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SKRB ZA BOLNE IN
ONEMOGLE V SLOVENIJI
Aldo Ternovec in dr. Mateja Kožuh Novak
Zveza društev upokojencev Slovenije

NAMEN
Doživljamo številne spremembe in nove izzive. Iščemo nove odgovore.
Številne spremembe bistveno vplivajo na kakovost življenja. Celotna
družba bi se morala na spremembe odzivati, jih predvidevati in iskati in
poiskati primerne odgovore. Če ni odziva oziroma je prepočasen, ali je
politika nesposobna dogovora, se to odraža v ekonomskih, socialnih,
psiholoških, socioloških težavah in odpirajo se poti za pojave, ki so za
socialno in pravno državo nespremenljivi.
Starejši se moramo kot ciljna skupina na te pojave aktivno odzivati.
Dobre rešitve so pomembne za nas in še bolj za naše otroke.
Zakaj je Zveza društev upokojencev Slovenije pristopila k projektu NETAge, promocija regionalnega socialnega razvoja in spodbujanje mreženja
javnih prostovoljnih interesnih skupin s ciljem večje inovativnosti na
področju nudenja socialne in zdravstvene oskrbe ostarelih?
Odgovor je preprost.
1. V programu opredeljene vsebine povsem odražajo poslanstvo
ZDUS-a.
2. Gre za vsebinsko nadgradnjo v ZDUS-u utečenih programov.
3. Ponujena je možnost izmenjave izkušenj in nakazana pot k
izboljšavam ter iskanje novih boljših rešitev.
4. Spodbuja mreženje. povezovanje vseh dejavnikov, še posebej
sodelovanje med uradnimi in prostovoljskimi organizacijam .V
pripravi materialov,ocen in izvedbi vsebin je bilo sodelovanje
institucij države in civilne družbe vzorno in s tem ponuja velike
možnosti za nove pozitivne premike.
5. Vključitev občine Kanal ob Soči je omogočila spoznavanje
problematike in iskanje dobrih rešitev v osnovnih sredinah.
Pozitivne izkušnje so pomembna dodana vrednost.
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UVOD
V Sloveniji, kot tudi v večini evropskih držav, se demografska slika zelo
hitro spreminja. Podaljšanje življenjske dobe kot največji dosežek
sodobne civilizacije, ob zmanjševanju rojstev, ob spremembah v
strukturi, zmožnosti in vlogi družine in ob zaostrenih makroekonomskih
pogojih, postavljajo pred socialno državo velike izzive, na katere mora
odgovoriti in se na njih pravočasno pripraviti.
V Sloveniji je danes 17,5 % starejših. Najhitreje se dviga tudi odstotek
starejših od 80 let, ki je dosegel že 4,75 %. Zveza društev upokojencev
Slovenije izvaja program Starejši za višjo kakovost življenja doma.
Iz pregleda podatkov ugotavljamo, da 50 % starejših od 69 let1, ki živijo
v domačem okolju, nima nobenih težav pri opravljanju dnevnih
aktivnosti, 40 % jih je delno oviranih in le 10 % teh, ki živijo v domači
oskrbi, je pri dnevnih aktivnostih močno oviranih, kar pomeni, da
potrebujejo celodnevno pomoč okolja.
Še več, 69 % starejših od 69 let z razno raznimi oblikami pomaga
mlajšim. Skrb za ohranjanje vitalnosti in sposobnosti samostojnega
življenja je ena od osnovnih nalog vsakega posameznika in organizacij
starejših. Država bi morala to skrb bistveno bolj podpirati.
15 % starejših potrebuje zahtevne oblike zdravstvene in socialne
pomoči. Od tega je 5 % vključenih v institucionalno varstvo, le 1,8 %
prejema organizirano pomoč na domu, večina v zelo omejenem obsegu.
Ostane večina (od 20.000 do 25.000), ki na razne načine prejemajo
pomoč neformalnih oskrbovalcev (družina, sosedje, prostovoljci) ali so
celo prepuščeni sami sebi. Neformalni oskrbi in neformalnim
oskrbovalcem je dana premajhna pozornost, da o pomoči komaj kaj
govorimo.
Ob vsem tem je izrednega pomena vloga prostovoljcev, ki pa so premalo
cenjeni in tudi njim je namenjeno premalo sredstev.

Podatki projekta Starejši za starejše, zbrani v letih 2004 do 2014, 122.915 vključenih
starejših od 69 let.
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OPIS PROBLEMATIKE
Pregled situacije socialne oskrbe starejših v Sloveniji
Aldo Ternovec
Socialna država je odgovorna za kakovost življenja vseh državljanov,
posebej najbolj ogroženih skupin. Slovenski parlament je aprila 2013
sprejel Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva do leta
2020. V tem dokumentu so opredeljene smernice, cilji, naloge in
strategija socialnega varstva vseh skupin prebivalstva, med njimi tudi
starejših. Določena je tudi mreža javnih služb in programov.
Na izvajanje programa vplivajo zlasti makroekonomske razmere,
finančna kriza pa tudi politične spremembe v državi in tudi v lokalnih
sredinah.
Za obdobje do leta 2016 je resolucija postavila tri glavne cilje, ki so:
1. Zmanjšanje tveganja revščine in povečanje socialne vključenosti
socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva.
2. Izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje
dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov.
3. Izboljšanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik
pomoči s povečanjem učinkovitosti upravljanja in vodenja … In
zagotavljanjem večjega vpliva uporabnikov in predstavnikov
uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev. Prvega cilja ne
dosegamo. Stopnja tveganja revščine se celo povečuje.
Glavni vir dohodka velike večine starejših, za mnoge edini vir, so
pokojnine, ki so praktično že tri leta zamrznjene in se celo z
omejevanjem raznih dodatkov in olajšav celo znižujejo. Povprečna
pokojnina znaša 566,40 eur, prag tveganja revščine pa za enočlansko
družino znaša 593 eur.
Število prejemnikov denarnih socialnih pomoči se je v celoti povečalo.
Število prejemnikov varstvenega dodatka pa se je od leta 2011 bistveno
znižalo. V letu 2012 za kar 78 % (decembra leta 2011 je bilo 46.752
prejemnikov, decembra 2012 pa 10.217 prejemnikov). Iz tega lahko
zaključimo, da starejši niso ustrezno obravnavani. Posledice za najbolj
ranljive starejše in posledično tudi za njihove najbližje so težke. Kasnejši
popravki pa ne dajejo vidnejših rezultatov.
Med starejšimi je najvišja stopnja tveganja revščine med starejšimi
ženskami, ki živijo same je kar 21 %.
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Socialno varstvene storitve za invalide in bolne
V Sloveniji je družbeno organizirana dolgotrajna oskrba starejših
dogo časa temeljila le na institucionalni oskrbi, ki je še danes
prevladujoča. Za mrežo skrbi država, ki tudi ustanavlja in določa
podrobna merila. Izvajalci so v večini javni zavodi (54) in izvajalci
s koncesijo (34) ter dva zavoda z dovoljenjem za delo. V teh
institucijah je zagotovljeno bivanje za 5 % starejših od 64 let.
Starostna in zdravstvena struktura stanovalcev postaja vse
zahtevnejša, vse več je nege. Materialno finančne razmere
spremlja pojav viška kapacitet. Za marsikaterega pomoči
potrebnega in za njih svojce je že vprašljiva cenovna dostopnost.
Socialni del programa temelji na samoplačniškem principu oz. na
občinah, ki plačujejo za prebivalce domov iz družin, ki nimajo
sredstev za plačilo domske oskrbe, zdravstveni del pa pri javnih
zavodih in koncesionarjih financira zdravstveni sistem. Sredstva se
kljub povečanim potrebam krčijo. Nepokrite so še potrebe za
najzahtevnejše oblike oskrbe.
Mreža domov je dobro razvita. Vsebina dela še vedno pretežno
temelji na filozofiji tretje generacije, veliko pa je že elementov
četrte.
Deinstituonalizacija, proces za katerega se resno pripravljamo,
zahteva nove vsebinske ter organizacijske prijeme.
Struktura prebivalcev domov za starejše postaja vse zahtevnejša.
Prevladujoča je zahtevnejša oskrba.
Dnevno varstvo - dnevni centri
V dnevnem varstvu – v dnevno bivanje je vključeno le 363
starejših. Ti centri so v domovih upokojencev, cena storitev
dosega 70 % cene celodnevne primerljive oskrbe v domu in je že
kot taka previsoka. Razmišljanje o nujnem razvoju podobnih oblik
v manjših enotah v večjih krajih blizu porabnikom mora zagotoviti
tudi večjo cenovno dostopnost.
Oskrbovana stanovanja
Domovi upokojencev oskrbujejo tudi 907 oskrbovanih stanovanj.
Večina teh so najemna stanovanja, del pa je tudi lastniških.
Storitve so za večino starejših predraga in tako težko dosegljiva.
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Storitve v skupnosti
Najbolj razširjena skupnostna socialno varnostna storitev je pomoč
na domu (socialna oskrba na domu), ki se izvaja v pretežni večini
občin. Občine organizirajo in sofinancirajo to dejavnost. Pomoč na
domu izvaja 82 različnih izvajalcev (centri za socialno delo, domovi
upokojencev in zasebniki s koncesijo, posebni zavodi). Cene
storitev za uporabnika so različne in odvisne od sofinanciranja
občine. V povprečju je bila cena ure pomoči za uporabnika 5,12
eur, povprečni stroški za uro celotne storitve so 12,52 eur in se
gibljejo od 11,50 do 24,35 eur. Časovni obseg pa omejen.
Število uporabnikov (6540 ) je v primerjavi s številom vključenih
skoraj trikrat manjše in tudi tu krepko zaostajamo za pričakovanji
nacionalnega programa in še bolj z primerljivimi sredinami v
Evropi. Razlogov za nizko vključenost je več. Med temi izstopa
cenovna dosegljivost, pestrost storitev po meri potreb, ustrezen
čas pa še marsikaj. Analize potreb ciljne skupine so dovolj jasno
sporočilo kaj ljudje potrebujejo.
Nekatere storitve v skupnosti so še v povojih in niso dovolj razvite.
Tako je pomoč na daljavo, varovanje na daljavo v povojih in v
primerjavi z drugimi primerljivimi državami težko dostopna in
premalo uporabljena.
Deinstituinalizacija bo možna le, če bodo neformalni negovalci in
prostovoljci, ki nudijo pomoč bolnim in onemoglim starejšim,
deležni bistveno večje pozornosti države, če bo ponujena pestrost
in možnost celovite oskrbe doma in bo ta kakovostna in cenovno
dostopna uporabnikom tudi v domačem okolju.
Posebno poglavje je paliativa - pomoč umirajočim in njihovim
svojcem. Ta je v Sloveniji na začetku. Najbolj je vsebinsko
prisotna v domovih upokojencev. Pozitivni rezultati so v
organiziranem delu, ki ga začenjajo nekatere bolnišnice in
zdravstveni domovi.
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Civilna družba in prostovoljstvo
Starejši smo organizirani v 504 društvih upokojencev, združenih v
13 pokrajinskih zvezah in v Zvezo društev upokojencev Slovenije
(ZDUS). Ta najštevilnejša civilno družbena organizacija zajema
okoli 70% vseh starejših od 69 let in 49% vseh upokojencev in
organizacijsko pokriva celotno državo. Poslanstvo društev je
predvsem v medsebojni pomoči starejših in vzpodbujanju članstva
k vključevanje v programe zdravega in aktivnega staranja. ZDUS
ima status humanitarne organizacije tudi zato, ker v svoji vsebini
skrbi za vse starejše ne glede na to, ali so vključeni v društva
upokojencev ali ne. Aktualne družbenopolitične razmere in tudi
položaj starejše generacije zahteva tudi širše aktivnosti. Slovenska
družba vse premalo koristi znanje, izkušnje in pripravljenost
starejših.
ZDUS s svojo vsebino, aktivnostmi, gojenjem prostovoljstva in
organizacijo pomoči, tudi skozi projekte pozna razmere, potrebe in
možnosti, zato je lahko dober usmerjevalec razvoja dolgožive
družbe. Že več kot deset let razvijamo prostovoljski program
»Starejši za višjo kakovost življenja doma«, ki zajema 64 %
starejših nad 69 let v Sloveniji. V 11 letih so prostovoljke in
prostovoljci, člani društev upokojencev, zajeli v redno obiskovanje
151.507 starejših od 69 let, ki živijo v domačem okolju, opravili
728.429 obiskov in nudili pomoč 194.283-krat. Samo pomanjkanje
sredstev je onemogočilo, da bi v 10 letih zajeli vse starejše od 69
let. Starejši vemo, kaj potrebujemo in želimo sodelovati z vsemi, ki
lahko prispevajo k dvigu kakovosti življenja.
Na področju zdravstvene in socialne skrbi za vse, ki sami ne
morejo v celoti skrbeti zase, pričakujemo večjo povezanost,
usklajeno delovanje vseh akterjev, uradne in civilne sfere. Prav
zato smo pristopili v projekt NET-Age, kjer smo lahko v lokalni
skupnosti izdelali oceno stanja in razmer ter v vsebini dela
povezali izvajalske organizacije, prostovoljske organizacije in
lokalne skupnosti.
V delo so aktivno stopali tudi predstavniki ministrstva za delo,
družino, socialo in enke možnosti ter ministrstva za zdravje. Široko
sodelovanje tako v pripravah materialov, pri zbiranju podatkov in
plodno sodelovanje pri obravnavah, so bili spodbuda in obet, da
bo delo obrodilo še večje rezultate tudi v bodoče.
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V delavnicah in na srečanjih smo izoblikovali sklepe in zaključke, ki
kažejo naša pričakovanja.
Zaključki so:
1. . Spodbujamo pospeševanje procesa deinstitucionalizacije ob
bistveno večji pozornosti države in lokalne skupnosti do
neformalnih negovalcev in prostovoljcev v tej sferi.
2. Zavzemamo se za dvig pestrosti in kakovosti ponudnikov
socialnih in zdravstvenih storitev oziroma nosilcev vseh
dejavnosti, ki vplivajo na kakovost življenja starejših.
3. Podpiramo socialno inovativnost in razvoj skupnostnih oblik
storitev.
4. Zavzemamo se za povečanje obsega nudene zdravstvene in
socialne pomoči na domu.
5. Pričakujemo tesnejše sodelovanje med naslednjimi nosilci:
predstavniki odgovornih ministrstev, lokalnimi skupnostmi,
nevladnimi, prostovoljskimi, samopomočnimi in humanitarnimi
organizacijami, ponudniki socialnih in zdravstvenih storitev.
Zaključek
V projektu NET-Age smo analizirali stanje in razmere, v katerih
živijo starejši v delčku Slovenije. Vodila nas je želja podrobno
obravnavati stanje čim bliže življenjskim prilikam posameznika in
krepiti vlogo lokalne skupnosti v prizadevanjih za dvig kakovosti
življenja občanov.
Ugotovili smo da koordinacija dela med uradnimi službami, lokalno
skupnostjo, civilno družbo in prostovoljci ni optimalna. Uspeli smo
povezati tako zdravstveno pomoč na domu, službe socialne
pomoči, centra za socialno delo, občino in prostovoljske
organizacije. Že prvi rezultati kažejo na smiselnost takega dela.
Seveda tako vsebinske, organizacijske, materialno-finančne, pa
tudi pravne rešitve bodo morale marsikaj še storiti.
Upamo, da dobo spoznanja spodbuda, tudi v drugih okolji.
Predstavitve, ki so v teku in še bodo dober obet.
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Zdravje starejših
V Sloveniji imamo nizko stopnjo rodnosti z nizkim, velikokrat
negativnim prirastkom prebivalstva, vse bolj pa je izrazito tudi
staranje prebivalstva. Posebno hitro narašča delež prebivalstva
starejših od 80 let. V letu 2012 je lahko ženska, stara 65 let,
pričakovala še 17,9, moški pa 11,6 let življenjske dobe.
Pričakovana življenjska doba za ženske je 82,9 let, za moške 76,6
let. Od leta 1991 do leta 2011 se je življenjska doba pri ženskah
podaljšala za 4,3 leta, pri moških pa za 5,3 leta. Še vedno
zaostajamo za razvitimi državami. Tudi zdravstveno stanje se je v
povprečju izboljšalo.
Slika 1: Najpogostejše zdravstvene težave prebivalcev, starejših od 64 let, v Sloveniji,
izraženi s povprečjem stopenj štirih vrst podatkov zdravstvene statistike v obdobju
2005-2007.

Vir: Jožica Šelb-Šemerl, Barbara Mihevc Ponikvar, Maja Primic Žakelj, Mateja Rok
Simon, Sonja Tomšič, Vesna Zadnik, Zdravje starejših V: Zdravje v Sloveniji, Inštitut
za varovanje zdravja Republike Slovenije, marec 2010, Ljubljana, str. 67-69, dostopno
na: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacijedatoteke/zdravje_v_slovenji.pdf

Najpogostejše bolezni so srčno-žilne bolezni. Hospitalizacija pri
moških je za tretjino večja kot pri enako starih ženskah. Sledi rak,
kjer je več kot polovica novih bolnikov starejših. Najpogostejši je
nemelanomski kožni rak, sledijo rak debelega črevesja in danke,
pljučni rak, rak prostate in rak dojke.
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Zaradi spremljajočih bolezni (polimorbidnosti) je zdravljenje
starejših bistveno zahtevnejše. Pogoste so telesne poškodbe, ki v
večini primerov nastanejo zaradi padca na isti ravni, stopnicah, z
lestve ali postelje. Zlome povezujejo z zmanjšano gibljivostjo ter
znižano gostoto kosti. Najpogostejši so zlomi podlahti in kolka.
Ena najpogostejših duševnih motenj pri starejših je demenca, ki
se s staranjem močno povečuje (več v posebnem poglavju).
Težave starejših predstavljata tudi depresija in samomor. Vzrokov
za njun pojav je več: spremembe v življenjskem stilu, položaj
zaradi delovnih sprememb, rastoča odvisnost, rastoča revščina in
z njo povezana brezizhodnost, izgube v socialni mreži, izgubljeni
cilji in osmišljanje življenja, stres in razne oblike nasilja.
Osamljenost je ena od najhujših težav. Stopnja samomorilnosti v
Sloveniji je visoka. Pri starejših je višja kot pri mlajših. Pri moških
pa kar štirikrat višja kot pri ženskah.
Nacionalni program zdravstvenega varstva Slovenije
Nacionalni program zdravstvenega varstva Slovenije poleg
splošnih ciljev in nalog v poglavju o varovanju zdravja ostarelih
posebej opredeljuje naslednje ukrepe:

»1. Omogočanje čim daljšega neodvisnega življenja v okolju, ki so
ga vajeni, predvsem v krogu družine. V okviru skrbi za stare ljudi
bodo izvajalci zdravstvenega varstva v mreži javne zdravstvene
službe razvijali:
• zdravljenje na domu in zdravstveno nego,
• bolnišnice s podaljšanim hospitalnim zdravljenjem.
V okviru socialno varstvenih programov bodo sodelovali pri
razvijanju in delovanju:
• dnevnih centrov za ostarele,
• pomoči starim na domu in
• storitev v varovanih stanovanjih.
V delo domov za ostarele naj bi se bolj vključevali družinski člani
in prostovoljci. V domovih za starejše in posebnih socialno
varstvenih zavodih bodo zagotavljali ustrezno zdravljenje,
rehabilitacijo in zdravstveno nego oskrbovancev.
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V pripravi na starost bodo dali poudarek izobrazbi vseh ljudi, da
bodo bolje poznali procese in pojave, ki so vključeni v normalno
staranje, in spremembe, ki nastopijo z boleznimi ali pa te procese
spremljajo.
2. Zagotavljanje ustreznega zdravstvenega varstva
Primarno zdravstveno varstvo bodo zagotavljali in približali
ostarelim. Bolnišnično oskrbo bodo usmerili v hitro in učinkovito
diagnostiko, terapijo in rehabilitacijo, katerih cilj je čim hitrejša
vrnitev bolnika v domače okolje. Staranje prebivalstva bo
posledično terjalo povečanje obsega zdravstvenih storitev na vseh
nivojih zdravstvenega varstva.
3. Organiziranje neinstitucionalnih oblik življenja ostarelih
Po spoznanjih znanosti bodo ostarelim možnost neodvisnega
življenja zunaj institucij zagotavljale tudi ustrezne službe na ravni
lokalne skupnosti. Tako jim bodo pripadle pravice za dolgotrajno
nego, zagotovili jim bodo enake pogoje in enake možnosti za
uveljavitev pravic do dolgotrajne nege, dosežena bo večja stopnja
humanizacije – skrbi za ostarele, bolne in osamele, zmanjšana bo
stopnja hospitalizacije ter omogočeno bivanje v ostarelim
najbližjem socialnem okolju.
4. Skrb za neozdravljivo bolne in umirajoče
Njim in njihovim najbližjim družinskim članom bomo posvetili
večjo skrb. Izdelali bomo programe pomoči družinam umirajočih.
5. Vzpostavitev enotnega obveznega zavarovanja za dolgotrajno
nego
„Z vzpostavitvijo enotnega obveznega zavarovanja za dolgotrajno
nego bomo predvsem izenačili pravice za dolgotrajno nego,
zagotovili enake pogoje in enake možnosti za uveljavitev pravic do
dolgotrajne nege, dosegli večjo stopnjo humanizacije skrbi za
ostarele, bolne in osamljene. Zmanjšali bomo stopnjo
hospitalizacije in omogočili bivanje v svojem socialnem okolju.“
(Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike Slovenije –
zdravje za vse do leta 2004 (NPZV))
V dokumentu Strategija varstva starejših do leta 2010 –
solidarnost, sožitje in kakovost staranja prebivalstva so opredeljeni
cilji zdravstvenega varstva. Cilji politike na področju zdravstvene
skrbi za starejše obsegajo predvsem:
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•
•
•
•

ohranjanje dejavnosti starejših na vseh področjih in povečanje
števila let, ki jih preživijo zdravi,
zmanjšanje razlik v zdravju starejših,
čim daljše samostojno življenje v domačem okolju, dokler to
želijo in zmorejo ob pomoči zdravstvene nege in storitev, ki jih
potrebujejo,
kakovostno in enakopravno dostopno zdravstveno oskrbo v
stanju zdravja in bolezni.

Zagotoviti bo potrebno celotno integrirano multidisciplinarno in
interdisciplinarno oskrbo na domu ali v instituciji, ko starejši ni več
sposoben samostojnega življenja. Pri doseganju ciljev
zdravstvenega varstva je potrebno upoštevati predvsem načelo
odgovornosti za lastno zdravje, dostopnost do zdravstvenega
varstva in obravnave. Tudi za te cilje velja enako vprašanje. Pred
izdelavo novega dokumenta pa pričakujemo resno oceno
doseganja zastavljenih nalog.
Tabela 1: Osebno počutje starejših od 70 let, odgovori na vprašanje »Se počutite
zdravega?«
Št. odgovorov
DA v %
NE v %
ŠE KAR v %
Slovenija
112.837
15,4%
25,6%
51,2%
Vir: Program Starejši za starejše (2004-2013). Opomba: Niso zajeti stanovalci v domu
upokojencev.
Tabela 2: Odgovori na vprašanje »Kako pogosto obiskujete zdravnika?«
Št. odgovorov
Tedensko Mesečno
Redkeje
Nikoli
Slovenija
112.837
2,5 %
30,8 %
57,2 %
2,6 %
Vir: Program Starejši za starejše (2004-2013). Opomba: Niso zajeti stanovalci v domu
upokojencev.

Demenca
Demenca je kronična napredujoča možganska bolezen, ki
prizadene možganske funkcije. Gre za zmanjšanje ali izgubo
sposobnosti spomina, govora in izražanja, razumevanja, mišljenja,
učenja, presoje, orientacije v času in kraju. Spremembe v
možganih počasi vodijo do izgube spomina in zmedenosti.
Dementna oseba izgublja sposobnost opravljanja občasnih pa tudi
vsakodnevnih opravil.
Vzrokov za demenco je več. Povzroča jo veliko število bolezni.
Njena najpogostejša oblika je Alzheimerjeva bolezen, ki povzroča
cca. 80 % vseh demenc. Vzrok za nastanek še ni znan.
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Trenutno demence ne znamo zdraviti. Z zdravili in načinom
življenja bolezen upočasnijo ali začasno izboljšajo simptome
bolezni. Za demenco zboli 1% ljudi pred 65. letom, med 65. in 70.
letom jih je že 10%, nad 90. letom pa kar 60 %.
V Sloveniji registra za demenco nimamo, po različnih ocenah pa je
pri nas evidentiranih 31.000 dementnih bolnikov. Strokovnjaki
predvidevajo, da se bo v naslednjih 5‒10 letih število obolelih
povečalo za kar 40 %.
Že sedanje stanje, še bolj pa prognoza, terjata hitre in zelo resne
priprave. V Evropski uniji od leta 2007 vlagajo ogromno sredstev
za razvoj novih oblik zdravljenja, diagnosticiranja in uvajanja
kakovostne oskrbe (220.000.000 €). Nacionalne vlade so pozvane,
naj Alzheimerjevo bolezen in druge oblike demence prepoznajo
kot enega glavnih problemov javnega zdravstva ter poskrbijo za
nacionalne programe ukrepanja.
Slovenija je od leta 2012 članica organizacije Alzheimer Evropa.
Alzheimerjeva bolezen se začenja s spominskimi motnjami, počasi
napreduje, izkazuje pa se v nihanjih razpoloženja, izgubi
jezikovnih sposobnosti ter splošnem umiku prizadetega v osamo.
Vaskularna demenca je razmeroma pogosta, nastane zaradi žilnih
sprememb v možganih. Bolniki imajo pogosto visok krvni tlak, ki
povzroča okvare žil in infarkt. Bolezen Lewyjevih telesc je neka
oblika kombinacije med Alzheimerjevo in Parkinsonovo boleznijo.
Fronto-temporalna demenca (Pickova) se običajno pojavi v
starosti med 35 in 75 let. Predstavlja cca. 7 % obolelih za
demenco.
Demenca poteka v več fazah, ki obolelega vodijo v odvisnost od
drugih oseb. Zaradi zahtevnosti postajajo negovalci vse bolj
obremenjeni. Delo z obolelimi zahteva znanje, veliko razumevanja
ter specifične oblike in metode dela. Ker ima bolezen veliko
stopenj in pojavnih oblik in ker se z raznimi oblikami dela pa tudi z
zdravili, proces napredovanja zadržuje, je potrebno tem bolnikom
posvečati veliko pozornosti in nuditi primernejše pogoje dela.
Izrednega pomena na območju naše UE je delovanje društva GoSpominčice, ki si prizadeva za čim bolj dostojno življenje bolnikov
z demenco in veliko skrb posveča njihovim svojcem.
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Deluje po načelu slovenskega združenja za pomoč pri demenci
Spominčica. Komisija za duševno zdravje, projekt RESje, ki deluje
pri Zvezi društev upokojencev Slovenije, je izdala priročnik za
osebe z demenco in njihove svojce. S pomočjo prostovoljcev, ki
delujejo v tem projektu, je organizirala niz predavanj v društvih
upokojencev in tudi svetovanje.
Patronažna zdravstvena služba
Patronažna zdravstvena služba je cenjena dejavnost, ker spremlja
potrebe od otroštva dalje. Je nedvomno potrebna in nujna
zdravstvena pomoč na domu in ima daljšo tradicijo. Vse več je
najstarejših s slabo mobilnostjo in drugimi težavami, ki jih
prinašata starost in z njo povezano zdravstveno stanje. Krajšajo
se ležalne dobe v bolnici. Svojci so pogosto odsotni ali drugače
manj sposobni nuditi pomoč. Zelo veliko starejših živi samih, kar
močno povečuje potrebe po organizirani pomoči. Krajše ležalne
dobe v bolnici zahtevajo več zdravstvene nege na domu in pomoč
pri rehabilitaciji.
Patronažna služba obsega kurativno dejavnost (pretežno po
nalogu zdravnika) in preventivno dejavnost. Po merilih Zavoda za
zdravstveno dejavnost naj bi bil delež preventive 30 %, kurative
pa 70 %. V letu 2011 je bilo po podatkih Inštituta za zdravstveno
varstvo na območju odgovornosti Zdravstvenega doma Nova
Gorica preventivnih obiskov le 20,5 % od vseh obiskov, obiskov,
namenjenih kurativi, pa 79,5 %.
Preventivna dejavnost izkazuje:
• 56,3 % obiskov novorojenčkov,
• 4 % obiskov mater,
• 21,5 % kroničnih bolnikov,
• 1,8 % obiskov otrok, starih do 6 let,
• 1,5 % obiskov bolnikov z rakom in diabetesom,
• 1,2 % obiskov starostnikov,
• 0,7 % obiskov duševnih bolnikov in invalidov.
Odnos do aktivnosti patronažne zdravstvene službe, povezane s
starejšimi od 70 let, kažejo podatki ankete, ki so jo opravili vsi
starejši od 70 let v občini Kanal ob Soči. Na vprašanje »Vas kdaj
obiskuje patronažna sestra?« je od 722 vprašanih kar 707 (91,6
%) odgovorilo, da nikoli.
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Sedemletni pregled stopenj obiskov na domu ne nakazuje
napredka. Potrebe so glede na starostno sestavo večje, kar velja
tudi za kadrovsko zasedenost v patronažni službi.
Potrebno je okrepiti sodelovanje s službo pomoči na domu, s
prostovoljci in vsemi humanitarnimi organizacijami
Potrebe na terenu zahtevajo več prisotnosti, zlasti v izvajanju
preventivne dejavnosti.
Zdravstvena dejavnost v
institucionalnem varstvu starejših
Sodobne razmere, rastoča revščina, nezaposlenost, spremenjeni
odnosi – vse to se odraža tudi v domovih upokojencev. Že več let
se močno spreminja sestava stanovalcev. Vse več je tistih, ki
potrebujejo zahtevnejše oblike nege, narašča število dementnih
oseb. Domovi se vse bolj spreminjajo v negovalne domove. Vse
več stanovalcev (oskrbovancev) prihaja neposredno iz bolnice ali
od doma takrat, ko svojci ne zmorejo zahtevnejše oskrbe.
Zdravstveno osebje v domu upokojencev je zaposleno po
normativih.
Finančna stiska v zdravstvu se odraža tudi v domovih. Sredstva so
vsako leto nižja – zdravstvena dejavnost povzroča izgube, ki jih
domovi pokrivajo iz samoplačniškega – socialnega programa.
Prostorski pogoji za delo z dementnimi so slabi in otežujejo
sodobne pristope. Prav tako so v večini neustrezni pogoji za
fizioterapijo.
Neakutna bolniška obravnava
Negovalni oddelki
Hitro večanje števila najstarejših, spremembe v družbi, družini,
spremembe v zdravstvenem sistemu, krajšanje ležalnih dob ... so
vzroki, ki številnim povzročajo težko rešljivo zadrego. Veliko ljudi,
zlasti najstarejših, zapade v hude stiske, ko jih bolezen porine v
popolno odvisnost. Ob akutnem izbruhu bolezni ali težki poškodbi
je bolnica edina rešitev. Po končanem akutnem zdravljenju za
bolnika, ki nima zagotovljene pomoči, pa velikokrat nastane
nerešljiv problem: »Kam sedaj?«
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V Strategiji varstva starejših do leta 2010 je bilo določeno, da v
vseh regijskih bolnicah ustanovijo negovalne oddelke. Tudi v
večini regijskih bolnic so del težav rešili s tako imenovanim
»neakutnim zdravljenjem«.
Potrebe po daljši negi so velike. Nujni so obsežnejši sistemski
ukrepi in nujna je rešitev mnogih vprašanj, tudi negovalnih
oddelkov v domovih upokojencev in številnih potreb, ki ostajajo
zakrite v stanovanjih. Marsikatero vprašanje dolgotrajne nege bo
lahko rešljivo šele po sprejetju Zakona o dolgotrajni oskrbi in
zavarovanju, ki čaka na sprejem že več kot desetletje.
Pomoč umirajočim in njihovim družinam
Paliativna oskrba
O paliativni oskrbi neradi in zelo malo govorimo. Cilj paliativne
oskrbe je lajšanje telesnih in psihičnih težav, pomoč pri reševanju
duhovnih, socialnih stisk ter drugih praktičnih težav. Izvajajo jo
ekipe, sestavljene iz zdravnika, medicinske sestre, socialnega
delavca, psihologa in svojcev.
V svetu je paliativna oskrba uveljavljena že več desetletij. Naloge
skrbi za umirajoče opredeljujejo številni dokumenti. Do Pravilnika
o paliativni oskrbi, ki ga je predpisal minister za zdravje, je prišlo
šele leta 2012, velikih rezultatov še ni. Večji premiki so bili
narejeni po mednarodnem posvetu na Brdu. Naloga je zahtevna,
saj v Sloveniji zadeva letno od 19.000 do 20.000 ljudi in nekajkrat
toliko svojcev. Pričakujemo, da bo ta oblika skrbi za človeka kmalu
postala sestavni del pomoči vsem umirajočim.
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Kaj potrebujejo bolni in invalidni starejši v Sloveniji,
ki živijo v domačem okolju
Dr. Mateja Kožuh Novak, dr.med.
Razvoj strokovne pomoči bolnim in onemoglim starejšim temeljil
predvsem na izkušnjah izvajalcev, torej strok, ki so se ukvarjale s
to ciljno skupino. Zelo malo besede so imela pri tem pričakovanja
in potrebe starejših samih in njihovih družin.
Strategija razvoja dolgožive družbe temelji na vključevanju
starejših v vse smeri razvoja družbe, predvsem pa v sprejemanje
odločitev o potrebah ciljne skupine, v izrabi potenciala starejših za
vključevanje v programe aktivnega in zdravega staranja in v
programe pomoči bolnim in invalidnim in za uvajanje in vodenje
teh programov.
V Zvezi društev upokojencev Slovenije od leta 2004 prostovoljke
in prostovoljci, člani lokalnih društev upokojencev, iščejo med
starejšimi od 69 let, ki živijo v domačem okolju, tiste, ki
potrebujejo pomoč okolja, da bi lahko čim dlje živeli neodvisno in
kar se da kakovostno življenje v svojem domačem okolju. V tem
času smo uspeli geografsko pokriti 61 % slovenskega ozemlja.
Najmanj enkrat smo obiskali 54 % starejših od 69 let, med njimi
poiskali pomoči potrebne in jim skušali organizirati laično ali
profesionalno pomoč z motivacijo in vključevanjem humanitarnih
organizacij in javnih in zasebnih servisnih služb. V krajih, kjer
projekt teče, je pokritost starejših od 69 let, ki živijo v lastnih
gospodinjstvih, 94-odstotna.
Do 31. 12. 2014 smo v redno spremljanje kakovosti življenja
starejših od 69 let zajeli 151.507 (57,4%) prebivalcev Slovenije.
Da v 10 letih nismo uspeli zajeti v projekt cele Slovenije , je vzrok
samo pomanjkanje sredstev za organizacijo aktivnosti, za
pokrivanje materialnih stroškov in izobraževanja prostovoljcev, za
nakup potrebne računalniške opreme, za knjižne izdaje rezultatov
projekta in za nagradna srečanja prostovoljcev.
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Slika 2: Prikaz geografskega položaja društev upokojencev, ki so vključena v program Starejši za starejše.

5%
5%
Vir: Zveza društev upokojencev Slovenije 2014.

Samo v letu 2014 je 3.429 prostovoljk in prostovoljcev, članov
društev upokojencev, skušalo obiskati 56.298 sokrajanov, starejših
od 69 let. 10 % jih niso mogli obiskati (6 % jih je v času od
zadnjega obiska umrlo, 1,1 % iskanih niso našli, 1,8 % jih je bilo
premeščenih v dom za starejše in 1, 3% se jih je odselilo). Od
55.670 obiskanih jih je 0,5% obisk odklonilo, 3,4 % pa niso želeli
odgovarjati na vprašanja prostovoljk in prostovoljcev. Pri
obiskanih so opravili 102.739 obiskov. 14.692 (30,1 %) obiskanim
so organizirali eno ali več oblik pomoči, skupaj 7.883 pomoči in
opravili 14.529 storitev.
V 80 % so storitve pomoči nudili v društvih upokojencev, v 20 %
pa so organizirali pomoč s posredovanjem potreb RKS, Karitasu,
CSD, patronaži, občini in drugim.
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Slika 3: Prikaz različnih oblik pomoči, nudenih starejšim od 69 let v letu 2014 v okviru
programa Starejši za starejše.
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Vir: Zveza društev upokojencev Slovenije 2014.

Koliko starejših v Sloveniji potrebuje pomoč okolja za
kakovostno življenje v domačem okolju?
V analizi zbranih podatkov o kakovosti življenja 122.915 starejših od 69
let, zbranih v programu Starejši za starejše, smo dobili naslednje
rezultate: v analizo smo zajeli 37,6 % moških in 62,4 % žensk, kar
odslikava stanje v celotni populaciji (38,2 in 61,8).
večgeneracijski družini in 1,4% z drugimi. 7,7% na to vprašanje ni
odgovorilo.
očuti še kar zdrave, 40 % jih
je izjavilo, da niso zdravi. 7,5 % jih ni odgovorilo.
tedensko, 30,5 % mesečno in 57, 6% redkeje. 7 % vprašanih ni
odgovorilo.
e nobenih zdravil, 7,2 % jih jemlje 1 zdravilo,
8,7 % dve, 8,8% tri, 5,6% štiri in 10,9 % pet ali več zdravil dnevno.
je opravljalo brez težav, 15,6 % jih je izjavilo, da so delno ovirani pri
dnevni aktivnostih in 9,8 % jih je bilo močno oviranih pri
dnevnih aktivnostih.

18

Če sprejmemo hipotezo, da je velika večina močno oviranih pri dnevnih
aktivnostih starejših od 69 let, da v to starostno skupino sodi tudi
večina starejših, ki dobijo oskrbo na domu, ter da sodi v to starostno
skupino tudi večina prebivalcev domov, ki potrebujejo intenzivno nego,
lahko ocenimo, za koliko bolnih in onemoglih skrbijo v celoti domači,
torej neformalni negovalci. Glede na to, da je individualna oskrba
bolnega človeka zelo draga, lahko zanemarimo tudi število bolnih, ki
imajo najeto stalno pomoč.





39.577 (10 %) starejših od 69 let potrebuje stalno pomoč,
18.556 jih živi v domovih za starejše,
5.768 jih dobiva oskrbo na domu (2013),
20.599 jih ostaja v celoti v skrbi lastnih družin, prostovoljk
in prostovoljcev

Kakšno pomoč potrebujejo starejši od 69 let v Sloveniji?
80 % vprašanih, vključenih v program Starejši za starejše, je ob vstopu
izjavilo, da ne potrebujejo dodatne pomoči. 4,6 % jih že ima pomoč:
1 % od Centra za socialno delo (0,6 % v obdobju 2004 do 2009 in 1,6 % od
leta 2010 dalje).










1 % od Rdečega križa (0,4 % v obdobju 2004 do 2009 in
1,6 % po letu 2009).
0,5 % od Karitas (0,2 % v obdobju 2004 do 2009 in 0,8
% po letu 2009).
Od drugih dobiva pomoč 2,7 % vprašanih po letu 2009.
3,2 % jih potrebuje pomoč pri osebni negi vsak dan, 4,1
% občasno.
1,9 % jih potrebuje zdravstveno nego vsak dan, 8,4 %
občasno.
3,8 % jih potrebuje čiščenje stanovanja vsak dan, 9,6 %
občasno.
3,8 % jih potrebuje pomoč pri dnevnih nakupih vsak dan,
8,5 % občasno.
3,6 % jih potrebuje pomoč pri prinašanju hrane vsak dan,
3.6 % občasno.
8,4 % jih potrebuje pomoč pri urejanju vrta občasno, 0,9
% vsak dan.
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Denarno pomoč dobiva 2,1 % vprašanih, 2,2 % v času do 2009 in 2,0 % po
letu 2009.
 Pomoč v hrani dobiva 1,4 % vprašanih, 0,6 % do 2009 in 2,1 % po
letu 2009.
 Dnevno nego dobiva 0,44 % vprašanih, 0,3 % do 2009 in 0,6 % po
letu 2009.
 17,9 % bi pomoč lahko plačalo.
 25,2 % bi jo lahko plačalo delno.
 35,7 % je ne bi moglo plačati.
 21,2 % vprašanih na to vprašanje ni odgovorilo.
 38 % vprašanih bi sprejelo pomoč prostovoljcev. Odstotek je enak v
obeh obdobjih.
 62,8 % lahko pokrije osnovne življenjske potrebe z lastnim
dohodkom.
 8,1 % vprašanim včasih zmanjka.
 18,2 % pogosto zmanjka.
 10,8 % jih na to vprašanje ni odgovorilo.
Tistim, ki ne morejo vedno pokriti osnovnih življenjskih stroškov z lastnim
dohodkom, v 88,6 % pomagajo otroci in vnuki, 2,5 % jih prejema socialno
pomoč, 12,6 % jih dobi pomoč od drugih sorodnikov in 1,4 % od drugih
ljudi ali organizacij. 10 % starejših od 69 let nima kopalnice, 8,5 % jih
nima stranišča na tekočo vodo, 10 % jih v stanovanju nima tekoče tople
vode, 7% pa jih v stanovanju sploh nima tekoče vode.
Zaključki
Ko strokovnjaki govorijo o skrbi za starejše ali oskrbi starejših, se premalo
zavedajo, da ti izrazi zavajajo, saj potrebuje dnevno pomoč le 10 do 15 %
starejših od 69 let, da jih 67,4 % ocenjuje svoje zdravje kot dobro ali
zadovoljivo, 49 % jih ne jemlje nobenih zdravil in 3 % nikoli ne obiskuje
zdravnika in 58 % redkeje kot enkrat mesečno. Označevanje starejših kot
skupine, ki potrebuje pomoč, je diskriminatorno in škodljivo. Zato
strokovnjaki v Zvezi društev upokojencev Slovenije predlagamo, da prično
strokovnjaki in politiki nemudoma uporabljati izraza skrb za bolne in
invalidne ali onemogle starejše in oskrba bolnih in invalidnih starejših.
Rezultati našega programa so pokazali, da je 50 % starejših od 69 let, ki
živijo v domačem okolju, popolnoma sposobnih skrbeti zase in da je 39,6
% le delno oviranih pri dnevnih aktivnostih. Z vključevanjem prostovoljcev
in z večjo pomočjo države neformalnim negovalcem, ki skrbijo za 52 %
bolnih in onemoglih svojcev sami ali s pomočjo prostovoljk in
prostovoljcev, lahko poskrbimo tudi za njih.
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V času, ko najrevnejši zapuščajo domove za starejše, postaja pomoč
neformalnim negovalcem z zakonodajo, z uvedbo zavarovanja za
dolgotrajno oskrbo in s širitvijo možnosti za status družinskega pomočnika
nujnost. Prav tako postaja nujnost ureditev sofinanciranja medsebojne
pomoči starejših v samopomočnih organizacijah, saj lahko vrstniki,
prostovoljke in prostovoljci, bistveno podaljšajo obdobje samostojnosti
starejše osebe.
Rezultati so pokazali, da le 20 % starejših od 69 let potrebuje pomoč. 4,6
% jih je ob vstopu v projekt pomoč zunaj družine že imelo. Različne oblike
pomoči potrebuje od 7 do 14 % vprašanih. Žal pa jih je od 96.845, ki so
odgovorili na vprašanje, ali bi lahko pomoč plačali, 45,3 % odgovorilo, da
pomoči ne morejo plačati, polovica od teh v času, ko pokojnine še niso bile
tako majhne, kot so sedaj. Delno bi jih pomoč lahko plačalo 32 % in le 23
% bi jih pomoč lahko plačalo v celoti. Ti odgovori jasno kažejo, da morajo
občine poskrbeti za sofinanciranje oskrbe na domu tudi vnaprej.
Odhajanje revnejših starejših iz domov za starejše, počasno povečevanje
količine plačane oskrbe na domu, bistveno večja obremenjenost sedanjih
generacij zaposlenih kot prejšnjih, višja pričakovanja bolnih in onemoglih v
sedanji generaciji kot v prejšnjih, hitrejše odpuščanje bolnikov iz bolnišnic
in zniževanje nivoja socialne države, vse to postavlja vprašanje
racionalizacije in modernizacije skrbi za bolne in onemogle v ospredje.
Slika 4: Integrirana pomoč starejšim v lokalni skupnosti.

Vir: Zveza društev upokojencev Slovenije 2015.
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Na sliki 3 je prikazana shema integrirane skrbi za starejše, zdrave in bolne,
pri čemer lahko zdravi starejši sami in vključeni v samopomočne
organizacije skrbijo sami zase. Žal država sofinancira drage programe, ki
jih za zdrave starejše uvajajo in vodijo zaposleni strokovnjaki, namesto da
bi dala prednost samopomočnim organizacijam starejših, ki že izvajajo
programe aktivnega in zdravega staranja in bi s sofinanciranjem države
lahko vključile bistveno večje število starejših.
Starejšim, ki so delno omejeni pri dnevnih aktivnostih, lahko poleg svojcev
pomagajo prostovoljci, ki že sedaj prispevajo v teh programih več kot 1
milijon prostovoljskih ur letno. Z bolj urejenim sofinanciranjem bi v
program Starejši za starejše brez težav vključili vse starejše od 69 let v
Sloveniji. Kot je razvidno na sliki 2, opravljajo prostovoljci le laično pomoč,
v večini primerov le občasno, zaradi česar niso konkurenčni podjetjem in
zavodom, ki se ukvarjajo s profesionalno oskrbo bolnih in invalidnih, pač
pa so lahko pomembna pomoč svojcem. Dobra prostovoljska mreža
seveda lahko v celoti prevzame pomoč pri ohranjanju socialnih stikov
(vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom,
spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje
ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na
institucionalno varstvo) in s tem usposobljenim socialnim oskrbovalcem
omogoči več časa za vsakodnevno pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih in
za dnevno gospodinjsko pomoč.
Strokovna pomoč je potrebna predvsem 10 do 15 % starejšim, ki so hudo
omejeni pri dnevnih aktivnostih. Tudi tej ciljni skupini starejših pa lahko
pomagajo prostovoljci tako, da vsakodnevne pomoči potrebne poiščejo in
seznanijo svojce z možnostjo strokovne pomoči in strokovne organizacije
usmerijo k pomoči potrebnim.
Skrb za bolne in invalidne postaja z odhajanjem starejših iz domov za
starejše vedno bolj v rokah lokalne skupnosti. Ta mora poskrbeti za
sinhrono in racionalno delovanje vseh izvajalcev pomoči, ob tem pa
nadzirati kakovost nudene pomoči in zajetost ciljne skupine v pomoč. V
projektu NET-Age smo to pot nakazali. V dobro vseh generacij bomo
morali premagati odpor stroke in politike do aktivnosti starejših samih,
prav tako pa tudi nestrpnost in slabo sodelovanje med strokami.
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Priporočila državi, občini in civilni družbi Sprejeti sklepi in
priporočila z delavnic projekta NET-Age
DRŽAVI:
Priporočilo 1: Izdelava kritične ocene uresničevanja Resolucije o
nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013‒2020.
Priporočilo 2: Pospešitev izdelave in sprejem strategije dolgožive družbe
z opredeljenimi nalogami vseh nosilcev.
Priporočilo 3: Pospešitev vseh postopkov za sprejetje Zakona o
dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo.
Priporočilo 4: Oblikovanje rezervnega demografskega sklada najkasneje
do roka, ki ga določa ZPIZ.
Priporočilo 5: Pregled in posodobitev prostorske in fiskalne zakonodaje s
ciljem zaustavitve
demografske degradacije demografsko ogroženih območij.
Priporočilo 6: Sprejem pravnih, normativnih rešitev za razvoj
skupnostnih oblik storitev za vse tiste, ki potrebujejo pomoč drugih, in s
tem pospešitev procesa deinstitucionalizacije.
OBČINI:
Priporočilo 1: Izdelava ocene demografskih sprememb s poudarki na
posledicah le-teh na kakovost življenja vseh občanov in možni ukrepi.
Priporočilo 2: Analiza in spodbujanje kakovosti zdravstvenih in socialnih
storitev, ki omogočajo dvig kakovosti življenja doma.
Priporočilo 3: Posebno pozornost posvetiti izobraževanju, usposabljanju
in organizirani pomoči neformalne oskrbe (pomoč družini …).
Priporočilo 4: Povečati povezanost, mreženje vseh nosilcev izvajanja
storitev za vse občane, ki potrebujejo pomoč (služba pomoči na domu,
patronažna zdravstvena služba, prostovoljci, humanitarne organizacije,
občinske službe …).
Priporočilo 5: Spodbujanje prostovoljstva (tudi s sistemi financiranja iz
občinskih proračunov – pomoč pri projektih in druge stimulacije).
Priporočilo 6: Razvoj preventivnih dejavnosti.
Priporočilo 7: Redno spremljanje in ocenjevanje uresničevanja ukrepov
socialne in zdravstvene politike v občini. Oblikovanje koordinacijskega
organa,ki naj bi povezoval vse izvajalce v občini (občino, CSD, ZD, policijo,
humanitarne organizacije, šolo …).
Priporočilo 8: Ažuriranje in prilagoditev prostorskih aktov potrebam
občanov (starejšim in invalidom prijazna mesta in podeželje).
Priporočilo 9: Spodbujati razvoj vseživljenjskega izobraževanja.
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CIVILNI DRUŽBI:
Priporočilo 1: Izdelava ocene stanja, razmer in potreb v ciljni skupini, ki jo
posamezno društvo predstavlja, ter predlaganje ukrepov občini in drugim
pristojnim organizacijam.
Priporočilo 2: Spodbujanje in organizacija prostovoljstva v lastnih vrstah in
povezovanje z drugimi prostovoljskimi organizacijami.
Priporočilo 3: Razvoj preventivnih dejavnosti in izobraževanja (druženje
kot boj z osamljenostjo, zdrav način življenja, medsebojna pomoč,
humanitarna dejavnost).
Priporočilo 4: Medgeneracijsko sožitje in sodelovanje. Priporočilo 5: Skrb
za zdravje in zdravo okolje.
Poudarki s posveta Razvoj pomoči na domu in drugih skupnostih oblik, ki
je potekal v Desklah 18. 12. 2014:
Poudarek 1: Spodbujati pospeševanje procesa deinstitucionalizacije.
Poudarek 2: Zavzemanje za večjo pestrost in dvig kakovosti ponudnikov
socialnih in zdravstvenih storitev oziroma nosilcev vseh dejavnosti, ki
vplivajo na kakovost življenja starejših.
Poudarek 3: Podpora socialni inovativnosti in razvoju skupnostnih oblik
storitev.
Poudarek 4: Zavzemanje za povečanje obsega nudene zdravstvene in
socialne pomoči na domu.
Poudarek 5: Tesnejše sodelovanje med ključnimi nosilci: predstavniki
odgovornih ministrstev, lokalna skupnost, nevladne, prostovoljne,
samopomočne in humanitarne organizacije ter ponudniki socialnih in
zdravstvenih storitev.
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Zaključek
Na položaj in na pogoje življenja starejše generacije vplivajo številni
dejavniki Te smo v osnutku ocene stanja na Goriškem opredeljevali in
opozarjali na njihov vpliv ter v delavnicah iskali rešitve.
Ti dejavniki so zlasti:
1. Hitre demografske posledice so predvidljive. Na podeželju so občutne
demografske spremembe,ki jih povzroča odseljevanje mladine. Marsikje
je že ogrožena kulturna krajina. Pogoji življenja starejših pa vse manj
vzdržni.
2. Družbena,moralna in ekonomska kriza povečuje rast revščine. Zlasti se
slabša položaj najbolj ranljivih skupin. Najbolj so ogrožene starejše
ženske,ki živijo same.
3. Slabša se socialna varnost. Spremenjena socialna zakonodaja je
posledično ogrozila velik del prejemnikov in njihovih družin.
4. Ogrožena je vzdržnost in kakovost javnega zdravstva.
5. Ogrožena je stabilnost pokojninske blagajne in tudi zaupanje v
stabilnost sistema.
6. Družina kot osnovna družbena celica doživlja velike spremembe.
7. Spremembe v družbi ogrožajo medgeneracijsko sožitje in solidarnost.
8. Razvoj mreže storitev socialnega varstva ni dovolj hitro spremljal
demografske spremembe in ni bil enakomeren. Pri oblikovanju mreže in
storitev so premalo upoštevane želje in potrebe starejših. Nova
spoznanja o kakovosti življenja terjajo spremembo odnosov, drugačna
strokovna
izhodišča
pri
izvajanju
storitev.
V
procesu
deinstitucionalizacije je potrebno dati večji poudarek pomoči na domu
in razvoju skupnostnih oblik v sredinah kjer ljudje živijo. Povečati
oziroma vzpostaviti je nujno sodelovanje, informiranje in skupno
reševanje težav med lokalno skupnostjo, organiziranimi službami
socialne in zdravstvene pomoči na domu, predstavniki civilne družbe in
prostovoljci. Govorimo o integrirani pomoči.
9. Cenovna dostopnost storitev ni skladna z materialnimi zmožnostmi
večine starejših.
10. Že predolgo se odlaga sprejetje Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki naj bi
zagotovil dolgoročno vzdržnost sistema.
V okviru projekta NET-AGE smo izdelali oceno stanje v UE Gorica, s
poudarkom na stanju v občini Kanal ob Soči. Ocena je bila osnova za
obravnavo v delavnicah in posvetih, kjer smo preverjali ugotovitve, iskali
rešitve, dajali pobude in predloge.
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Pri izdelavi materialov so sodelovali številni dejavniki. Odziv vseh pozvanih
in sodelujočih je bil popoln. HVALA ZA SODELOVANJE, ki daje zagotovila,
da bomo tudi v bodoče skupaj našli najboljše rešitve. Sodelovali so tako
predstavniki ministrstev, vladnih služb, izvajalci zdravstvenih in socialnih
dejavnosti, lokalnih skupnosti, organizacije civilne družbe in prostovoljci.
Povečane so bile aktivnosti organizacij civilne družbe in prostovoljcev.
Na delavnicah in drugih aktivnostih in posvetih so bili sprejeti zaključki,
pobude in predlogi tako na državi, lokalni skupnosti kot tudi civilni družbi.
Prejeti zaključki so trajnejša opredelitev.
Ugotovitve so se odražale tudi v neposrednih rezultatih
1.
Vzpostavljeno je bilo tesnejše sodelovanje vseh izvajalcev, tako
zdravstvene pomoči na domu, izvajalcev socialnih uslug,
predstavnikov organizacij civilne družbe in prostovoljcev. Lokalna
skupnost pa je pokazala polno odgovornost in popolno sodelovanje,
kar je zagotovilo za trajne rezultate.
2.
Povečane so bile aktivnosti organizacij ciljne skupine in delo
prostovoljcev.
3.
Povečano je bilo informiranje, osveščanje in tudi reševanje
problematike.
4.
S sklepi občinskega sveta je znižana cena storitev pomoči na domu,
vzpostavljeni boljši pogoji za delo oskrbovalk .Zagotovljena je tudi
možnost prevozov.
5.
Veliko je bilo narejenega za izobraževanje in osveščanje. Svojci in
neformalni oskrbovalci so imeli možnost dodatnega izobraževanja o
pravicah, posebej o problematiki demence.
6.
Izkušnje iz dosedanjega dela v projektu so posredovane tudi po
Sloveniji. Posebne predstavitve so bili na Koroškem, na Južno
Primorskem, v Beli krajini, na Festivalu za tretje življenjsko obdobje,
koordinatorjem projekta »Starejši za višjo kakovost življenja doma«
in na zaključni konferenci. Deinstitucionalizacija na pohodu na
katerega so vabljeni predstavniki organizacij v Slovenji,ki se s to
problematiko posredno in neposredno srečujejo.
7.
Odzivi so spodbudni in obetajo trajnostne aktivnosti.
8.
Predstavitve partnerjev v projektu NET-Age in povezovanje z njimi so
zelo koristne in upamo, da bodo trajnejše.
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