
          

 

 
 
~ DUHOVNO ZDRAVJE ~ 

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 
 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,… 

 

Duhovno zdravje pomeni imeti polno 
življenje, biti poln energije, pravilno 
vrednotiti dane možnosti in le-te s 
pridom izkoriščati. Duhovno zdrave 
osebe imajo ljubeč odnos do drugih, 
odpuščajo krivice, so vljudne, potrpežljive 
in miroljubne. S svojo duhovno zavestjo 
pa po svetu širijo le pozitivizem.  

___________________________________ 

 

Zloženka je nastala v projektu DEJAVNIKI ZDRAVEGA STARANJA, 
ki ga v okviru razpisa Študentski inovativni projekti za družbeno 
korist 2016-2020 sofinancira Javni štipendijski, razvojni, 
invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Naložbo 
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DEJAVNIKI ZDRAVEGA 
STARANJA 

 

~ ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG ~ 

Pojem zdrav življenjski slog opredeljuje 
način življenja, ki spodbuja dobre navade 
in se izogiba dejavnikom tveganja za 
nastanek različnih bolezni.  

Eden glavnih dejavnikov zdravega 
staranja je zagotovo zadostna telesna 
aktivnost. Ta pripomore, da starostniki 
lažje opravljajo vsakodnevna opravila ter 
so posledično bolj neodvisni od tuje 
pomoči in so tudi manj dovzetni za 
poškodbe. Poleg gibanja pa je 
pomembno tudi, da uživajo hranilno in 
raznovrstno prehrano ter skrbijo za 
kvaliteten ter dovolj dolg spanec. 



          

Zdrava prehrana 

Zdrava prehrana omogoča dobro počutje 
in zagotavlja, 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. 

Energijske potrebe organizma so z leti vse 
manjše. Organizem po 60. letu starosti 
potrebuje že 20-25% manj energije. Za 
starostnike je priporočljivo več manjših 
obrokov, enakomerno razporejenih čez 
dan: zajtrk, dopoldanska malica, kosilo, 
popoldanska malica, večerja in po potrebi 
povečerek. 

 

Telesna aktivnost 

Pojem telesna aktivnost zajema vso 
aktivnost, s katero se oseba lahko 
ukvarja: delo doma, delo na vrtu, hojo do 
trgovine in nazaj, hojo po stopnicah do 
stanovanja, vstajanje s stola, skrb za 
osebno higieno in druge podobne 
aktivnosti. S tem skrbimo za: 

 vzdrževanje ali izboljšanje zdravja, 
 ohranjanje lepe postave,  
 doživljanje občutka uspeha ter 
 preživljanje prostega časa. 

V Sloveniji je v starostni skupini nad 65 let 
telesno nedejavnih kar 60% 
posameznikov. Pomembno je poudariti, 
da že v 10. dneh pretežnega ležanja lahko 
izgubimo do 15% mišične moči! 

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. Redna telesna dejavnost varuje 
pred večino kroničnih nenalezljivih 
bolezni. To so srčno-žilne bolezni, kapi, 
visok krvni tlak, sladkorna bolezen (tipa 
2), osteoporoze, rak debelega črevesja, 
dojk in druge. 

Pomen različnih vaj: 

 vaje za moč: te telo bolj 
obremenjujejo in spodbudijo kosti in 
mišice, da se okrepijo ter 

 vaje za gibljivost: skrbijo za prožnost 
tkiv in mišic, kar vodi v večjo gibljivost 
sklepov. 

 

Opustitev slabih razvad 

Opustitev kajenja je koristna za zdravje v 
kateremkoli starostnem obdobju. 
Največje koristi za zdravje pa posameznik 
izkusi, če kajenje opusti pred 40. letom 
starosti. 

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, 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, hipotermija, več 
nezgod in zanemarjanje samega sebe.  



          

Na svetovni ravni se aktivno in zdravo 
staranje pogosto obravnava v luči 
podaljševanja delovne dobe kot ukrep za 
vzdržnost pokojninskega sistema. 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. 

Staranje 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. 
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DEJAVNIKI ZDRAVEGA 
STARANJA 

 

~ OBVLADOVANJE KRONIČNIH BOLEZNI 
IN STAROSTNE KRHKOSTI ~ 

Slovenska populacija se, podobno kot v 
razvitem svetu, stara. V starosti se 
navadno začnejo kopičijo kronične 
bolezni, ki poslabšujejo funkcionalno 
stanje organizma in neredko puščajo 
trajne posledice. 

Kronične bolezni, ki so povezane tudi s 
starostno krhkostjo so: 

- bolezni srca in ožilja, 
- rak, 
- sladkorna bolezen,  
- kronične bolezni dihal,  
- revmatske bolezni,  
- zvišana raven holesterola, itd. 



          

S staranjem pogojene spremembe 
sestave telesa vključujejo tudi element 
krhkosti. Ta se nanaša na veliko vrst 
zdravstvenih stanj pri starostnikih, na 
splošno pa vključuje slabotnost in 
kognitivni upad. Pri starostnikih se 
poveča delež maščevja in zmanjša delež 
puste telesne mase. Zaradi krhkosti se 
poveča potreba po pomoči drugih, 
možnost padcev, lahko se pojavijo večja 
obolenja in s tem povezano večje število 
hospitalizacij. 

 

Razvoj krhkosti pa tudi kroničnih bolezni 
lahko zmanjšamo: 

 s spremembami na področju prehrane, 
 s povečano telesno dejavnostjo, 
 z ohranjanjem dobrega duševnega 

zdravja in umskih zmožnosti (ohranjanje 
dobrih odnosov z družino in prijatelji), 

 z odpravljanjem ostalih dejavnikov 
tveganja (npr. kajenje). 

Pomembno je tudi izboljšati telesno in 
duševno rehabilitacijo starostnikov po 
preboleli bolezni, ki omogoča povrnitev 
delovanja prizadetih organov, ohranitev 
samostojnosti, mobilnosti in s tem 
neodvisnosti posameznika do pozne 
starosti. 

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. 

~ DELOVNA AKTIVNOST IN  
EKONOMSKI VIDIK ~ 

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. 

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.  

 

Upokojitev ne prinaša le vstopa v novo 
življenjsko obdobje, ki ga po navadi 
enačimo z obdobjem z veliko prostega 
časa, samozadovoljstvom ter samo 
realizacijo. Upokojitev je 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, zaradi česar mora 
posameznik pogosto prilagoditi svoj 
življenjski slog.  


