritmu prehranjevanja ( 3-5 obrokov na dan) 
- zdravih izbirah pri nakupovanju živil (branje deklaracije) 

in pri prehranjevanju  zunaj 
- zdrav način priprave jedi 



 Telesna dejavnost- gibam se- ugotavljanje 
stopnje sposobnosti udeleženca in osvojitev znanja ter 
veščin za ustrezno izvajanje telesne dejavnosti za zdravje 

 Zdravo hujšanje ocena življenjskega sloga 
udeleženca delavnice in spremembo le tega z 5-10 
odstotno izgubo telesne mase, povečanje mišične mase. 

 V 16 srečanjih namenimo spreminjanju prehranskih 
navad posameznika, lastne samopodobe in  telesne 
dejavnosti. 



 Da, opuščam kajenje je strokovno, skupinsko 
vodeno opuščanje kajenja ( 6 srečanj). 

 Individualno svetovanje opuščanje kajenja 5x 30 minut. 
 

 Program svit državni program presajanja in 
zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na 
debelem črevesu in danki 

 Vabilo na 2 leti 
 Populacija zajeta od 50 leta do 74,9 leta 



 



 Spoprijemanje z depresijo pacienti, ki se že 
zdravijo za depresijo ali ko so na novo zboleli in rabijo 
podporo ( 4 srečanja ) 

 Tehnike sproščanja seznaniti udeležence z 
osnovnimi značilnostmi in učinki sproščanja. Predstaviti 
udeležencem tri različne tehnike sproščanja ( dihalne 
vaje, mišično progresivno sproščanje, vizualizacija 
pomirjajočega kraja) 

 1x srečanje po 90 minut 



2.tehnika sproščanja 



 Spoprijemanje z tesnobo pacientom ponudimo 
učinkovite, dostopne in sprejemljive načine zdravljenja, 
predvsem pa informacije osebam z anksioznimi 
motnjami in njihovimi svojci. Ta delavnica je namenjena 
širjenju znanja o anksioznih motnjah, vrstah in načinih 
pomoči, manjšanju stigme, ter spodbujanju zdravega 
življenjskega sloga. 

 Spoprijemanje s stresom seznaniti udeležence z 
boleznijo, kako jo prepoznati in obvladati. 



Promocija zdravja v podjetjih 

V letu 2015 smo izvedli v podjetjih:                                                      
Modul, Johnson Controls in Uteksol DAN ZA ZDRAVJE. 

 

Udeležencem smo izvedli:  Test hoje 

                                        ATS 

                                        Meritve krvnega tlaka in krvnega sladkorja 

                                        Svit program- model debelega črevesa 

                                        Predavanje Zdrav življenjski slog 

                                        Svetovanje 

 

Udeleženci so dobili navodila in ukrepe za zdravo življenje. Bili so zelo 
zadovoljni.  



Promocija zdravja na Osnovni šoli Mislinja 

 Spomladi 2016 je naš ZVC uspešno sodeloval z 
OŠ Mislinja 
 

 Primož Zlatar je izvedel delavnico Terapevtske vaje na delovnem mestu. 

 Z delom so bili zelo zadovoljni zato bo te delavnice izvedel še 29.11.2016 
in 6.12.2016. 

  Delavcem  OŠ bomo izmerili tudi  ATS in svetovali. Te meritve so 
predvidene  8.12.2016 in 9.12.2106. 

 



PZ v JP Komunala Slovenj Gradec 

 Leta 2014  je bila opravljena ocena zdravstvenega stanja delavcev. 

 Ugotovili smo, da jih ima 37% zaposlenih težave z lokomotornim aparatom. 

 Na njihovo željo smo jim 27.9.2016 in 28.9.2016 opravili Test hoje,  
30.9.2016 pa so imeli predavanje Zdrav življenjski slog. 

 

 Z izvedbo promocije zdravja so bili zelo zadovoljni. Na predavanju so imeli  
veliko vprašanj, razvila se je prava debata. Takih srečanj si želijo v bodoče še 
več. 



PZ  v JPK  



Promocija zdravja v ; 
 VVZ Slovenj Gradec 
Obrtna zbornica Slovenj Gradec, ter  
podjetje Cemprin še potekajo dogovori. V 
letu 2017 tudi v njihovi sredini naredimo 
kakšno delavnico, meritve in svetovanje. 
 

 
 

                           
 
 



Hvala za pozornost! 

 


	��������������������REGIJSKO STROKOVNO SREČANJE�� ”AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE“��
	Kaj vemo o aktivnem in zdravem staranju v današnji družbi?
	Kaj pomeni aktivno in zdravo se starati?
	Nekaj dejstev
	Kaj prispeva k zdravemu staranju?
	Pomen preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni
	Kaj je dobro vedeti o starejših?
	Posebnosti krepitve zdravega staranja
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	PADCI – razširjenost, posledice in dejavniki tveganja
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Prioritetne teme povezane s starostniki v našem okolju �Vir: vprašalnik NIJZ za ključne informatorje s področja staranja Izzivi staranja v regijah KP, MB in NG, 2015)�
	Anketa je obravnavala tudi sledeče teme…�(Vir: vprašalnik NIJZ za ključne informatorje s področja staranja „Izzivi staranja v regijah KP, MB in NG“, 2015)�
	Rekli so o staranju...
	PODATKI O IZZIVIH STARANJA NA KOROŠKEM�
	VPRAŠALNIK
	VPRAŠALNIK
	ODZIV - zastopanost regij
	ORGANIZACIJA anketirancev
	Staranje in starejši v naši družbi
	Skrb za starejše delavce
	Socialni in ekonomski potencial
	Telesna dejavnost in duševno zdravje starejših
	Demenca, inkontinenca in  �preventiva padcev
	Socialna oskrba
	Okolje
	Lokalna skupnost
	LOKALNA INFORMACIJSKA TOČKA
	PREDNOSTI IN SLABOSTI �INFO TOČKE
	Kratek povzetek ugotovitev
	�Psihološke svetovalnice�POSVET��Mojca Vatovec, psihoterapevtka�vodja svetovalnic��november 2016
	Število svetovanj 2006-2016
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Število klientov po svetovalnicah
	Slide Number 7
	Delo v sprejemni pisarni (primerjava leta 2014 in 2015)
	Spol in starostna struktura klientov 
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Problematika
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Samomorilnost v Sloveniji
	Samomorilni količniki v l. 2015
	Slide Number 20
	Krizna intervenca
	Psihološko svetovanje
	Psihološko svetovanje starejšim
	Psihološka svetovalnica Slovenj Gradec
	Slide Number 1
	Medgeneracijski center Dravske doline�
	Delovni čas					Tematska obarvanost
	Programi
	Programi
	Programi 
	Programi 
	Programi
	Programi
	Razni kulturni dogodki in prireditve
	Programi
	Programi
	Programi
	Mladinski programi
	Slide Number 15
	Prostovoljci
	KOROŠKI�MEDGENERACIJSKI CENTER
	�������PREVENTIVNI PROGRAM, ki omogoča dnevno večinoma organizirano, lahko pa tudi neorganizirano druženje prebivalcev lokalne skupnosti.��CENTER JE NAMENJEN CILJNIM SKUPINAM VSEH GENERACIJ v lokalni skupnosti in s centrom sodelujejo vse institucije, ustanove in društva lokalne skupnosti.���
	�ODPRTJE: 20. 5. 2014�ORGANIZIRAMO IZOBRAŽEVALNE, REKREATIVNE, USTVARJALNE  IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI TER�PONUJAMO STROKOVN0 POMOČ�Mladinska info točka��
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	�
	Slide Number 10
	��CINDI delavnice  ( Countrywide Integrated Noncommunicable Disease Intervention) ��IZVAJANJE ZDRAVSTVENOVZGOJNIH PROGRAMOV V ZDRAVSTVENEM DOMU RADLJE OB DRAVI��Čurin Petra, dipl.med.ses�
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	TEST HOJE NA 2KM
	ZDRAVA PREHRANA
	��PSIHOEDUKATIVNE DELAVNICE�
	TELESNA DEJAVNOST – GIBANJE
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	PROGRAM SVIT
	PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V ZDRAVSTVENEM DOMU SLOVENJ GRADEC
	Slide Number 2
	Promocija zdravja na delovnem mestu
	Elementi promocije zdravja
	Stanje zdravja v slovenskih organizacijah
	Vzroki začasne odsotnosti z dela – odstotek koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (%BS), Slovenija, 2014
	Koristi izvajanja promocije zdravja
	IZVAJANJE PROMOCIJE ZDRAVJA V ZD SLOVENJ GRADEC
	Glavne oz. prioritetne usmeritve promocije zdravja v ZD SG�
	Načrt promocije zdravja za leto 2016
	Enostavna formula za uspešno promocijo zdravja
	Pomembno načelo….
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	ZVC SLOVENJ GRADEC
	Programi svetovanje za zdravje 
	CINDI PROGRAM
	CINDI V SLOVENIJI
	POSLANSTVO PROGRAMA CINDI
	Slide Number 6
	AKTIVNOSTI 
	CINDI DELAVNICE
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	2.tehnika sproščanja
	Slide Number 17
	Promocija zdravja v podjetjih
	Promocija zdravja na Osnovni šoli Mislinja
	PZ v JP Komunala Slovenj Gradec
	PZ  v JPK 
	Promocija zdravja v ;� VVZ Slovenj Gradec�Obrtna zbornica Slovenj Gradec, ter �podjetje Cemprin še potekajo dogovori. V letu 2017 tudi v njihovi sredini naredimo kakšno delavnico, meritve in svetovanje.�
	Hvala za pozornost!

