
 

  

1  

  

Dejavniki zdravega staranja                                                                                                   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DEJAVNIKI 

  

ZDRAVEGA 

  

STARANJA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE NOVO MESTO   

Mentorji:     Doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja, dr. Ljiljana Leskovic,  prof. dr. Karmen Erjavec   

Študenti:   Lina Jerele , Katja Bevc, Lerona Lana Hudelja, Anja Lukan, Lara Redek Žnidaršič,  

Gabrijela Drkušič, Veronika Vovk, Melisa Mantelj in Nika Špeglič   

  

  

  

  

  

  

April 2020   



 

  

2  

  

Dejavniki zdravega staranja                                                                                                   

  

KAZALO VSEBINE:  
1. ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG STAROSTNIKOV 

.................................................................. 3  

Zdrava prehrana: 
................................................................................................................................. 3  

Telesna aktivnost: 
............................................................................................................................... 4  

Opustitev razvad: 
................................................................................................................................ 4  

2. V FORMI ZA ŽIVLJENJE 
......................................................................................................... 5  

VAJE ZA OGREVANJE: 
................................................................................................................... 6  

VAJE ZA RAZTEZANJE: 
................................................................................................................. 6  

VAJE ZA MOČ: 
................................................................................................................................. 7  

VAJE ZA GIBLJIVOST: 
.................................................................................................................... 7  

3. OBVLADOVANJE KRONIČNIH BOLEZNI IN STAROSTNE KRHKOSTI 
...................... 9  

4. VIDIK DUHOVNOSTI .............................................................................................................. 
11  

DUHOVNOST IN DUHOVNO ZDRAVJE ..................................................................................... 
11  

Duhovni razvoj .............................................................................................................................. 12  

Duhovno zdravje in proces zdravstvene nege ............................................................................... 12  

Duhovna stiska .............................................................................................................................. 12  

Vrednotenje duhovne pomoči ....................................................................................................... 12  

5. EKONOMSKI VIDIK ZDRAVEGA STARANJA .................................................................. 
14  

6. VIRI IN LITERATURA: ........................................................................................................... 
15  

7. VIRI SLIK: .................................................................................................................................. 

16   

    



 

  

3  

  

Dejavniki zdravega staranja                                                                                                   

  

1. ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 

STAROSTNIKOV  
  

Pojem zdrav življenjski slog opredeljuje način življenja, ki spodbuja dobre navade in se 

izogiba dejavnikom tveganja za nastanek različnih bolezni. Komponente, ki sestavljajo zdrav 

življenjski slog so zdrava prehrana, telesna dejavnost in izogibanje škodljivim razvadam. 

Zdrav življenjski slog pa je tudi del dobrega počutja, katerega komponente so: socialno, 

poklicno, telesno, intelektualno, čustveno in duhovno stanje. Zdrav življenjski slog je 

bistvenega pomena v vseh starostnih obdobjih, prav tako v obdobju starostnika. Res pa je, da 

veliko ljudi z leti vse bolj opušča zdrav življenjski slog.  

Zdrava prehrana:  
Zdrava in uravnotežena prehrana je še toliko bolj pomembna pri starostnikih , saj pomaga pri 

vzdrževanju primerne telesne teže, pri ohranjanju energije in pridobivanju hranilnih vrednosti.  

S pravilno prehrano podpiramo delovanje našega telesa in njegovo odpornost proti boleznim.  

Prehrana pa je lahko tudi dejavnik tveganja pri nastanku številnih bolezni (srčno-žilne bolezni, 

rak, predvsem debelega črevesja, sladkorna bolezen). Zdrava prehrana omogoča dobro 

počutje ter omogoča, da ostanemo dejavni tudi v poznih letih. Je najboljša preventiva za vse 

kronične bolezni in najboljša popotnica za zdravo starost. Osnovni del zdrave prehrane 

predstavljajo žitni izdelki, sadje in zelenjava. Priporočljivo je, da starostnik izbira med živili 

z malo maščob, dnevni prehrani naj doda čim manj sladkorja in soli, izogiba pa naj se večji 

količini alkoholnih pijač (Bukovec, 2010).  

Energijske potrebe organizma so z leti vse manjše. Organizem po 60 letu starosti potrebuje že 

20-25% manj energije. Manjša telesna aktivnost in vpad mišične mase sta pomembna vzroka 

za znižane energijske potrebe. Znižane energijske potrebe starostnika in nespremenjen tek po 

hrani pa lahko privede do pojava debelosti, zato mora starostnik iz svoje prehrane izločiti čim 

več maščob, sladkorjev in alkohola. Po drugi strani pa telo ne zmore več v polni meri 

izkoriščati vseh hranljivih snovi, zato pogosto prihaja do pomankanja:  

 vitamina B6, saj se ga zaužije premalo, organizem pa ga potrebuje več  

 vitamina B12 in folne kisline, zaradi nezadostnega vnosa, sama absorpcija pa se 

poslabša  

 vitamina D, kar je posledica zmanjšanega vnosa, s starostjo povezane slabše sinteze 

in manj gibanja na svežem zraku  

 cinka, katerega se zaužije premalo.  

Poleg ustrezne energijske in hranilne vrednosti je za starostnike pomembna tudi ustrezna 

razporeditev obrokov. Za starostnike je priporočljivo več manjših obrokov, enakomerno 

razporejenih čez dan: zajtrk, dopoldanska malica, kosilo, popoldanska malica in večerja in po 

potrebi povečerek (Bukovec, 2019).   
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Telesna aktivnost:  
Svetovni dan gibanja obeležujemo10. maja, katerega namen je spodbujanje in zviševanje 

deleža telesno dejavnega prebivalstva. Pomembno je, da telesno aktivnost spodbujamo v vseh 

življenjskih obdobjih. Pogosto se namreč zgodi, da pozabimo na starejše (Prehrana in telesna 

dejavnost pri starostnikih, 2016).  

Pojem telesna aktivnost ne zajema le teka, hoje, plavanja, kolesarjenja, vaj, iger z žogo, ampak 

zajema vso aktivnost, s katero se oseba lahko ukvarja: delo doma, hojo do trgovine in nazaj, 

hojo po stopnicah do stanovanja, delo na vrtu, vstajanje s stola, osebno higieno in druge 

podobne aktivnosti.   

Vadba za krepitev mišične moči pri starostnikih se lahko uporabi kot pomoč pri zdravljenju 

kronične obstruktivne pljučne bolezni, kongestivne srčne napake, srčne arterijske bolezni, 

depresije, diabetesa 2, hipertenzije, vnetnega artritisa, živčno-mišičnih bolezni, debelosti, 

osteoartritisa, osteoporoze, Parkinsonove bolezni in drugih degenerativnih živčnih boleznih 

ter po kapi. Skratka, vse to govori v prid temu, da je treba v domove za starejše poleg 

zagotavljanja bivanja, organizirane prehrane in varstva ter zdravstvene oskrbe uvrstiti tudi 

organizirano telesno (gibalno) dejavnost (Strojnik, 2006, str.19).  

Vodilni razlogi zaradi katerih se ljudje odločajo za telesno dejavnost so: vzdrževanje ali 

izboljšanje zdravja, ohranjanje lepe postave, doživetje občutka uspeha ter preživljanje 

prostega časa zunaj doma. Največja ovira pri ukvarjanju s telesno dejavnostjo je pomanjkanje 

motivacije predvsem zaradi nezavedanja o pomenu telesne dejavnosti za zdravje ter dejstva, 

da se aktivnosti ne lotijo pod nadzorom in sistematično, kar povzroči odsotnost užitka pri 

vadbi in posledično prenehanje ukvarjanja z le-to. Pomembna ovira za gibanje je, zlasti v 

ruralnem okolju, miselnost okolja (Prehrana in telesna dejavnost pri starostnikih, 2016).  

Telesna dejavnost starostnika nima le fiziološke koristi, ampak ima tudi na psihološko in 

socialno korist, saj si starostnik s temo omogoča večjo sproščenost, zmanjšanje stresa in 

anksioznosti ter izboljšano razpoloženje, kateri so ključni za kratkoročno korist telesne 

dejavnosti na psihološkem nivoju pri starejših. Obenem pa jim telesna dejavnost daje možnost 

aktivnejše vloge v družbi in jim omogoča bistveno več družabnih stikov. Dolgoročno pa s tem 

zmanjšujejo osamljenost, omogočajo si aktivno vlogo v skupnosti in s tem imajo možnost 

vzpostavljanja novih prijateljstev ter medgeneracijskega sodelovanja (Blenkuš in Stanojevič, 

2010, str. 29).  

Opustitev razvad:  
Zaradi bolezni srca in ožilja umre v svetu več ljudi kot zaradi kateregakoli drugega vzroka 

smrti. Ne glede na obsežne in resne posledice uporabe tobaka na zdravje srca in ožilja, tobak 

je vodilni vzrok bolezni srca in ožilja in vodi v smrt v približno 12 odstotkih. Kadilci imajo 2 

do 4-krat povečano tveganje za nastanek koronarno srčne bolezni in možganske kapi. Pasivno 

kajenje pa za 20─30 % poveča tveganje za pojav srčno-žilnih bolezni  (Svetovni dan brez 

tobaka, 2018).  

Opustitev kajenja je koristna za zdravje v kateremkoli starostnem obdobju, največje koristi za 

zdravje pa posameznik izkusi, če kajenje opusti pred 40. letom starosti. Okoli dve tretjini 

kadilcev, starih 25-74 let navaja, da si želijo opustiti kajenje. Marsikateri bivši kadilec je sam 



 

  

5  

  

Dejavniki zdravega staranja                                                                                                   

opustil kajenje, številni pa potrebujejo dodatno pomoč, ki poveča uspešnost opustitve 

(Svetovni dan brez tobaka, 2018).  

  

Tudi toleranca do alkohola se s starostjo pomembno zniža, tako da je velika verjetnost, da bo 

enaka količina alkohola imela bolj škodljiv učinek na starejšega človeka kakor na mlajšega. 

Starejši ljudje so manj odporni na alkohol zaradi fizioloških sprememb, ki nastopijo s 

starostjo, in sicer se na račun maščob zniža delež vode v telesu, kar pomeni, da je v telesu 

manj vode, ki bi razredčila alkohol, zmanjša se pretok krvi skozi jetra, zmanjša se učinkovitost 

jetrnih encimov in funkcija jeter posledično slabi. Alkohol pri starejših povzroča slabše 

delovanje ledvic in močno vpliva na možganske funkcije. Posledice so tudi več padcev med 

starejšimi, spominske motnje, inkontinenca in hipotermija, več nezgod in zanemarjanje 

samega sebe (Ramovš, 2016, str. 35). Načrtovanje in izvajanje preventive čezmernega pitja 

starejših sta nujni in zahtevni nalogi: nujni zaradi posledic na zdravstvenem, ekonomskem, 

socialnem in osebnem nivoju, zahtevni pa zato, ker še ni prave politične in strokovne volje, 

da bi razvijali preventivo za »družbeno najmanj produktivno« generacijo  (Ramovš, 2016, str. 

36).   

  

  

2.AKTIVNO ŽIVLJENJE  
Redna telesna aktivnost pri starejši populaciji je ključnega pomena za zdravo  staranje.  

Zadostna telesna aktivnost v starejši dobi pripomore k ohranjanju spretnosti, zaradi česar 

starostniki lažje opravljajo vsakodnevna opravila ter so posledično bolj neodvisni od tuje 

pomoči, pripomore tudi h gibljivosti, kar vodi k manjšim možnostim za nastanek poškodb, na 

drugi strani pa vpliva na posameznikovo splošno dobro počutje, občutek dobrega zdravja, 

splošno zadovoljstvo z življenjem ter blaži upadanje psihofizičnih in funkcionalnih 

sposobnosti telesa. Odsotnost ali pomanjkanje telesne vadbe lahko vodi v zmanjšanje kostne 

in mišične mase, posledice tega pa so pogoste poškodbe z zelo počasnim celjenjem. Podatki 

za Slovenijo so precej zaskrbljujoči, saj so starostniki v skupini nad 65 let telesno nedejavni 

v kar 60 %. Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, da je oseba zmerno telesno aktivna 

vsaj 30 minut na dan, vadbo pa naj izvaja večino dni v tednu ali pa vse dni v tednu. Zmerna 

telesna vadba pomeni da se zviša srčni utrip, povzroči občutek toplote in rahlo zadihanost. 

Povečuje pa tudi telesno presnovo, in sicer od 3 do 6-krat od ravni tiste v mirovanju 

(Lavrenčič J. in Karpljuk, D, 2010, str. 2).   

V nadaljevanju so predstavljeni napotki priporočene vadbe ter opisane vaje, podprte s 

slikovnim gradivom, ki bi vam pri določeni obliki vadbe lahko bile v pomoč. Pred začetkom 

vadbe se ustrezno ogrejemo, to storimo tako, da izvajamo počasne gibe, ki povečajo telesno 

temperaturo. Ogrevanju naj sledijo preproste vaje za raztezanje, saj zmanjšujejo tveganje za 

poškodbe in otrdelost, povečujejo obseg gibanja v sklepih ter izboljšujejo gibljivost.   
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VAJE ZA OGREVANJE:  

Slika 1:  : Prestopanje z odmikom vstran (Widgerowitz, C., idr., 2009, str. 64.)  
Slika 2:  Dvig rok in zasuk (Widgerowitz, C., idr., 2009, str. 65)  

  

VAJE ZA RAZTEZANJE:  

 

Slika 3: Vaja za zadnjo stran stegen (Widgerowitz, C., idr., 2009, str. 66)  
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VAJE ZA KREPITEV MOČI, MIŠIČ IN KOSTI:  
  

V glavnem delu vadbe pogosto izvajamo vaje za moč, te telo bolj obremenjujejo in 

spodbudijo kosti in mišice, da se okrepijo. Odrasli izgubijo vsako desetletje povprečno od 3 

do 5 % svoje mišične mase, kar predstavlja večje tveganje za pojav osteoporoze in posledično 

zlomov. Odločamo se lahko med dvema različicama vadbe – z lastno težo (premagovanje 

upora lastne teže brez dodatnih uteži) ali vadbo z utežmi (uporaba uteži ali naprav z utežmi) 

(Widgerowitz idr., 2009, str. 57).   

  

Slika 4: Potisk komolcev ob tla (Lavrenčič J. in Karpljuk, D., 2010, str.5)   

  

   

Slika 5: Izmenično dviganje rok in nog (Lavrenčič J. in Karpljuk, D., 2010, str.10)  
  

  

VAJE ZA GIBLJIVOST:  
Z leti se mišice zategnejo, obseg gibanja v sklepih pa postaja vse bolj omejen. Da se sklepi 

lahko prosto gibljejo v različnih smereh, morajo mišice in druga tkiva ostati prožni pri čemer 

nam pomagaje vaje za gibljivost (Widgerowitz idr., 2009, str. 57). Priporočljivo jih je izvajati 

vsaj 10 minut, dvakrat tedensko, in sicer počasi in nadzorovano. Sklepe iztegujte kar najdlje, 

kot je mogoče, brez napenjanja in neugodja, nikoli pa do bolečine (Lavrenčič J. in Karpljuk, 

D., 2010, str. 5).  
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Slika 6: Nagibanje vstran in raztezanje kvišku (Widgerowitz, C., idr., 2009, str. 

73)   

 

Slika 7: : Iztegovanje rok naprej (Widgerowitz, C., idr., 2009, str. 73)  

  

Pri kardiovaskularni vadbi začne srce utripati hitreje, kar služi temu, da srce in pljuča 

učinkovito oskrbijo mišice s krvjo in kisikom. Z več vadbe se srce in dihalne mišice okrepijo, 

močne medrebrne mišice pa omogočajo, da lahko iz pljuč preide v kri več kisika. Zaradi 

boljšega pretoka s krvjo so kosti bolje prekrvavljene, zato ostanejo zdrave, kostna masa pa se 

poveča. Pri kardiovaskularni vadbi se držimo načela FIT – Frekvenca (3- do 5-krat na teden), 

Intenzivnost (srčni utrip se mora povišati, a ne preveč, saj tako obremenjujemo srce in 

ogrožamo svoje zdravje) in Trajanje (30 do 40 min) (Widgerowitz idr., 2009, str. 68 in 69). 

Po končani vadbi vedno namenimo 5-10 min za ohlajanje, s tem omogočimo, da se srčni 

utrip, telesna temperatura in dihanje postopoma vrnejo na normalno raven. Počasno ohlajanje 

iz mišic odplavlja odpadne snovi, kot je mlečna kislina, ter zmanjšuje nevarnost za mišične 

bolečine. Nadaljujemo z izbrano vadbo z močno zmanjšano intenzivnostjo, ali pa z aerobno 

dejavnostjo, kot je 5- do 10-minutna hoja ali kolesarjenje, tej pa naj sledi ena od dihalnih vaj 

(Widgerowitz idr., 2009, str. 67).   
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3.OBVLADOVANJE KRONIČNIH  

BOLEZNI IN STAROSTNE  

KRHKOSTI  

  

Slovenska populacija se, podobno kot v 
razvitem svetu, stara. Staranje ima za 

posledico  spremembo  družbenih, 
socialnih in ekonomskih razmerij. S 

staranjem pa se tudi povečajo potrebe 
po zdravstvenem varstvu. V starosti se 

kopičijo kronične bolezni, ki 
poslabšujejo  funkcionalno  stanje 

organizma in neredko puščajo trajne 

posledice (Poredoš, 2004, str. 753). To 
pogosto vodi v povečano potrebo po 
zdravstveni oskrbi, tako oskrbi v  

bolnišnicah in zdravstvenih domovih,           Slika 8: Starostnik in zdravstvena pomoč (R. M. Z., 2017) 

kot nego na domu ali v domu ostarelih  

(Gabrijelčič Blenkuš in Robnik, 2017, str. 104). Z upadanjem duševnih in telesnih sposobnosti 
se povečuje odvisnost od okolice, s tem pa se zmanjšuje kakovost življenja (Michaels Fisher 
in McCabe, 2005, str. 33).  

   

Zaradi podaljševanja življenjske dobe se kronične bolezni pojavljajo vse pogosteje. To so 
bolezni, ki trajajo določeno obdobje in ponavadi ne prenehajo, se pa njihov potek lahko 
spreminja. Pri nastanku sodelujejo tudi različni (odpravljivi) dejavniki tveganja, med katere 
sodijo kajenje, nezadostna telesna aktivnost, prekomerno pitje alkohola, stres, nezdrava 
prehrana, prekomerna telesna teža in debelost ter povišan krvni tlak. Med kronične bolezni pa 
spadajo predvsem bolezni srca in ožilja, rak, sladkorna bolezen, kronične bolezni dihal, 
revmatske bolezni, zvišana raven holesterola, kronične duševne bolezni ter kronične bolečine 
v hrbtu. Čez čas povzročijo upad fizične in funkcijske zmogljivosti, povečajo tveganje za 
obolevnost v prihodnosti, socialno izolacijo in izgubo samostojnosti (Grmek Košnik, 2014, str. 
15).  

   

S staranjem pogojene spremembe sestave telesa vključujejo tudi element krhkosti. Krhkost se 
v najširšem pomenu besede nanaša na veliko vrst zdravstvenih stanj pri starostnikih, na splošno 
pa vključuje slabotnost in kognitivni upad. Telesna krhkost vključuje pet področij: nenamerna 
izguba telesne teže, utrujenost, šibkost, počasna hoja in pomanjkanje telesne aktivnosti 
(Gabrijelčič Blenkuš idr., 2017, str. 95).  

Temeljni spremembi v telesu pri starostnikih sta povečanje deleža maščevja in zmanjšanje 
deleža puste telesne mase. Mišična masa zdravih posameznikov se med 30. in 70. letom starosti 
zmanjšuje za 1–2 % letno. Ob pridruženih akutnih ali kroničnih boleznih, debelosti, sedečem 
načinu življenja, neustrezni prehrani in drugih nezdravih navadah, se s fiziološkim staranjem 
pogojene spremembe v sestavi telesa še stopnjujejo. Progresivna izguba mišičja postopoma 
vodi do sarkopenije, ki skupaj z osteopenijo predstavlja pomembno zmanjšanje funkcionalne 
telesne mase. Maščobna komponenta se prerazporeja v predel trebuha in se značilno veča. 
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Nalaga se namreč visceralno maščevje in maščobni elementi v mišici, kar povečuje tveganje 
za kronične nenalezljive bolezni v starosti (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2017, str. 95).  
 

Kmalu pa je postalo jasno, da sindrom krhkosti ni odvisen samo od telesnih dejavnikov, ampak 
tudi od psiholoških, kognitivnih in socialnih dejavnikov. Prve raziskave o vplivu psiholoških 
dejavnikih na krhkost so identificirale depresivnost in osamljenost kot psihološke komponente 
krhkosti (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2017, str. 95).   

V starostni skupini od 65 do 75 let je približno 10 % telesno krhkih in kar polovica starejših od 
80 let, s podaljševanjem življenjske dobe bo v prihodnje vse več ostarelih tudi pri nas 
(Gabrijelčič Blenkuš idr., 2017, str. 94). Pri razvoju krhkosti se poveča potreba po pomoči 
drugih, možnost padcev, lahko se pojavi večja obolevnost in z njo povezano večje število 
hospitalizacij in več bivanj v različnih oblikah institucij za starostnike, pa tudi možnost slabših 
izidov zdravljenja najrazličnejših zdravstvenih težav (Perčič, 2019).  

Sistematično spremljanje posameznikove funkcije (moč stiska roke, hitrost hoje, sposobnost 
vstajanja in sedanja na stol idr.) in telesne sestave, oziroma vsaj telesne mase, sta ključna 
ukrepa, s katerima zaznamo razvoj stanja, ki lahko načne posameznikovo čvrstost še pred 
izpolnjevanjem kriterijev, s katerimi potrdimo stanje pred-krhkosti ali krhkosti (Gabrijelčič 
Blenkuš idr., 2017, str. 97). V obdobju predkrhkosti in še posebej krhkosti pa že manjši stresorji 
(kot je na primer manjše obolenje) lahko pripeljejo posameznika, začasno ali trajno, pod prag 
zmožnosti za samostojno življenje in opravljanje osnovnih življenjskih funkcij, kar lahko 
izrazito poveča potrebo po dolgotrajni oskrbi (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2016, str. 6).   

Obvladovanje krhkosti mora biti celostno in usmerjeno v najpomembnejša področja. Razvoj 
krhkosti lahko pomembno omilijo ali celo zaustavijo zunanje spremembe, še posebej na 
področju prehrane, telesne dejavnosti, dobrega duševnega zdravja in umskih zmožnosti 
(Gabrijelčič Blenkuš idr., 2016, str.6).  Za preprečevanje krhkosti bi zato morali med drugim 
skrbeti za promocijo zdravega načina življenja tudi pri starostnikih. Strukturirani programi 
telesne vadbe za krepitev moči so namreč dokazano učinkoviti pri zmanjševanju telesne 
krhkosti in pojavov, povezanih s krhkostjo (padci, sarkopenija). Prav tako se svetuje 
mediteranska dieta z vnosom beljakovin vsaj 1-1,2 g/kg telesne teže/dan (Gabrovec, 2018, str. 
14,16). Pomemben vidik pri zmanjšanju krhkosti pa predstavlja tudi ti. polifarmacija, in sicer 
zmanjšanje istočasnega jemanja večjega števila različnih zdravil naj bi pripomoglo k 
zmanjšanju krhkosti. Predvsem se to nanaša na bolnike, ki jemljejo več kot 10 zdravi, in je 
opustitev možna, ali obstaja veliko tveganje za neželene učinke teh zdravil (Gabrovec et al., 
2017, str. 2).  

Če hočemo zagotoviti kakovostno staranje, pa moramo več aktivnosti usmeriti tudi v 
preprečevanje kroničnih bolezni. Potrebno bi bilo izboljšati telesno in duševno rehabilitacijo 
starostnikov po preboleli bolezni, ki omogoča povrnitev normalnega delovanja zaradi bolezni 
prizadetih organov, ohranitev samostojnosti, mobilnosti in s tem neodvisnosti posameznika do 
pozne starosti (Poredoš, 2004, str. 755).  

   

Obvladovanje kroničnih bolezni pa ne more biti efektivno brez aktivnega sodelovanja 
zdravstvenih delavcev s pacienti samimi, saj ti z boleznijo živijo vsak dan in jo poznajo bolje 
kot kdorkoli drug. Pomemben aspekt njihovega zdravljenja predstavlja tudi samoobvladovanje. 
Za to je v prvi vrsti potrebno znanje o sami bolezni, njenem poteku in zdravljenju, saj lahko le 
tako sprejemajo pametne odločitve o zdravem življenjskem slogu. Prav tako potrebujejo 
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psihološko in socialno podporo svojcev in bližnjih, tudi sami pa morajo obvladovati svoja 
čustva in psihološke odgovore na svojo bolezen ter se naučiti z njo živeti. Pogoste naloge, ki 
jih imajo pacienti s kroničnimi bolezni, so redno jemanje zdravil, prilagoditev na domača 
opravila in delo, ohranjanje dobrih razmerij s prijatelji in svojci in seveda odpravljanje 
dejavnikov tveganja kot so kajenje, prekomerna telesna teža, nezdrava prehrana ipd. Seveda pa 
morajo skrbeti tudi za svoje duševno zdravje (Grmek Košnik, 2014, str. 18).  

   

Veliko lahko storimo za to, da preprečimo težave, povezane s staranjem, ali da pomagamo 
ljudem, da s temi težavami živijo boljše, ohranijo svojo neodvisnost in se izognejo potrebam 
po zdravstveni oskrbi.  

 

 

4.VIDIK DUHOVNOSTI  
  

Staranje in duhovnost sta čedalje pogostejši temi v znanstveni razpravi o staranju. Duhovnost 

je precej nejasna in večpomenska vsebina, obenem pa obetavna rezerva za razvoj v starosti.   

Duhovnost je dodana vrednost zavesti, ki jo ima v naravi samo človek. Seveda je le ta tesno 

vezana na duševne zmožnosti – čim bolj zdravo jih nekdo razvija, tem večje možnosti ima za 

duhovni razvoj. Duhovne potrebe in zmožnosti so: notranja svoboda za smiselno odločanje, 

prevzemanje odgovornosti za svoje odločitve, razvijanje zrele vesti, doživljanje smisla dobrega 

in hudega – v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, duševni mir in radostno doživljanje vsega 

lepega in dobrega, zaupanje v ljudi, naravo in celotno stvarnost, življenjska usmerjenost v 

osebni in skupnostni razvoj v skladu s stvarnimi možnostmi ter pogum za razvoj, hvaležnost 

za življenje in vse, kar je človek naredil, doživel in preživel, upanje v smiselno dovršitev 

življenja in dela. Vse te potrebe in zmožnosti nekateri imenujejo duševne. Če kdaj, je pri 

staranju koristno razlikovati med duševnim in duhovnim. Duševne zmožnosti namreč s 

staranjem pešajo podobno kakor telesne, medtem ko se duhovne lahko razvijajo; seveda pa ne 

nujno ali same od sebe, kakor se tudi nobena druga ne. Razvite duhovne zmožnosti se v starosti 

kažejo kot modrost, mir, enostavno, sproščeno in vedro življenje vse do konca, kljub pešanju 

in težavam.  

   

4.1 DUHOVNOST IN DUHOVNO ZDRAVJE  
   

Stališče, da je zdravje odraz telesnega, emocionalnega, intelektualnega, socialnega in 

spiritualnega (duhovnega) dobrega počutja posameznika, temelji na holistični filozofiji. 

Duhovna dimenzija pa raziskuje človekovo iskanje življenjskega smisla, kar mu je v pomoč pri 

premagovanju različnih življenjskih težav.  

   

Ellison (1983) pravi, da je za duhovno zdravje ali duhovno dobro počutje značilno, da človeka 

preveva v glavnem občutek, da živi in je njegovo življenje osmišljeno in izpolnjeno. Biti 

duhovno zdrav pomeni biti poln energije. Polno življenje, pravilno vrednotenje danih možnosti 

in izkoriščanje le-teh je pot, ki vodi k duhovnemu zdravju.  
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Po Pilchu (1988) je duhovno dobro počutje način življenja oziroma življenjski slog, življenje 

osmišlja in ga dela prijetnega. Išče v svobodno izbrane možnosti in priložnosti, ki življenje 

krepijo in bogatijo in katerih korenine segajo globoko v duhovne vrednote ali religiozna 

prepričanja.  

   

Potter in Perry ter sodelavci (1985) menijo: »Duhovno zdrave osebe imajo ljubeč odnos do 

drugih. Odpuščajo krivice, so vljudne in potrpežljive. V odnosih z drugimi so pravične in 

miroljubne. S svojo duhovno zavestjo o tem, kaj je pomembno v življenju in v svetu, na druge 

vplivajo pozitivno.«  

   

4.1.1 Duhovni razvoj  

Duhovna in religiozna stališča so pomembna v človekovem življenju. Vplivajo na življenjski 

slog, vedenje in čustva glede bolezni in smrti. Mnoge religije določajo pravila glede diet, 

kontrole rojstev, primernega zdravljenja, zdravstvene nege umirajočega in oskrbe trupla. Izrazit 

je pomen duhovnih stališč v času bolezni, ko  

pomagajo bolniku in svojcem sprejeti bolezen in jim olajšati njeno breme. Oboji jo lahko 

sprejmejo kot preizkušnjo vere in običajno ne omaja njihovega verovanja. Sposobni so 

načrtovati prihodnost. Drugače je, če ljudje sprejmejo bolezen kot kazen za svoje nemoralno 

vedenje in grehe. Verjamejo, da bodo z molitvijo, zaobljubami in pokoro znaki bolezni izginili.  

   

4.1.2 Duhovno zdravje in proces zdravstvene nege  

Stoll (1979) opozarja, da je potrebno skrbno predvideti čas za ocenjevanje bolnikovega 

duhovnega stanja. Mnenja je, da je najprimernejši čas za to ob zaključku procesa ocenjevanja, 

potem ko je medicinska sestra vzpostavila odnos z bolnikom in čuti, da je pripravljen govoriti 

o duhovnih stvareh. Nadalje svari, da imajo ljudje pravico do lastnih vrednot in stališč in da 

lahko odklonijo pogovor o teh rečeh, zato ni lahko oceniti posameznikovega duhovnega zdravja 

oziroma duhovne stiske. Za oceno duhovnega stanja bolnika navaja štiri specifična področja:  

a) vir upanja in moči,  

b) posameznikov koncept boga ali božanstva,  

c) pomembna religiozna praksa in obredi,  

d) odnos posameznika glede na verska stališča in zdravstveno stanje.  

   

4.1.3 Duhovna stiska  

Je lahko tudi negovalna diagnoza, ki se nanaša na duhovno dimenzijo in bolnikove potrebe. 

Definicija I.  

Stanje, ko se poruši posameznikovo življenjsko načelo, ki prežema njegovo celotno bit oziroma 

dopolnjuje in presega človekovo biološko in psihosocialno naravo (NANDA, 1990). Definicija 

II.  

Stanje, v katerem posameznik ali skupina doživlja motnjo v verskem sistemu oziroma v sistemu 

vrednot, ki zagotavljajo moč, upanje in smisel življenja (NANDA, 1992).  

   

4.1.4 Vrednotenje duhovne pomoči  

V okviru evalvacije načrta duhovne pomoči medicinska sestra primerja odgovore (reakcije) 

bolnikov na duhovno pomoč z načrtovanimi cilji, ki so osnova za kriterij vrednotenja. Iz tega 
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sklepa, ali je bil načrt duhovne pomoči uspešen ali neuspešen. Kot kriterij vrednotenja ji služijo 

lahko tudi značilnosti, ki naznačujejo duhovno dobro počutje (Carson, 1989):  

– občutek notranjega miru,  

– sočutje do drugih,  

– spoštovanje življenja,  

– hvaležnost,  

– spoštovanje tako enakosti kot različnosti,  

– humor,  

– modrost,  

– plemenitost,  

– sposobnost preseči sebe,  

– zmožnost za brezpogojno ljubezen.  

   

Pauline Turner (1996) opozarja, da se lahko duhovnost izniči zaradi povečanega pritiska, ki 

spremlja opisovanje, ocenjevanje in merjenje postopkov le-te. Naša težava, da težko 

prepoznamo pomemben prispevek, ki ga ima duhovnost za človekovo dobro počutje, morda 

delno izvira iz stališča zahodnega sveta, za katerega je značilno znanstveno in materialistično 

razmišljanje in delovanje in izključuje bivanje. Smisel življenja se razlikuje od človeka do 

človeka, od dneva do dneva, celo od ure do ure. Kar je pomembno, ni smisel življenja na sploh, 

ampak specifičen smisel človekovega življenja v danem trenutku. Duhovno življenje ni, v 

nasprotju s splošnim prepričanjem, ločeno od vsakodnevnega življenja in rezervat mistikov. 

Sega onkraj stvarnih, materialnih aspektov človeškega bivanja in raziskuje pojme, kot so: 

spoštovanje, čudenje, lepota in ljubezen.   

 

Hudo bolni in umirajoči nas silijo, da se zavemo in razmislimo o lastnih občutkih glede naših 

zanimanj, potreb po ljubezni, lepoti in kreativnosti. Prosijo, da z njimi slavimo življenje in z 

njimi žalujemo – običajno oboje hkrati. Ni sobe, kjer bi se skrili za svoj profesionalni položaj. 

V trudu za svojo lastno duhovno pot najdemo pogum, da sodelujemo in raziskujemo z drugimi 

v procesu, v katerem mnogo več sprejemamo kot dajemo. (Turner, 1996). 

   

Ann Long (1997) razmišlja o duhovnem zdravju na ravni posameznika in skupnosti. Biti 

duhovno zdrav med drugim pomeni imeti vizijo, kdo smo kot človeška bitja, kako osebnostno 

rastemo in se razvijamo v okviru skupnosti, ki ji intimno pripadamo, pri tem pa ne pozabimo, 

da smo kot človeška bitja povezani s celotnim svetom. Podpirati duhovno zdravje pomeni 

omogočiti ljudem in skupnosti ustvariti vezi, da postanejo celota, da lahko odločajo o svojem 

zdravju in dobrem počutju in so zmožni spremeniti sebe in svoje življenje. Duhovna zdrava 

skupnost je produkt zdravih posameznikov, ki so pošteni do sebe in do drugih, ki se čutijo 

odgovorne za izide svojih odločitev in dejanj. Spoštljivo sprejemajo drug drugega ne glede na 

barvo kože, spol, vero, izobrazbo, kulturo ali življenjski slog. Tudi, če napravijo napako so 

sposobni oprostiti sebi in drugim in pričeti življenje znova.  
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5. DELOVNA AKTIVNOST IN 

EKONOMSKI VIDIK ZDRAVEGA 

STARANJA  

Tako v Sloveniji kot drugod po svetu predstavlja staranje prebivalstva enega izmed največjih 

ekonomskih in socialnih izzivov prihodnosti. Predvsem kot pritisk na javne finance in tveganje 

za zmanjšanje rasti življenjskega standarda, zaradi možnosti zmanjševanja gospodarske rasti in 

produktivnosti (Albreht, 2006).   

Posledice staranja prebivalstva izredno močno vplivajo na ekonomski položaj države, 

delodajalce in navsezadnje posameznike same. Za pred upokojitvene aktivnosti je zelo 

pomembno, da se delovno aktiven posameznik zaveda, da bo njegov finančni položaj po 

upokojitvi precej drugačen, kot ga je bil vajen v času zaposlitve. Vsekakor pa se z leti spreminja 

tudi finančni položaj upokojencev, saj ta ni isti kot je bil denimo leta nazaj ali pa kakršnega 

pričakujemo v prihodnje (Kraigher, 2003).  

Upokojitev ne prinaša le vstopa v novo življenjsko obdobje, ki ga po navadi enačimo z 

obdobjem z veliko prostega časa, samozadovoljstvom ter samo realizacijo. Kot sem že omenila 

zgoraj je upokojitev zelo povezana s finančnim položajem posameznika, torej z znižanjem 

dohodka, predvsem v primerih zgodnjega oziroma predčasnega upokojevanja. In ravno v 

primeru zgodnjega upokojevanja je lahko padec prejemkov precejšen. Kratkoročne finančne 

posledice pa posameznika ne bremenijo tako zelo, kot je to pričakovati pri dolgoročnih 

neugodnih finančnih posledicah. Slednje pomenijo občutno poslabšanje socialne situacije tako 

posameznika, kot tudi njegove družine. Tako so lahko dolgoročne finančne posledice zgodnje 

upokojitve za nekatere zelo resne, zaradi vpliva dolgotrajne odvisnosti od zelo nizke pokojnine 

(Vickerstaff in Cox, 2005).  

Iz nekaterih podatkov je moč razbrati, da je vključevanje v pred upokojitvene izobraževalne 

programe odvisno od ekonomskega stanja, splošne zaposlenosti ter strategij upokojevanja 

posameznih držav. Sicer pa velja, da se velika večina ljudi na upokojitev posebej ne pripravlja 

(Cohen-Mansfield in Regev, 2011).  

Na svetovni ravni se aktivno in zdravo staranje pogosto obravnava v luči podaljševanja 

delovne dobe kot ukrep za vzdržnost pokojninskega sistema. Ampak žal je v Sloveniji še vedno 

zelo nizka stopnja delovne aktivnosti starejših. V smeri večje delovne aktivnosti starejših so 

poleg podaljševanja pokojninske dobe in upokojitvene starosti za starostno upokojitev 

usmerjeni tudi številni drugi zakoni in politike. Glavna področja so tako: zdravje na delovnem 

mestu za delavce vseh starosti, pomen vseživljenjskega učenja starejših delavcev, starejši 

delavci na prehodu v upokojitev, prehod starejših delavec v brezposelnost in iz nje ter 

brezposelnost starejših delavcev (Ramovš idr., 2019).  

Staranja prebivalstva torej prinaša kopico izzivov. Eden izmed najbolj očitnih je tako 

ohranjanje in zviševanje zaposlenosti starejših delavcev, posledično pa to povečuje finančno 

varnost posameznika, saj dlje časa prejema plačo in ne pokojnino. Daljša aktivna delovna doba 

pa pomeni tudi višjo pokojninsko osnovo. To posledično nakazuje na novo vejo managementa 
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– management starostnikov katerega pomembna komponenta je prav vzgoja za kakovostno 

staranje oziroma pred upokojitveno izobraževanje (Scagnetti idr., 2018).  
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