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Uvodni nagovor
Liljana Batič

Spoštovane bralke in bralci,
pred vami je brošura, ki smo jo izdali ob koncu projekta Aktivno in kvalitetno
staranje v domačem okolju (A-Qu-A), ki ga je sofinanciral Program
Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014.
S projektom smo, skupaj s projektnimi partnerji, želeli prikazati in uveljaviti
nove oblike pomoči na domu, s poudarkom na celostni obravnavi in
integriranem pristopu socialne in zdravstvene oskrbe.

O Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana
Mestna občina Ljubljana je ustanoviteljica Zavoda za oskrbo na domu
Ljubljana, ki s spremljanjem smernic nacionalne in lokalne strategije
socialnega varstva sledi aktualnim družbenim poudarkom, ki danes dajejo
vedno večji pomen pomoči na domu.
Iz tega izhajajo naše temeljne naloge, da starejšim, invalidom in kronično
bolnim omogočamo lažje in lepše življenje ter jim nudimo pomoč pri
osnovnih dnevnih opravilih, gospodinjstvu in ohranjanju socialnih stikov.
To je naša osnovna dejavnost, ki je z visoko subvencionirano ceno storitve
Mestne občine Ljubljana, v višini 80 odstotkov, zelo dostopna in prijazna za
uporabnike.
Ker se zavedamo, da je celostni pristop k obravnavi vsakega posameznika
pogoj za boljše življenje naših uporabnikov, smo v zadnjih letih razširili
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ponudbo naših storitev ter začeli tudi z izvajanjem storitev socialnega servisa,
kot so pedikura, frizerstvo, čiščenje, spremstvo, druženje in podobno.
Želje starejših so, da v okviru svojega okolja vzpostavljajo nove socialne
stike in ostanejo aktivni v domačem okolju, zato smo dali velik poudarek
vključevanju starejših v medgeneracijsko sodelovanje, skupine za
samopomoč in prostovoljstvo ter bili uspešni pri tem, da so starejši v svoje
življenje sprejeli dijake, študente in starejše prostovoljce.
Število uporabnikov in zadovoljstvo uporabnikov se v zadnjih letih vztrajno
povečujeta, kar nam je dalo pogum, da smo na podlagi izkušenj in
prepoznavanja potreb uporabnikov pristopili k prijavi projekta Norveškega
finančnega mehanizma 2009-2014 ter s tem poskušali uporabnikom nuditi
nove storitve, ki jih potrebujejo za kakovostno življenje na svojih domovih.
Tako v okviru projekta A-Qu-A, ki je trajal od maja 2015 do konca decembra
2016, za starejše, ki živijo na svojih domovih, izvajamo brezplačne storitve
s področja drugih zdravstvenih dejavnosti, predvsem fizioterapijo, delovno
terapijo, logopedijo, gibalne vadbe, storitve zdravstvene nege, svetovanja
o bivalnem okolju, prakse študentov, različne meritve psihofizičnih
sposobnosti in intervencije.

Projekt Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju A-Qu-A
(Active and quality aging in home environment)
je sofinanciral Program Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014.

Skupna višina nepovratnih sredstev z naslova Norveškega finančnega
mehanizma je bila 700.599,77 EUR, lastni prispevek 36.873,67 EUR, skupni
upravičeni stroški projekta pa so bili 737.473,44 EUR.
Nosilec projekta je Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, drugi partnerji pa so:
•
UP ZRS Inštitut za kineziološke študije,
•
UL Zdravstvena fakulteta,
•
Mestna zveza upokojencev MOL,
•
Fakulteta za dizajn,
•
Mestna občina Ljubljana,
•
norveški partner Univerza Oslo in Akershus – Fakulteta za zdravstvene vede.
Idejna zasnova projekta je izhajala iz potreb uporabnikov po novih oblikah
pomoči na domu ter celostni in individualni obravnavi uporabnikov, večjem
povezovanju storitev socialnega varstva in zdravstva ter možnostjo vpliva na
spremembo strokovne prakse na področju oskrbe na domu. Velik poudarek
je bil namenjen tudi izobraževanju zaposlenih v zavodu.
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Aktivnosti projekta so bile izvajane tudi s ciljem, da se doseže zmanjšanje
neenakosti med posameznimi skupinami starejših, invalidov in kronično
bolnih, ki živijo doma, v primerjavi z istimi skupinami, ki so nameščene v
institucionalno varstvo.
Pomemben poudarek pri izvajanju dejavnosti iz projekta je slonel na
multidisciplinarnem izvajanju aktivnosti (raznolikost projektnih partnerjev)
in dolgoročni viziji sodelovanja različnih strok pri delu s starejšimi na
naslednjih področjih:
•
preventivne dejavnosti: izobraževanje starejših in njihovih svojcev o
znanstvenih dognanjih, ki dokazujejo pomen telesne dejavnosti in izvajanja
kinezioloških vaj na domovih uporabnikov;
•
prikaz zdravih jedilnikov in priprave zdravih obrokov na domovih
uporabnikov;
•
izvajanje neposrednih storitev drugih zdravstvenih dejavnosti:
fizioterapija, delovna terapija, zdravstvena nega in logopedija na domovih
starejših;
•
prilagoditve obstoječih bivalnih enot, ki zaradi pešanja fizičnih in
mentalnih funkcij pri starejših vplivajo na možnost neodvisnega življenja,
ter analiziranje bivalnega okolja starejših glede arhitekturnih ovir in
ugotavljanje dejavnikov tveganja za padce in njihovo preprečevanje;
•
izvajanje množičnih meritev uporabnikov z mobilnim laboratorijem in
intervencijskimi programi gibalnih vadb, usmerjenimi v izboljšanje gibalne
učinkovitosti starejših;
•
praksa študentov: stik študentov s starejšimi na njihovih domovih
prispeva k medgeneracijski solidarnosti in vpliva na krepitev vrednot
mladih;
•
vključevanje Mestne zveze upokojencev in dnevnih centrov v Mestni
občini Ljubljana, ki so del ciljne skupine projekta in končni uporabniki
storitev;
•
vključevanje Mestne občine Ljubljana z informiranjem občank in
občanov o možnostih koriščenja novih storitev;
•
norveški partner, ki sodeluje pri izmenjavi strokovnih praks med
državama.
Med trajanjem projekta smo izvedli veliko aktivnosti, na podlagi katerih
so uporabniki prejeli storitve preventivne in druge obravnave, do katerih
sami zaradi različnih omejitev niso imeli dostopa. To je velikokrat vzrok
za prepozno rehabilitacijo po boleznih ali poškodbah, slabše ohranjanje
telesnega in duševnega zdravja ter hitrejše usihanje telesnih in duševnih
funkcij. Posledično to pomeni zmanjšana dejavnost starejših in s tem večja
izključenost starejše populacije iz družbe ter hkrati tudi večje obremenitve
za posameznika, svojce in širšo družbo.
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V projektu smo izvajali tudi natančen pregled stanja potreb starejših
občanov, ki živijo v domačem okolju, ter načrtovanje in izvajanje storitev, ki
so za uporabnika najprimernejše. Med izvajanjem projekta smo ugotovili,
da se največje potrebe izkazujejo na področju storitev delovne terapije in
fizioterapije.
Projekt je namenjal veliko pozornosti tudi usposabljanju in izobraževanju
socialnih delavk in socialnih oskrbovalk, ki so z dodatnim znanjem in
povezovanjem različnih strok dvignili kakovost storitev na področju
socialnega varstva. To povezovanje se je izkazalo kot ključen element
projekta, kar dokazuje tudi veliko zadovoljstvo uporabnikov storitev med
trajanjem projekta.
Zavod je med trajanjem projekta, in sicer od maja 2015 do konca decembra
2016, za vse zainteresirane uporabnike izvajal omenjene storitve brezplačno,
poleg tega pa organiziral tudi svetovanja o zdravi prehrani in gibalni vadbi
ter izobraževanje zaposlenih.
Še pred koncem projekta, ko že presegamo zastavljen kazalnike, ocenjujemo,
da smo dosegli pomembne korake k drugačnemu pristopu do oskrbe na
domu in izboljšali kakovost življenja naših uporabnikov. Naše mnenje je,
da je celoten sistem podpore starejšim, ki smo ga izvajali v sklopu projekta
A-Qu-A, primeren tudi za implementacijo v širšem slovenskem okolju.

Opis partnerjev

1. Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut
za kineziološke raziskave
Prispevek je bil predvsem znanstveno-strokovne narave in je temeljil
na izvedbi množičnih meritev uporabnikov z mobilnim laboratorijem,
postavitvijo normativnih vrednosti fizioloških testov, pripravo intervencijskih
programov, usmerjenih v izboljšanje gibalne učinkovitosti starejših občanov,
organizacijo strokovnih seminarjev s ciljem dopolnilnega izobraževanja
strokovnih delavcev. Poleg tega se je partner vključil tudi v informiranje
javnosti s postavitvijo spletne strani projekta in pripravo tiskanega
strokovnega gradiva.
2. Zdravstvena fakulteta
Prispevek je temeljil na usposabljanju študentov na področju kliničnega
usposabljanja. Študenti 3. letnika, ki so tik pred vstopom na trg dela, so v sklopu
projekta opravljali obvezno študijsko prakso. V nalogah so zajeli področja
zdravstvene nege, delovne terapije in fizioterapije. Stik študentov s starostniki
na domu je pomembno prispeval k medgeneracijski solidarnosti in vplival na
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krepitev vrednot mladih. Hkrati so bila to njihova strokovna intervencija, ki
deluje preventivno in kurativno, vsak v okviru svojih strokovnih kompetenc.
3. Mestna zveza upokojencev
Člani Mestne zveze upokojencev Ljubljana so bili del ciljne skupine projekta
in končni uporabniki storitev. Partner je v okviru svojih mednarodnih
udejstvovanj pri srečanju sorodnih društev na evropski ravni promoviral
projekt ter v skladu s svojo redno dejavnostjo na dogodkih zveze seznanjal
uporabnike z možnostmi, ki jim jih je brezplačno nudil projekt.
4. Fakulteta za dizajn
Prispevek je temeljil na intervencijah v smislu prilagoditve bivalnega okolja
potrebam starejših oseb, kar je vplivalo na večjo varnost in sposobnost za
čim daljše samostojno in neodvisno življenje starejših oseb. Pri delu so
sodelovali izbrani študenti 3. letnika, ki so med študijem že pridobili vsa
temeljna znanja in so tik pred vstopom na trg dela. Študenti so v sklopu
projekta opravljali obvezno študijsko prakso. Pod vodstvom mentorja so
izdelali načrte za prenovo bivalnih prostorov. Stik študentov s starostniki
na domu je prispeval k medgeneracijski solidarnosti in vplival na krepitev
vrednot mladih. Ob koncu projekta je partner pripravil strokovno publikacijo,
v kateri je zbral nasvete in primere dobrih praks s področja prenove
stanovanjskih objektov za starejše osebe.
5. Mestna občina Ljubljana
Obveščanje javnosti o projektu prek obstoječih medijskih kanalov, s
katerimi razpolaga MOL, je javnost obveščala o začetku in poteku projekta,
predvsem pa o končnih rezultatih. S tem je projekt pridobil vrednost, širino
in zavedanje občanov o njegovem obstoju.
Partner je tudi prispeval k organizaciji delavnic in predstavitev na dveh
festivalih in okroglih mizah v četrtnih skupnostih ter zaključne konference.
S tem je projekt pridobil kakovostnega izvajalca storitev informiranja in
obveščanja, ki je v stiku z zelo široko javnostjo.
6. Univerza Oslo in Akershus, Fakulteta za zdravstvene vede
Partner je obiskal Slovenijo, ko je potekal festival za tretje življenjsko
obdobje, na katerem je tudi aktivno sodeloval. Osebno se je seznanil
s projektno ekipo in bil v tesnem sodelovanju s slovenskimi strokovnimi
kolegi ter vključen v pripravo intervencijskih programov. Partner je po
svojih zmožnostih v svoji domovini promoviral projekt, ki je tako pridobil
tudi dodatno težo na mednarodni ravni.
Tudi v prihodnje si bomo prizadevali za izvajanje učinkovitih oblik pomoči na
domu in še večje zadovoljstvo uporabnikov z našimi storitvami, med drugim
pa tudi za to, da bodo rezultati projekta A-Qu-A prispevali k sistemskim
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spremembam na področju dela s starejšimi ter se tako bolj ustrezno odzivali
na potrebe uporabnikov in njihovih svojcev.
Na koncu bi se rada zahvalila vsem projektnim partnerjem za opravljeno
delo in sodelovanje v projektu, Mestni občini Ljubljana, naši ustanoviteljici,
za vso podporo ter seveda vsem zaposlenim v Zavodu za oskrbo na domu
Ljubljana, ki so pri svojem delu sprejemali nova znanja in pridobivali
nove izkušnje, s katerimi so pripomogli k bolj kakovostni pomoči našim
uporabnikom na njihovih domovih.
Hvala tudi vsem uporabnikom za sodelovanje, razumevanje in potrpljenje
pri uvajanju novih oblik dela. Zelo smo veseli izkazanega zadovoljstva za
opravljeno delo.

Prijetno branje vam želim,
						
				
Liljana Batič,
				
direktorica Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana
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Celostni pristop pri zagotavljanju
pomoči na domu
Rosana Gjura Luci
Tanja Požaršek

Povzetek

Naraščanje starejšega prebivalstva postavlja tako socialni kot zdravstveni
sistem pred izziv povečanih potreb po storitvah dolgotrajne oskrbe
in prilagojenih storitvah starejšim, ki jim omogočajo oziroma lajšajo
vsakodnevno življenje in vključevanje v okolje. Zavod za oskrbo na domu
Ljubljana že od leta 2002 omogoča storitve pomoči na domu, kot jo
določa zakonodaja. Poleg osnovne dejavnosti izvaja tudi socialni servis,
organizirano prostovoljstvo in medgeneracijsko sodelovanje. Zavod je kot
dopolnitev osnovne dejavnosti in zaradi izkazanih potreb po nekaterih
zdravstvenih storitvah na domu maja 2015 s projektnimi partnerji začel
z izvajanjem projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju
(A-Qu-A), ki ga je sofinanciral Program Norveškega finančnega mehanizma
2009-2014. Med projektom smo delovali po načelih integrirane oskrbe
ter našim uporabnikom nudili brezplačne storitve fizioterapije, delovne
terapije, zdravstvene nege, logopedije, prehranskega svetovanja, meritve
psihofizičnih sposobnosti in intervencije, prilagoditve bivalnega okolja
potrebam starejših ter programe gibalne vadbe. Koordinacija pomoči
na domu je v projektu odigrala ključno vlogo povezovalnega člena med
udeleženimi akterji v različnih interakcijskih kontekstih.
Ključne besede: pomoč na domu starejšim, celostni pristop, integrirana
oskrba, aktivno in kvalitetno staranje, preprečevanje neenakosti, socialna
in zdravstvena oskrba.
Staranje družbe je resen problem, ki zahteva hitro in temeljito ukrepanje
ter prilagoditev razmer tako, da bodo zagotavljale socialno vključenost,
oskrbo in pomoč starejšim ter dostojno življenje v starosti. Dolgo trajanje
življenja prinaša poleg številnih tveganj tudi mnoge priložnosti (Šiplič in
Horvat, 2015).
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V splošnem interesu je, da starejši človek živi v naravnem družinskem
okolju. Da bi lahko bival v družinskem okolju, je treba ponuditi čim več oblik
pomoči, ki jih starejši potrebujejo: zdravstveno in osebno nego, prehrano,
gospodinjske usluge, manjša hišna opravila, družabništvo in podobno. Prav
zato je naš projekt izrednega pomena, ker izenačuje možnosti med skupino
starejših, ki v institucionalnem varstvu prejemajo vse potrebne storitve,
zdravstvene in socialne, ter na drugi strani starejšega, ki se je po temeljni
človekovi pravici odločil ostati doma in zato ni imel možnosti na lastnem
domu prejeti zanj potrebne in primerne zdravstvene in socialne oskrbe.
Večina starejših si želi biti neodvisnih v starosti ter kakovostno in kar se dá
aktivno preživeti čas ob sobivanju in sožitju različnih generacij. Kljub temu
se povečuje delež starejših, ki postajajo odvisni od okolice. Po podatkih
Statističnega urada Republike Slovenije je v Mestni občini Ljubljana leta
2012 bivalo 48.752 prebivalcev, starejših od 65 let, kar predstavlja 17,3 %
prebivalstva Ljubljane, poleg tega pa se je od leta 2000 povečalo za približno
2,6 %. Glede na stanje v družbi je treba stremeti k široki ponudbi različnih
vrst pomoči za specifične potrebe starejših in zagotoviti široko dostopnost
teh storitev (spletna stran A-Qu-A). Žnidarec Demšar (2015) navaja, da je
ključni kriterij, da lahko govorimo o kakovosti, ki krepi moč uporabnika,
vzpostavljen odnos, ki temelji na zaupanju, občutku sprejetosti, spoštljivosti
in odzivnosti. Takšen odnos smo vzpostavljali tudi pri našem projektnem
delu in delovali spoštljivo na vseh ravneh ponujene pomoči.
V projektu A-Qu-A smo se socialne delavke soočale z razvijanjem metod in
spretnosti socialnega dela ter koordiniranjem storitev na nov način, saj smo
vsak dan delale skupaj z diplomiranimi medicinskimi sestrami, fizioterapevti
in delovnimi terapevti, se povezovale s socialnimi oskrbovalkami in tako
bogatile kakovost opravljenih storitev na domovih naših uporabnikov.
S tem projektnim delom opozarjamo na pomembnost integriranega
sodelovanja, razvoj novih storitev, svetovanje, nove načine sobivanja, večje
aktiviranje samopomoči in prostovoljstva ter vključevanje celotne strukture
prebivalstva.
Tudi Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje
2013-2020 navaja, da do leta 2020 želijo bistveno okrepiti skupnostne oblike
socialnega varstva in povečati število njihovih uporabnikov. Na področju
dolgotrajne oskrbe bo v prihodnjih letih nujna sprememba sistema
financiranja (strukture financiranja), zato se predpostavlja, da bo spodbudilo
povpraševanje po različnih oblikah pomoči na domu, kar naše delo potrjuje.
Starejši se pogosto soočajo z nizkimi prihodki (pokojninami), zaradi
česar je visoka tudi stopnja tveganja revščine pri starejših osebah, še
posebej pri tistih, ki živijo same, predvsem pa pri starejših ženskah, ki
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živijo same (skoraj vsaka druga ženska, stara nad 65 let, ki živi sama, ima
razpoložljive dohodke pod nacionalno mejo tveganja revščine). Ob tem je
pogosto slaba tudi socialna vključenost starejših oseb. V tem kontekstu
smo z našim projektnim delom socialne delavke zbirale življenjske zgodbe
starejših, saj za intervencijo in pomoč posamezniku potrebujemo znanje in
vedenje o socialni realnosti posameznika (Mali, 2015). Tako smo uspešno
zadovoljevale prej navedene potrebe naših uporabnikov.
Storitve podpore in pomoči za socialno vključevanje in samostojno življenje
v skupnosti izvajajo CSD, varstveno-delovni centri, domovi za starejše,
posebni socialni zavodi, zavodi za oskrbo na domu in zasebniki koncesionarji.
Te oblike socialnovarstvenih storitev dopolnjujejo institucionalne storitve
in hkrati predstavljajo njihovo alternativo, saj lahko del uporabnikov ob
ustrezni podpori in pomoči ostane v domačem okolju, namesto da bi moral
v institucionalno oskrbo.
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana deluje kot javni zavod s področja
socialnega varstva od 1. 5. 2002. Ustanoviteljica zavoda je Mestna občina
Ljubljana. Zavod je bil ustanovljen za opravljanje storitev socialne oskrbe
in socialnega servisa. Storitve pomoči na domu (javna služba) uporabnikom
zagotavljamo s pomočjo sofinanciranja lokalne skupnosti, pri čemer del cene
storitve plača uporabnik, del pa subvencionira občina (80 %). S celostnim
pristopom želimo odgovoriti na vse potrebe ljudi, ki živijo na svojem domu in
zaradi starosti, invalidnosti ali bolezni potrebujejo pomoč pri vsakodnevnih
opravilih. Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 45/2010) v 6. in 7. člen podrobneje opredeljuje storitvi
pomoč na domu in socialni servis.
Zaradi potreb starejših po širitvi pomoči zavod v okviru projekta Aktivno
in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A) uporabnikom med
trajanjem projekta, to je od maja 2015 do konca leta 2016, na domu nudi
brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije, dietetike, zdravstvene
nege in logopedije. Skupaj s projektnimi partnerji (Mestno občino Ljubljana,
Univerzo na Primorskem, Znanstvenim-raziskovalnim središčem,
Inštitutom za kineziološke raziskave, Mestno zvezo upokojencev Ljubljana,
Zdravstveno fakulteto, Fakulteto za dizajn, norveškim partnerjem, Univerzo
Oslo in Akershus – Fakulteto za zdravstvene vede) nudimo dodatne oblike
pomoči, izobraževanj, svetovanj in rekreacije za kakovostnejše življenje v
domačem okolju. Projekt je bil namenjen starejšim nad 65 let, osebam s
statusom invalida in kronično bolnim, članom Mestne zveze upokojencev
Ljubljana ter drugim zainteresiranim posameznikom, ki živijo na območju
Mestne občine Ljubljana ter so za pomoč prosili. Osnovni cilj projekta
je zagotoviti zdravo in aktivno staranje prebivalstva. Izvajanje projekta
A-Qu-A pomembno vpliva na kakovost izvajanja storitev socialne oskrbe,
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ozaveščanje uporabnikov na področju preventive in neposrednega izvajanja
storitev drugih zdravstvenih dejavnosti, daje poudarek celostnemu pristopu
in timskemu delu različnih strok ter s tem izboljšuje psihofizično kondicijo
uporabnikov in zaposlenih zavoda.

Integrirana oskrba v sklopu projekta A-Qu-A

Za boljše razumevanje dolgotrajne oskrbe je OECD spomladi 2005 sprejela
definicijo, ki jo opredeljuje kot izvajanje različnih vrst zdravstvene in socialne
oskrbe, ki jih posameznik potrebuje pri opravljanju osnovnih življenjskih
dejavnosti v nekem časovnem obdobju, in je posledica splošne oslabelosti,
kronične bolezni, poškodbe ali druge bolezni. Je pristop, ki omogoča
kontinuirano obravnavo starejših oseb, bolnikov s kronično boleznijo, oseb
z degenerativnimi spremembami, oseb po poškodbah in invalidnih oseb.
Dobra koordinacija, povezovanje in komunikacija znotraj služb in navzven
med izvajalci in uporabnikom ali neformalnim izvajalcem oskrbe vplivajo na
večje zadovoljstvo posameznika in izvajalcev, izboljšajo kakovost storitev in
so stroškovno učinkovitejši, hkrati pa zmanjšujejo neučinkovitost služb in
posameznika znotraj sistema.
Vodenje integrirane oskrbe je bilo tudi pri našem projektu usmerjeno
na življenjsko okolje posameznika (upoštevanje človeka kot enkratnega
posameznika, njegovih navad in socialnega okolja, spoštovanje dostojanstva
in njegovih vrednot), sestavljale so jo profesionalne storitve fizioterapije,
delovne terapije, zdravstvene nege, logopedije na domu in socialne oskrbe,
storitev neformalnih izvajalcev in prostovoljcev (jasna določitev nalog,
dobra komunikacija), povezavo služb znotraj organizacije (dobra notranja
povezanost in uporaba razpoložljive informacijske in druge tehnologije,
pretok kadra glede na potrebe služb), koordinacijo služb različnih izvajalcev
(standardi, kriteriji, vrednotenje storitev, informacijski sistem in usmeritev
na potrebe posameznika – zdravstvene in ali socialne), medsebojno
povezovanje in usklajevanje s finančnimi možnostmi in zakonskimi predpisi.

Koordinacija nosilca projekta

Koordinacija nosilca projekta je najprej pomenila delo z uporabniki ter
usklajevanje in prilagajanje njihovim individualnim potrebam – kar najbolj
smo upoštevali življenjski svet uporabnika. Vsak dan smo sodelovali
s strokovnimi sodelavci Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, vodji in
koordinatorji enot ter socialnimi oskrbovalci pri delu na terenu. Za socialne
oskrbovalce so diplomirane medicinske sestre, fizioterapevtke in delovne
terapevtke organizirale notranja izobraževanja, dodatna znanja s področja
zdravstva, zdrave prehrane in kineziologije, ki so pomembna za uporabnike
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in dvig kakovosti storitev ter varovanja zdravja zaposlenih. Nenehno smo
se povezovali z drugimi partnerji v projektu in zunanjimi izvajalci projekta.
Sodelovali smo z različnimi službami v lokalnem okolju (patronažna služba,
CSD, nevladne organizacije, Dnevni centri aktivnosti za starejše v Ljubljani in
drugimi). Organizirali smo izobraževanja zaposlenih na Zavodu za oskrbo na
domu Ljubljana za programe zdravega staranja. Izvajali smo delavnice, kjer
so zaposleni v ZOD pridobili osnovna praktična znanja in praktične izkušnje
pri izvajanju specifičnih pristopov za krepitev srčno-žilnega, mišičnoskeletnega in respiratornega sistema ter lokomotornega aparata starejših.
Koordinacija projekta je zajemala tudi predstavitve projekta A-Qu-A v
šestih Dnevnih centrih aktivnosti za starejše Ljubljani v sklopu predstavitev
množičnih meritev in aktivno sodelovanje na sedemnajstih okroglih mizah
v Četrtnih skupnostih v Ljubljani. Za promocijo projekta smo skrbeli s
sodelovanjem na različnih festivalih, na primer v Centru medgeneracijskega
učenja, na Uličnem festivalu »Prava zmes odpravi stres«, na Festivalu
za tretje življenjsko obdobje in drugih tovrstnih prireditvah. Prepletanje
sociale in zdravstva se je izkazalo kot nenadomestljiv člen uspešnega dela
pri našem projektu.
Za izvajanje storitev v okviru projekta je Zavod za oskrbo na domu Ljubljana
zaposlil deset strokovnih delavk/-cev, in sicer dve koordinatorici pomoči na
domu, dve diplomirani medicinski sestri, dve fizioterapevtki, dve delovni
terapevtki, eno logopedinjo, ki je v okviru projektu zaposlena za 10 %
delovnega časa, in eno poslovno sekretarko.

Slika 1: Zaposlene na projektu A-Qu-A
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Od maja 2015 do konca septembra 2016 je bilo evidentiranih skupaj 1082
potreb in želj po storitvah fizioterapije, delovne terapije, zdravstvene nege,
dietetike in logopedije na domu, ki so jih izrazili uporabniki ali njihovi svojci.
Po poročanju strokovnih delavk in socialnih oskrbovalk/-cev na terenu pa
je dejanskih potreb po teh storitvah še več, ki nam jih zaradi kadrovskih
zmožnosti ne uspe pravočasno zagotoviti, saj gre v večini primerov za potrebe po takojšnjem posredovanju teh storitev.
Tabela 1: Evidentirane potrebe po storitvah FT, DT, ZN, logopedije in dietetike
		

OE Moste

OE Vič - Rudnik

OE Šiška - Center

OE Bežigrad

Zunanji upor.

Skupaj

Evidentirane
potrebe po
storitvah FT,
DT, ZN, LOG,
dietetike

191

176

203

187

325

1082		

Legenda: FT – fizioterapjia, DT – delovna terapija, ZN – zdravstvena nega, LOG – logopedija

Do konca septembra 2016 je bilo opravljenih skupaj 969 prvih obiskov in
skupno 7652 storitev na domovih uporabnikov. Pri storitvah fizioterapije
in delovne terapije smo v povprečju izvedli 10 obravnav na uporabnika. V
naslednji tabeli je prikazano število obiskov po posameznih strokah. Prvi
obisk je opravila diplomirana medicinska sestra. Opravila je triažo in ocenila, katera od terapij je primerna za uporabnika. Skupno število triažnih
obiskov je bilo 969.
Tabela 2: Število prvih obiskov
		

FT

DT

ZN

LOG

Skupno število prvih obiskov

Število prvih
obiskov po
storitvah

427

462

861

50

969

Tabela 3: Število opravljenih storitev
		

FT

DT

ZN

LOG

Skupno število storitev

Število
storitev

2560

2798

2237

57

7652
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Raziskava o zadovoljstvu uporabnikov

Pomemben vidik uspešnosti projekta se kaže tudi v zadovoljstvu uporabnikov. Za ta namen je bila opravljena raziskava o potrebah in zadovoljstvu
uporabnikov pomoči na domu in storitev v okviru projekta A-Qu-A. Izvedenih
je bilo osem kvalitativnih intervjujev, sedem z uporabniki storitev A-Qu-A in
enega s svojcem uporabnika. Vsi intervjuvanci so v okviru projekta prejeli
prvi obisk od diplomirane medicinske sestre, štirje od njih so bili v nadaljnjo
obravnavo vključeni pri fizioterapevtki, dva sta bila obravnavana pri delovni
terapevtki in dva sta prejela storitve zdravstvene nege.
Projekt je bil s celostno obravnavo, timskim pristopom, sodelovanjem
različnih strok in brezplačnimi storitvami dostopen upravičenim osebam.
Informacije o projektu A-Qu-A so ljudje dobili na različne načine: »Doktor
Zorova mi je povedala za to stvar in potem je prišla medicinska sestra do
mene in sem bila čisto presenečena. / »V časopisu sem prebrala, da je
Janković obnovil eno hišo, v kateri se izvaja ta projekt in sem vedela katero,
mimo nje se namreč peljem, ko grem v mesto ali trgovino.«
Ključno za našo populacijo uporabnikov se je izkazalo to, da so storitve
brezplačne in izvajane na domu: »Fizioterapijo sem imela samo pri vas,
ker je brezplačna in še na domu. Ker z možem tako nikamor ne moreva.«
Uporabniki so pohvalili organizacijo in koordinacijo dela, še posebej
pomembna sta jim hitro ukrepanje in dobra odzivnost. »Jaz nič ne rečem,
zame ste bili v pisarni zlati. Kadar sem klicala, ste me vprašali, kaj
potrebujem za moža ali zase. in ste takoj nekoga poslali.«
Storitev zdravstvene nege je zajemala prve obiske in triažo na domovih naših
uporabnikov, pomoč pri negi bolnih in starejših ter sodelovanje v procesu
preventive, zdravljenja in rehabilitacije. Uporabnikom je bilo pomembno,
da so prejeli storitve, ki jih drugje niso bili deležni. »Medicinski sestri sem
hvaležen. Rešila me je. Hodila mi je povijat noge, ker nikjer nisem mogel
dobiti te storitve. Zdaj je stanje toliko boljše, da lahko oskrbovalke pridejo in
mi oblečejo ortopedske nogavice, da lahko zjutraj vstanem in začnem dan.
Brez tega ga ne morem«.
Fizioterapija in delovna terapija sta uporabnikom omogočili večjo
samostojnost in kakovost življenja na domu. Uporabniki so izpostavili
bistveno izboljšanje zdravstvenega stanja in bolj učinkovito rehabilitacijo:
»S fizioterapijo na domu sem bila zadovoljna, dosegla sem to, da je roka
funkcionalna do te mere, da zmorem sama še naprej kuhati, skrbeti zase
in moža.« Uporabniki so navedli veliko zadovoljstvo s protibolečinsko
obravnavo, ker je zanje to pomenilo bistveno izboljšanje splošnega
počutja, možnost opravljanja vsakodnevnih opravil in velikokrat ponovno
vključevanje v socialno mrežo: »Fizioterapija z laserjem mi zelo koristi, z
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delom fizioterapevtke sem zelo zadovoljna.« Delovnoterapevtske obravnave
so se izkazale kot nepogrešljive pri kognitivnih treningih in izobraževanju
svojcev: »Imam vašo delovno terapevtko, s katero bova žal zdaj končali. Ona
z mano dela spominske vaje, tudi logične vaje mi dá.« »Prinesla mi je še
gradivo v branje, da vem, kaj je dobro zame.« Prav tako tudi svetovanje s
strani fizioterapije: »Fizioterapija na domu je bila vsekakor zlato, ker prej si
nisem upala telovaditi, dokler mi ni fizioterapevtka razložila, kako naj to pri
svoji poškodbi delam.«
Uporabnikom je bilo pomembno, da so bile upoštevane in zadovoljene njihove potrebe, zadovoljni so bili z individualnim pristopom dela ter da so si
strokovne delavke vzele čas za njih: »Vaša fizioterapevtka dela čudeže. Je
zelo prijazna in vedno se mi prilagodi.« / »Diplomirana medicinska sestra
je kot biser, kot najina mama, vedno si vzame čas.« Uporabnikom je poleg
profesionalno opravljene storitve veliko pomenil tudi dober odnos s strani
strokovnih delavk: »So strokovnjakinje, prijetne, obvladajo svoje delo.« /
»Zahvaljujem se delovni terapevtki za dobro opravljeno delo in dober odnos
do gospe.«
Kot pomemben vidik odnosa so uporabniki izpostavili tudi spodbujanje in
opolnomočenje ter skrb za svojce s strani strokovnih delavk: »Veste, kako
sem bila na tleh … Potem pa so začele vaše prihajati, še posebej medicinska sestra, ki mi je pomagala pri možu … Veste, ko dobite takšno oporo
od nekoga, me dvigne.« / »Vaš projekt je zelo dober, predvsem brezplačne
storitve in odnos terapevtke, saj je zelo motivirala mojo mamo, da je bolj
aktivna.« Ob skrbi za uporabnika so strokovne delavke prepoznale še dodatne potrebe po pomoči: »Ko je k možu prišla medicinska sestra zmerit
pritisk, sem jaz komaj še hodila … In me je vprašala, kaj je narobe. Ko je
videla, kako sem slaba, je takoj tekla do avta, vzela protibolečinski TENS in
druge stvari, mi ga namestila in me še masirala z nekim gelom. Tako da je
bilo meni vsaj za živeti. Enkrat na teden je hodila k meni, dokler nisem bila
boljša. To je zlata duša, tako rada bi, da bi še prihajala.«
Vključenost v projekt A-Qu-A je za nekatere pomenila edino rešitev, ki so
jo dobili: »Vaš projekt nam je zelo pomagal, za razliko od zdravstvenega
sistema ste res naredili maksimum.« / »Medicinski sestri sem hvaležen.
Rešila me je. Hodila mi je povijat noge, ker nikjer nisem mogel dobiti te
storitve.« Nekateri so samo na tak način lahko ostali v domačem okolju:
»Brez vaše medicinske sestre ne bi zmogli, samo ob vaši pomoči je mož
lahko ostal doma.«
V projektu smo uporabnike obravnavali celostno, za kar je bilo potrebno
sodelovanje različnih strok. To dokazuje izjava naslednje uporabnice: »Iz
zavoda hodijo k meni čistit. Ko so videli, v kakšnem stanju sem, so k meni
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poslali medicinsko sestro, vključeno v projekt, ki me je povprašala, kaj potrebujem. Potem je redno hodila k meni, skupaj s patronažno. Ker sem imela zlom roke, je k meni poslala tudi fizioterapevtko.«
Pomanjkljivosti, ki so jih uporabniki navedli v zvezi z izvajanjem storitev
v projektu A-Qu-A in o katerih so poročale strokovne delavke ter smo jih
opazili tudi pri sami koordinaciji projekta, so vezane na začasnost projektnega dela. Zaradi zaključevanja projekta se je skrajšalo število obravnav,
uporabniki so prejeli le en sklop terapij, čeprav bi jih potrebovali še več.
Pri delu smo naleteli na nezadovoljstvo zaradi čakalnih vrst, ki na začetku
niso bile predvidene v tolikšni meri. Povprečna čakalna doba za terapijo
je bila štiri mesece. Najdlje so čakali na fizioterapijo, tudi do pol leta. Po
koncu obravnav se je v večini primerov izkazala potreba po nadaljevanju:
»Tole je dala, tisti aparat TENS, vnetje je izginilo, bolečine so pa še vedno
prisotne. Mogoče bi res bilo potrebno še več ponovitev terapij …« / »Jaz bi
potrebovala nekoga, ki bi dalj časa hodil k nama; razumem pa, da se ta vaš
projekt zaključuje in da dobimo le določen delež teh storitev.«

Anketa o zadovoljstvu uporabnikov

Zadovoljstvo uporabnikov smo preverjali tudi z anketo. V ta namen smo
poslali ankete uporabnikom socialne oskrbe in uporabnikom, vključenih
v storitve projekta A-Qu-A. V nadaljevanju so predstavljeni rezultati, ki se
nanašajo na odgovore uporabnikov, vključenih v storitve projekta A-Qu-A.
Preverjali smo zadovoljstvo s storitvami, v katere so bili vključeni. Največ
uporabnikov je bilo vključenih v fizioterapijo, najmanj pa jih je imelo prehransko svetovanje. Oceno prehranskega stanja in svetovanja smo začeli
izvajati šele v začetku septembra, zato je število uporabnikov tako majhno. Z
vsemi storitvami so uporabniki večinoma zelo zadovoljni, izstopa le logopedija, pri kateri se je izkazalo, da so pričakovanja uporabnikov zelo drugačna
od sposobnosti, ki so jih imeli uporabniki glede na njihovo zdravstveno
stanje in možnosti rehabilitacije. Večina primerov je bila zastaranih, zato
program logopedije za njih ni bil primeren na način, kot smo ga načrtovali.
Glede na možnosti smo le pri petih, od skupaj dvaindvajsetih uporabnikov z
afazijo, izvajali individualno terapijo večkrat.
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Tabela 4: Vključenost v storitve projekta A-Qu-A in zadovoljstvo
Katere brezplačne storitve v okviru projekta ste koristili in kako ste bili z njimi zadovoljni?
		

1 - nisem zadovoljen/-a

zdravst. nega
logopedija
delov. terapija
fizioterapija
meritve
psihofizičnih
sposobnosti in
predlogi za
intervencije
prilagoditev
bivalnega okolja
potrebam
starejših
kineziologija
prehransko
svetovanje

2 - sem zadovoljen/-a

3 - sem zelo zadovoljen/-a

2 (5%)			
4 (44%)			
3 (4%)			
6 (5%)			

10 (23%)			
4 (44%)			
18 (26%)			
33 (26%)			

32 (73%)
1 (11%)
49 (70%)
87 (69%)

1 (6%)			

5 (31%)			

10 (63%)

1 (10%)			
3 (11%)			

2 (20%)			
7 (25%)			

7 (70%)
18 (64%)

1 (14%)			

2 (29%)			

4 (57%)

Izvajanje storitev na domu uporabnikom pomeni predvsem večjo kakovost
življenja na domu in dejstvo, da so imeli možnost dobiti potrebno terapijo
na domu, saj v ambulanto zaradi zdravstvenega stanja niso mogli iti.
Vključenost v storitve jim pomeni tudi izboljšanje zdravstvenega stanja,
razbremenitev svojcev, večjo samostojnost življenja na domu, ohranjanje
dosedanjega sloga življenja in učinkovitejšo rehabilitacijo.
Tabela 5: Pomen opravljenih storitev na domu uporabnikov
Kaj vam pomenijo opravljene storitve na vašem domu? 		

Število odgovorov

To, da sem imel možnost dobiti potrebno terapijo na domu,
saj v ambulanto zaradi zdravstvenega stanja nisem mogel iti.		
43 %
Izboljšanje zdravstvenega stanja.				
41 %
Učinkovitejšo rehabilitacijo.					29 %
Večjo samostojnost življenja na domu.				
38 %
Večjo kakovost življenja na domu.				
44 %
Ohranjanje dosedanjega sloga življenja				
32 %
Razbremenitev svojcev						40 %
Drugo							 3 %

Po koncu projekta bi bilo 60 % uporabnikov pripravljenih plačati fizioterapevtske storitve, 42 % delovnoterapevtske storitve in 31 % kineziologijo na
domu.
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Tabela 6: Pripravljenost plačila storitev
Ali bi bili po koncu projekta pripravljeni
tudi plačevati naslednje storitve?		

DA		

NE

fizioterapija na domu				
delovna terapija na domu			
kineziologija na domu				

119 (60%)
50 (42%)		
31 (33%)		

80 (40%)
70 (58%)
62 (67%)

Razprava

V Zavodu za oskrbo na domu med dolgoletnim delom s starostniki
ugotavljamo, da velikokrat storitve klasične pomoči na domu, kot jo definira
Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni
list RS, št. 45/2010), ne zadostujejo za vsakdanje življenje starostnika
na lastnem domu. Pomemben vidik starosti je tudi zdravstveno stanje
starejših, ki ob socialni oskrbi potrebujejo tudi zdravstvene storitve.
Izvajanje projekta A-Qu-A pomembno vpliva na kakovost izvajanja storitev
socialne oskrbe, ozavešča uporabnike na področju preventive in neposredno
izvajanje storitev drugih zdravstvenih dejavnosti, daje poudarek celostnemu
pristopu in timskemu delu različnih strok ter s tem izboljšuje psihofizično
kondicijo uporabnikov in zaposlenih. Rezultati projekta kažejo na potrebo
po nadaljnjem izvajanju teh storitev, ki bodo vplivale na večjo samostojnost,
dejavnost in kakovost življenja starejših na svojem domu. S celostno
pomočjo starejšim pri težavah, s katerimi se srečujejo pri bivanju v lastnem
domu, smo ponudili rešitve, ki trajnostno vplivajo na spremenjene bivanjske
navade starejših, njihovo večjo samostojnost ter bolj zdravo in aktivno
življenje.
Neenakost med posameznimi skupinami starejših se kaže predvsem na
ravni socialno-ekonomskega statusa, kar je samo po sebi in zakonodajnih
predpostavkah neetično. Projekt je omogočil vsem osebam enake
možnosti pri zadovoljevanju potreb. Programi in storitve so prilagojene
potrebam vsakega posameznika, kar je zmanjšalo trenutne neenakosti
med posameznimi skupinami. Pomemben poudarek sloni tudi na
multidisciplinarnem izvajanju dejavnosti in dolgoročni viziji mreženja
različnih strokovnih ozadij ter usposabljanja strokovnih delavcev za
nadaljnje izvajanje dela.
Dolgoročna idejna zasnova projekta je sprememba strokovne prakse in
pristopa k celostni oskrbi na domu. S projektom, ki je nadgradnja obstoječega
sistema oskrbe na domu, stremimo k spremembi socialne zakonodaje ter
večji socialni pravičnosti in vključenosti uporabnikov (ranljivejša družbena
skupina) pa tudi boljši dostopnosti do storitev ter za zmanjševanje razlik
v zdravju med skupinami uporabnikov. Na podlagi izkušenj pri izvajanju
projekta menimo, da je celoten sistem podpore starejšim, ki ga izvajamo v
sklopu projekta A-Qu-A, primeren za implementacijo v širšem slovenskem
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okolju in lahko veliko prispeva pri sprejemanju Zakona o dolgotrajni oskrbi.
Naša vizija je, da Zavod za oskrbo na domu Ljubljana postane prepoznavni
center za pomoč starejšim, invalidom in kronično bolnim, kjer lahko vsak
posameznik ali skupina dobijo vse informacije in pomoč, ki jo potrebujejo
za kakovostno življenje na svojem domu. S primernim informiranjem,
visokim standardom kakovosti dela in široko ponudbo storitev ter celostnim
pristopom pri delu z ljudmi lahko našim uporabnikom omogočimo lepše
življenje. Njihovo željo po polnovrednem in polnomočnem življenju
razumemo in sprejemamo kot našo nalogo in poslanstvo.

Mnenja uporabnikov in njihovih svojcev

Zahvaljujem se vam za pomoč, ki ste jo nudili mojemu možu Jakobu
Moškercu na domu. Vaša pomoč mu je bila še kako dobrodošla, to sem
opazila sama, saj prej ni kazal nobenega zanimanja za prav nič. Pri njem
je namreč problem, da domačih ne uboga, je neposlušen, ne vidi smisla,
da bi se potrudil. Ko pa je prišla pomoč v obliki druženja z vaše strani, se
je na to odzval čisto drugače, pozitivno seveda. Morda tudi zato, ker čuti,
da mora nekoga, ki ga ne pozna, ubogati in poslušati, medtem ko mu želijo
pomagati domači in okolica, on pa se za vse skupaj sploh ne zmeni. Ker je
bil obiskov vesel in ker vidim v tem neki smisel kljub njegovi težki bolezni, bi
vas prosila, če je le mogoče, da bi se tudi v prihodnje dogovorili za srečanja,
seveda, kolikor je to izvedljivo z vaše strani. Marija Moškerc (objavljeno na
spletni strani A-Qu-A)
K meni hodi ob petkih delovna terapevtka ga. Petra. Zelo sem zadovoljna z
njo. Zelo mi pomaga. Brez nje bi bila nekaj časa negibna. Zdaj pa se stanje
izboljšuje. Rada bi, da bi z njeno nego dosegla, da bi čez nekaj časa hodila po
sobi in potem bi vzdržale noge, zelo sem ji hvaležna za njeno pomoč. Hodiva
s hojco, za zdaj še bolj malo, se pa izboljšuje, telovadi z menoj, kaže mi
vaje in telovadbo. Privošči mi tudi lepe besede, kar staremu človeku veliko
pomeni, zelo simpatična oseba je. Prosim, da bi mi podaljšali njeno nego
kot delovne terapevtke v okviru evropskih sredstev za regionalni razvoj. Ko
bo pa to poteklo, hočem, prosim, da bi jo redno zaposlili za nedoločen čas.
Meni to veliko pomeni. Prav tako tudi drugim starim ali bolnim ljudem. Lepo
prosim. Hvaležna Ana Koželj (objavljeno na spletni strani A-Qu-A)
Zahvaljujem se Vam za Vašo pomoč ob mojih zdravstvenih težavah in ob
operaciji kolka. Smolo ali srečo sem imela, saj so se težave kar vrstile:
operacija kolka, ponovna operacija (bakterija), nato se je pojavil izbruh
putike, nato nepopravljiv odnos zavračanja hrane. Nato še nesporazum z
antibiotiki, tabletami. V vseh teh težavnih trenutkih je obisk naše gospe
Sanje zame pa tudi za mojo soprogo pomenil svetel žarek v vsakodnevnih
težavah. Zelo prijazna je bila tudi gospa, ki nas je prva obiskala. Prav tako
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gospa Marina. Vsem najlepša hvala in vse dobro. Marjan in Darinka Jurkovič
(pismo, objavljeno na spletni strani A-Qu-A)
Naj bo ta knjiga gospe Sanji Pavlin skromna zahvala za trud, ki ga je imela
z bolnico Bogomilo Corel. Sestra Sanja, hvala vam.
Spomladi 2016 smo koristiti subvencioniran program Mestne občine
Ljubljana za brezplačno nudenje delovne terapije na domu starejših
občanov in občank: gospa Cirila Bučar, stara 86 let (živi na Ul. Poh. Bat.
199 v Ljubljani), ima zelo upadle kognitivne sposobnosti, z demenco je bila
deležna desetkratnega obiska specialista za delovno terapijo. Te možnosti
smo bili zelo veseli. V vseh pogledih sta taka možnost in visokokakovostna
obravnava, ki ju je bila ga. Bučar deležna, zelo, zelo dobrodošli in zelo
koristni. Poleg tega, da je pri takem stanju upada kognitivnih sposobnosti
starejše osebe vsaka ura prijetne in dobre komunikacije še kako dragocena,
smo tudi svojci med temi obiski pridobili vrsto nepogrešljivih in zelo koristih
nasvetov, naslovov za pripomočke, stikov za nadaljnjo podporo in skrb za
takega svojca, do katerih sami ne bi prišli. Nudena desetkratna terapija
in druženje so nekaj resnično koristnega. Bolj ko so terapevti izkušeni in
izurjeni, bolj je tudi taka pomoč učinkovita. Kot družina, ki smo soočeni z zelo
resnim problemom omejene bolezni in zato s stalnim »izumljanjem« metod
komunikacije, orientacije, motivacije ter prav tako stalnim financiranjem
oskrbe in načinov, kako naj bo življenje s tako boleznijo dovolj ugodno in
prijetno za starostnika, še kako cenimo tovrstno podporo. Menimo, da je
tako ali podobno obliko pomoči treba nadaljevati, če ne še povečati oziroma
postopno razvijati. Prepričana sem, da je to v veliko korist vseh, tako tistih, ki
se s težavami starostnikov soočamo, kot tistih, ki se poklicno s tem ukvarjajo
in na koncu boljšega vsakdana vseh. Lep pozdrav in s spoštovanjem, Mateja
Bučar (objavljeno na spletni strani A-Qu-A)
Spodaj podpisana se vam zahvaljujem za fizioterapijo, ki jo je izvajala vaša
ga. Petra na domu. Moram priznati, da se mi je bolezensko stanje nekoliko
izboljšalo. Priporočam se, če bo še kdaj kaj možnosti, da bi terapijo ponovili.
Hvala za poseg in srečno novo leto vam vsem želi hvaležna Matija Junkar,
Ljubljana, Ane Ziherlove 8. Srečno! (objavljeno na spletni strani A-Qu-A)
Žena invalida Hermana Lukana, rojena 4. 4. 1941, po možganski kapi sem
zelo zadovoljna za pomoč na domu in se iskreno zahvaljujem. Že ob prihodu
vaše delavke (gospe Petre) v naš dom je prinesla veliko dobre volje,veselja in
vse je bolj pozitivno. To mi starejši zelo potrebujemo. Ugotavljamo oziroma
bi želela, da bi se ta pomoč nudila malo več, morda dvakrat na leto. Lepa
hvala! Justi Lukan (objavljeno na spletni strani A-Qu-A)
Spoštovana ga. Rosana, v mojem imenu in imenu očeta bi se vam rada iz srca
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zahvalila za priložnost, ki mu je bila omogočena. Zelo smo bili zadovoljni,
oče se je iz tedna v teden veselil obiska vaših terapevtk in je tudi po svojih
zmožnostih aktivno sodeloval. Če se bo projekt še nadaljeval, vas prosim,
če me lahko o tem obvestite, se pa že zdaj toplo priporočam za očetovo
ponovno vključitev vanj. Vse dobro vam želim in uspešno delo še naprej,
Zdenka
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Sodelovanje strokovnih delavcev
s področja socialne oskrbe in drugih
zdravstvenih dejavnosti v Zavodu za
oskrbo na domu Ljubljana
Marjeta Bizaj

Ugotovitve strokovnih delavk Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana med
dolgoletnim delom s starostniki so, da velikokrat storitve klasične pomoči
na domu, kot jo definirajo standardi in normativi socialnovarstvenih storitev,
ne zadostujejo za vsakdanje življenje starostnika na lastnem domu.
V določenih življenjskih obdobjih so spremljevalke starosti tudi bolezni, ki
človeku onemogočijo samostojno življenje doma. Zaradi zdravstvenih težav,
ki jih imajo, so poleg socialne oskrbe nujno potrebne tudi zdravstvene
storitve, ki človeka podprejo v njegovi želji, to je čim dlje ohraniti svoje
sposobnosti in samostojnost ter ostati na lastnem domu. Pri tem se ljudje
srečujejo s pomanjkljivo mrežo pomoči na domu, saj velikokrat naše
storitve, storitve patronažne službe in zdravstvenega sistema ne zmorejo
zadovoljiti hitro rastočih zdravstvenih težav starajoče populacije.
Leta 2015 smo pridobili projekt Aktivno in kvalitetno bivanje v domačem okolju
(A-Qu-A), ki je vse te dodatne storitve omogočil našim uporabnikom brezplačno.
Odzivi samih uporabnikov so bili zelo dobri, kot sami pravijo, nepogrešljivi.
Skupaj s sodelavkami zdravstvene stroke smo rešili marsikatero težavo na
terenu pri uporabnikih, ki bi tako zanje ostala nepremagljiva in marsikateremu
tudi onemogočila življenje doma. Tako je bila težava vsaj začasno rešena.
Strokovne delavke in oskrbovalke smo vsak dan sodelovale s fizioterapevtko,
delovno terapevtko, medicinsko sestro in koordinatoricama projekta A-Qu-A.
S timskim delom, multidisciplinarnim pristopom in v sodelovanju z uporabniki
smo sodelovale leto in pol ter tako pokazale, kako lahko socialna in zdravstvena
stroka z roko v roki delata v najvišjo korist naših starejših občanov. Zelo sem
ponosna na naš zavod in našo direktorico, predvsem pa na to, da smo kot prvi v
Sloveniji pristopili k reševanju težav naših uporabnikov, ki potrebujejo celostno
oskrbo na domu. Dali smo zgled, kako se v prihodnje lahko v naši državi zastavi
celostna oskrba, ki se bo izvajala v korist državljanov Slovenije.
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Integrirana oskrba
na domu
Laura Perko

Ključne besede:

dolgotrajna oskrba, integrirana oskrba na domu, socialna oskrba na domu.

Namesto uvoda ali kako razumemo dolgotrajno oskrbo

Dolgotrajna oskrba je posebno polje oskrbe ljudi. Je pojem, s katerim
opisujemo potrebo po dolgotrajni, kontinuirani in organizirani podpori
in oskrbi v okviru socialnega dela, zdravstva in socialne politike. Potrebo
po novi ureditvi narekujejo nova tveganja, povezana z demografskimi
trendi in staranjem prebivalstva. Število ljudi, ki zaradi bolezni, oviranosti,
oslabelosti ali kakšne druge dolgotrajne stiske potrebuje pomoč in podporo
drugih, narašča. Zmanjšuje se število potencialnih pomočnikov in hkrati
narašča njihova obremenjenost. Prav tako so se spremenile neformalne
mreže, kakovost in vsebina odnosov med ljudmi (pojav nove individualnosti
v sodobnih družbah). Nova spoznanja o družbi in sistemih (na primer o
negativnih učinkih velikih ustanov na ljudi, ki v njih živijo, paradigmatski
premiki v socialnem delu – krepitev moči uporabnikov, sodelovanje in
soustvarjanje rešitev, samoodločanje, izhajanje iz izkušenj ljudi in njihovih
potreb, upoštevanje etike neizključevanja in podobno) narekujejo potrebo
po novih pristopih in drugačni organizaciji sistema dolgotrajne oskrbe. Prav
tako je pomembno dejstvo, da ljudje, ki imajo potrebo po dolgotrajni oskrbi,
želijo živeti doma, v domačem okolju (Flaker in drugi 2011; Ramovš in drugi
2013).
Spremembo v paradigmi razumevanja oskrbe, načinu pristopa, statusu
uporabnika v procesu podpore in oskrbe lahko povzamemo po konceptu
dolgotrajne oskrbe, kot ga predstavlja Flaker s sodelavkami (2008):
upravičenost je opredeljena glede na potrebe ljudi (in ne več na njihov
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status), količina sredstev se zagotavlja glede na potrebne storitve, plačilo
se izvaja neposredno (prejmejo ga uporabniki z namenom naročanja in
plačevanja storitev), razmerje med uporabniki in pomočniki/strokovnjaki
ima naravo partnerstva, uporabnik sodeluje v skupnosti (njihova vloga je
cenjena), kontinuiranost oskrbe (kadar ljudje potrebujejo večji obseg ali večjo
intenzivnost storitev, ni potrebno, da spremenijo življenjski prostor, lahko
ostanejo v skupnosti), oblikujejo se storitve po meri na podlagi uporabnikovih
želja in izbire, znanje je izkustveno in uporabniško, neformalni pomočniki
podpirajo in povezujejo uporabnika s skupnostjo, uporabnik je produktivni
potrošnik, ljudje prejmejo natančno tiste storitve, ki jih potrebujejo (storitve
se oblikujejo glede na povpraševanje), financiranje je transparentno.
Predlagana paradigma predvideva neposredno financiranje storitev,
oblikovanje osebnih paketov storitev in njihovo koordinacijo. Gre za procese,
ki poleg aktivnosti za doseganje ciljev vsebujejo tudi komponento krepitve
moči uporabnika. Njegova moč je v tem, da izbira storitve in programe, s
podporo koordinatorja (in načrtovalca) storitev lahko ustvarja nove storitve
in jih neposredno plačuje. V predstavljenem sistemu ovire in želje ljudi
postanejo generator potreb in ne obratno. Življenjski cilji ljudi so pripomoček
in vodilo, s katerim ugotavljamo potrebe po storitvah in programih. To niso
abstraktni sistemi, ki jih določijo politika in ljudje, ki jo izvajajo (Flaker in
drugi 2008).
Prej omenjeni razlogi vplivajo na trende oskrbe starih ljudi, ti podpirajo čim
daljšo samostojnost ljudi v domačem okolju in skupnosti (Filipovič Hrast
in drugi 2014). Oskrba v skupnosti (community care) je koncept, ki se v
socialnih politikah zahodnih držav pojavlja od 60 let prejšnjega stoletja.
Tudi v slovenskem prostoru je že desetletja uveljavljen ta pojem. Tako v
teoretičnem kot praktičnem smislu se uresničuje z ustanavljanjem novih,
inovativnih oblik skupnostnih služb in programov (tudi storitev na domu).
Gre za ideologijo, ki pomeni spremembo v razumevanju koncepta podpore
in oskrbe ljudi ter spremembo v organiziranju služb. V njih se pomoč in
podpora zagotavljata v drugačni obliki in predvsem manj totalno, čeprav še
vedno celostno glede na potrebe uporabnikov (Flaker 1998).
***
Stari ljudje neradi odhajajo živet drugam. Najraje so na svojem, pa četudi so na
slabšem. Nacionalna raziskava je pokazala na stanovanjsko prikrajšanost starih
v Sloveniji, ki sodi v vrh Evrope, večja je le v Romuniji in Latviji, na Poljskem pa je
podobna kot v Sloveniji (Ramovš 2013). Prav tako so v omenjeni raziskavi ugotovili,
da se 76,2 % ljudi, starejših od 50 let, v prihodnje ni pripravljeno preseliti (Lipar
2013). Stari ljudje pogosto govorijo o pomenu, ki ga ima dom zanje. Poleg osebne
identitete in strehe nad glavo jim predstavlja dosežek v življenju. To je materialna
dobrina, na katero so ljudje čustveno vezani in jo želijo zapustiti potomcem.
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Velja prepričanje, da imajo skupnost, dom in sorodstvo v starosti velik
pomen. Avtorji (Hojnik Zupanc 1999; Heywood in drugi 2002; Ramovš in
drugi 2013; Filipovič Hrast in drugi 2014) menijo, da je skupnost za starejše
bolj pomembna kot za druge, tudi zato, ker stari ljudje dlje časa živijo v
določenem okolju, so nanj navajeni, ga dobro poznajo in ga zaradi omejene
fizične mobilnosti lažje obvladujejo.
Stanovanje v starosti pa lahko predstavlja tudi omejitve (Hojnik Zupanc
1999; Heywood in drugi 2002). Nekatere so posledica človekovih
zmanjšanih fizičnih in materialnih zmožnosti. Ljudje imajo pogosto težave z
obnavljanjem in vzdrževanjem prostorov in okolice, plačevanjem stroškov in
druge finančne obveznosti. Ovire jim pogosto predstavljajo neprilagojeni in
nefunkcionalni prostori, kar zmanjšuje njihovo mobilnost in samostojnost.
Pogosto so omejitve in ovire v stanovanju, naraščanje potreb po podpori in
oskrbi ter preobremenjenost neformalnih oskrbovalcev ali njihova začasna
oziroma trajna odsotnost so razlog za odhod ljudi v dom za ostarele. Ljudje
želijo živeti doma, tudi ko potrebujejo podporo in oskrbo drugih. Navadno to
želijo tudi njihovi svojci. Pogosto gredo ljudje v dom za ostarele, ker nimajo
drugih možnosti. V Sloveniji predvsem manjka programov in storitev za ljudi,
ki želijo živeti na svojem domu, v skupnosti, tudi ko potrebujejo kontinuirano
podporo in oskrbo drugih. V veliki meri jih lahko podpre socialna oskrba na
domu in jim večkrat omogoči, da dlje živijo doma. Ljudje pa potrebujejo tudi
druge storitve na domu oziroma v skupnosti.
Izkušnje pri delu v formalni oskrbi in raziskovanje potreb uporabnikov (na
primer Perko 2016; Anketa o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami Zavoda
za oskrbo na domu Ljubljana 2016, neobjavljeno) v Zavodu za oskrbo na
domu Ljubljana (v nadaljevanju ZOD) nam kažejo, da ljudje potrebujejo
storitev socialne oskrbe predvsem kot dopolnitev, razbremenitev in v
manjšem delu nadomestilo oskrbe neformalnih oskrbovalcev (glej Perko
2016). Prav tako potrebujejo zdravstvene storitve na domu. Nekaj jih izvajajo
patronažne medicinske sestre, medtem ko so obiski zdravnikov na domu
redki. Nekatere storitve na domu v okviru javne službe v sedanjem sistemu
niso na voljo (na primer fizioterapija, delovna terapija in druge).
Med izvajanjem projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (v
nadaljevanju projekt A-Qu-A) so se naša predvidevanja o potrebah ljudi, ki
živijo doma in potrebujejo kontinuirano podporo in oskrbo, potrdila. Izkazalo
se je, da ljudje potrebujejo, med drugim, več zdravstvenih storitev1: svetovanje
o zdravstvenih temah in vprašanjih, zdravstveno nego, fizioterapijo, delovno

1

Potrebe po storitvah in vsebino storitev opisujejo drugi avtorji v publikaciji.
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terapijo in druge. Želijo si še več teh storitev, pogosto jim ponujene ne
zadostujejo. Všeč jim je tudi, da so brezplačne. Veliko je takih, ki bi jih bili
pripravljeni tudi sami plačati.

Kaj smo se naučili pri sodelovanju v projektu A-Qu-A

S projektom A-Qu-A smo imeli izkušnje sodelovanja na več ravneh, v več
fazah in z več strokovnjaki. Sodelovali smo s koordinatoricami storitev in
z neposrednimi izvajalkami storitev na domovih uporabnikov v vseh fazah
njihovega izvajanja: pri informiranju ljudi o storitvah, naročanju storitev,
ugotavljanju potreb, načrtovanju storitev, njihovem neposrednem izvajanju,
usklajevanju, spremljanju s povratnimi informacijami in vrednotenju učinkov
storitev. Naloge smo si (koordinatorice, neposredni izvajalci socialne
oskrbe in zdravstvenih storitev) razdelili, občasno so se prekrivale, kdaj pa
kdaj smo opravili tudi dvojno delo. Tako je socialna oskrba na domu pogosto
prevzela tisti del, ki se nanaša na prvo informacijo o projektu. Tako smo se
strokovne delavke na prvem obisku na domu seznanile s storitvami v okviru
projekta. Večkrat so uporabnike o storitvah seznanile tudi oskrbovalke.
Med uporabniki so bili dobro sprejeti skupni obiski na domu koordinatorke
socialne oskrbe in diplomirane medicinske sestre. S skupnim obiskom smo
želeli ugotoviti potrebe uporabnikov in izdelati načrt storitev (zdravstvenih
in socialne oskrbe). To so bili poskusi integriranega pristopa in načrtovanja
storitev na domu uporabnika. Nabrali smo si nekaj izkušenj in ugotovili,
kaj je dobro in kje potrebujemo izboljšave. Dobre izkušnje imamo tudi
pri sodelovanju socialnih oskrbovalk s fizioterapevtkami, delovnimi
terapevtkami in medicinsko sestro. Ugotavljamo, da se naša znanja in
izkušnje dopolnjujejo, včasih se naši pogledi razlikujejo, pogosto mnenja
usklajujemo, včasih pa si tudi popolnoma nasprotujejo. Pogosto so se
neposredne izvajalke projekta obračale na nas in oskrbovalke, ki dobro
poznajo uporabnike, njihove navade in njihovo socialno mrežo. Strokovne
delavke in oskrbovalke smo večkrat potrebovale podporo in sodelovanje
zdravstvenih delavk, predvsem ko je šlo za vprašanja zdravstvenih vidikov
oskrbe. Prav tako so bili njihovi predlogi dobrodošli, ko smo se v oskrbi
srečali z zdravstvenimi težavami ljudi. Večkrat so nam s svojim znanjem
in izkušnjami pomagale, da smo izboljšali posamezne postopke, olajšali
oskrbo z uporabo ortopedsko negovalnih pripomočkov in izboljšali ali
ohranili telesno kondicijo uporabnikov. Večkrat so izvedle opravila, ki niso
predvidena v okviru socialne oskrbe (na primer aplikacija inzulina, povijanje
nog z elastičnimi povoji, doziranje zdravil in podobno).
Iskali smo in na novo ustvarjali načine sodelovanja med izvajalci storitev
projekta in socialne oskrbe. Ugotavljamo, da je dobra plat organiziranja
projekta v okviru ZOD-a ta, da smo izvajalci pod eno streho, zato načrtovanje
in usklajevanje storitev poteka hitreje in bolj učinkovito. Predvidevamo,
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da k temu prispeva tudi osebni in neposredni stik med izvajalci. Pokazale
so se nam tudi nekatere dodatne potrebe. Izkušnje so nam pokazale,
da potrebujemo bolj enotno načrtovanje, usklajevanje in organiziranje
storitev oskrbe oziroma integrirano oskrbo (zdravstveno in socialno), da bi
bolj celostno in kontinuirano zagotovili storitve na domu uporabnikov. To
bi lahko rešili z vpeljavo nove poklicne vloge oziroma profila (ali tima) za
načrtovanje, usklajevanje in spremljanje storitev integrirane oskrbe. Ta bi
z uporabnikom na podlagi njegovih potreb oblikoval osebni paket storitev
(Flaker in drugi 2008; Flaker in drugi 2011). Zdaj smo te naloge prevzemali
delno koordinatorji v projektu, socialne delavke v socialni oskrbi, delno
pa neposredne izvajalke storitev na domu. Včasih smo potrebovali več
usklajevanja in občasno je bilo naše ravnanje razdrobljeno. Dobro bi bilo,
da bi lahko storitve personalizirali – načrtovali, izvajali in usklajevali glede
na potrebe ljudi. Koristno bi bilo, da bi vpeljali (hitro) ugotavljanje potreb v
oskrbi, ki upošteva zdravstvene in socialne vidike oskrbe, ter izdelali osebni
načrt izvajanja storitev z namenom oblikovanja osebnega paketa storitev.
V sedanji praksi socialne oskrbe kot tudi v praksi projekta je dobro to, da
izhajamo iz potreb ljudi, kot jih definirajo ljudje. Verjetno bo treba vstopne
kriterije, zdaj upravičenost do storitev, v prihodnje podrobneje opredeliti
(predvidevamo, da bo to urejal sistem organizacije dolgotrajne oskrbe).
Čeprav je projekt vključil veliko ljudi (tisti, ki so se vključili med njegovim
zaključevanjem, ne morejo več prejemati nekaterih storitev), ugotavljamo,
da še zdaleč nismo ponudili storitev vsem, ki si jih želijo oziroma jih
potrebujejo. Izkazalo se je, da so potrebe med ljudmi po teh storitvah veliko
večje, kot smo jih načrtovali.
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Vloga projekta A-Qu-A v obstoječi
mreži pomoči na primeru
uporabnika
Medeja Novljan

Ljudje, ki se odločijo živeti v domačem okolju, kljub težavam, ki spremljajo
staranje ali invalidnost, velikokrat naletijo na številne težave in ovire pri
dostopnosti ustrezne oblike pomoči. Zaradi pomanjkanja izbire zdravstvenih
storitev, ki bi dopolnjevale obstoječi sistem pomoči, so nekateri prisiljeni v
nastanitev v institucionalni obliki varstva, čeprav si tega ne želijo. Uporabniki,
svojci in strokovni delavci se pogosto znajdemo pred dilemo, kdaj je
psihofizično stanje človeka takšno, da bi bila potrebna njegova namestitev
v institucijo. Tako pomembna odločitev posameznika o tem, ali bo živel
v domačem okolju ali instituciji, pa ne bi smela biti odvisna od možnosti
ter dostopnosti socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev v domačem
okolju, zato smo kot družba dolžni poskrbeti za celostno obravnavo človeka
ter sistemsko urediti dostopnost vseh zdravstvenih in socialnovarstvenih
storitev, ki bodo človeku omogočile dostojno življenje na domu.
V Zavodu za oskrbo na domu smo imeli možnost uresničiti in raziskati
potrebe ljudi, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih
potreb, saj smo v okviru projekta A-Qu-A dopolnili obstoječe storitve pomoči
na domu in socialnega servisa z nekaterimi zdravstvenimi storitvami.
V tem prispevku bom predstavila primer dobre prakse, ko smo človeku,
ki je postal tetraplegik in je bil po rehabilitaciji v URI Soča nastanjen v
bivalni enoti Zveze tetraplegikov Slovenije, s celostno obravnavo omogočili
kakovostnejše življenje. Ob tem bi poudarila, da našega cilja brez dobrega
sodelovanja zdravstvene, socialnovarstvene službe in nevladne organizacije
ter ob odlični podpori projekta A-Qu-A ne bi mogli uresničiti.
Socialna delavka v URI Soča je prvič naletela na težave, potem ko je
gospod zaključeval rehabilitacijo v inštitutu in je bilo treba izvesti odpust.
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Namestitev v domu starejših občanov je bila zaradi starostnega pogoja
človeka neprimerna, odpust v domače okolje pa ni bil mogoč brez možnosti
oziroma pravega nabora zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne za
njegovo vsakodnevno življenje. Tako je bilo treba poskrbeti za aspiriranje,
povijanje ran, fizioterapijo, delovno terapijo in drugo.
Zdelo se je, da življenje v domačem okolju za tega gospoda ni mogoče in
da bo nujno potrebna vključitev v primerno institucijo, kjer so zagotovljene
vse omenjene zdravstvene storitve. V primerih, ko uporabnik potrebuje
kombinacijo socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev, je po navadi
potrebna namestitev v instituciji, še posebej, kadar uporabnik nima svojcev,
ki bi mu nudili pomoč pri opravilih, ki niso niti v okviru storitve pomoči na
domu niti v okviru del patronažne službe.
V danem primeru smo storitvam pomoči na domu in socialnega servisa, poleg
obstoječe pomoči asistentov Društva paraplegikov, priključili še storitve
projekta A-Qu-A. Najprej se je diplomirana medicinska sestra pogovorila
z uporabnikom in mu ponudila storitve fizioterapije, saj uporabnik večino
časa preleži v bolniški postelji. Fizioterapevtka je nato opravila 16 obiskov
fizioterapije, s čimer se je uporabniku občutno izboljšala gibljivost telesa.
S tem se je posredno izboljšala tudi njegova kakovost življenja, hkrati pa je
bilo olajšano delo asistentkam ter socialnim oskrbovalkam in oskrbovalcu,
saj se je uporabnik pri izvajanju nege veliko lažje obračal. Fizioterapevtka je
hkrati prenesla znanje za izvajanje fizioterapevtskih vaj na asistentke Zveze
paraplegikov, ki so tudi po končani fizioterapiji nadaljevale z izvajanjem vaj,
saj je bilo to pomembno za nadaljnje vzdrževanje doseženega stanja.
Poleti, ko je uporabnikovo zdravstveno stanje to že dopuščalo, je izrazil
željo in potrebo, da bi poleg nege v postelji izvedli enkrat na teden prhanje
v kopalnici. Ker je takšna nega pri tetraplegiku zelo zahtevna, se je v proces
vključila delovna terapevtka s projekta A-Qu-A, ki je opravila tri obiske, v
okviru katerih je nudila izobraževanje asistentom in socialnemu oskrbovalcu.
Uporabnik ima poleg storitev Zavoda za oskrbo na domu 24-urno oskrbo
asistentov Zveze paraplegikov, ki poskrbijo tudi za njegovo prehrano. Pri
tem morajo skrbeti za uravnoteženo prehrano z ustreznim vnosom hranil,
vitaminov in mineralov, hkrati pa je treba paziti, da uporabnik ohranja
enakomerno telesno težo. Diplomirana medicinska sestra, vključena v
projekt A-Qu-A, je izvedla tudi storitev prehranskega svetovanja, ki je bila v
pomoč predvsem asistentkam, ki pripravljajo obroke za uporabnika.
V danem primeru so bile storitve projekta A-Qu-A pomembna dopolnitev in
podpora izvajalcem pomoči na domu ter osebne asistence, uporabniku pa
se je s tem občutno povečala kakovost življenja.
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S storitvami, ki jih izvajamo v okviru projekta A-Qu-A, ljudem omogočamo
in izboljšujemo kakovostno življenje na domu. Tako imajo te storitve
dve pomembni vlogi s stališča uporabnika – v nekaterih primerih so za
uporabnika nujne in so se izkazale kot edina možna izbira v obstoječem
sistemu pomoči (na primer aspiriranje, apliciranje zdravil in inzulina,
povijanje nog), v drugih pa se odlično dopolnjujejo z obstoječimi oblikami
pomoči na domu in izboljšujejo kakovost življenja uporabnika (na primer
ponovno učenje določenih veščin v okviru delovne terapije, fizioterapija).
Storitve projekta A-Qu-A so imele tudi pomembno izobraževalno in
podporno vlogo neposrednim izvajalcem pomoči, asistentkam in socialnim
oskrbovalkam kot tudi vodjem in koordinatoricam pomoči na domu.
Čeprav je bil projekt A-Qu-A prvotno namenjen uporabnikom, ki so starejši
od 65 let, smo se poskušali kar najbolje odzvati tudi na potrebe mlajših
invalidov. Projekt smo izvajali določen čas, izkazalo pa se je, da je treba
dostopnost ter povezovanje socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev
nujno urediti v okviru sistema dolgotrajne oskrbe, hkrati pa omogočiti
enako in pravično izbiro vsem ljudem.
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Ko celostni pristop pomembno pripomore
k izboljšanju življenja uporabnika
na domu
Marjetka Štepic

Uvod

Uporabniki pomoči na domu so v primerjavi z uporabniki, ki živijo v
institucionalnem varstvu, v de-privilegiranemu položaju. Ker nimajo na
razpolago ustreznih pripomočkov, terapevtov in prostorskih prilagoditev,
velikokrat s svojo boleznijo ostajajo sami. Oskrba na domu ljudem
pomaga, da lahko dostojno živijo na svojem domu in si z občasno pomočjo
pomagajo pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjski pomoči in pomoči
pri ohranjanju socialnih stikov. Z njo si odložijo odhod v institucionalno
varstvo, ali pa se zanj sploh nikoli ne odločijo. V Zavodu za oskrbo na domu
se je v zadnjem obdobju število klicev povečalo, saj se je povečalo število
ljudi, ki so po končani zdravstveni oskrbi, kljub slabem zdravstvenem stanju,
odpuščeni iz bolnic. Ko je, po določeni bolezni ali poškodbi, potrebno zopet
vzpostaviti ravnovesje in doseči napredek v gibljivosti in samostojnosti,
uporabniki pomoči na domu, storitev fizioterapije, delovne terapije
ipd., ki jih lahko pridobijo na podlagi zdravniških napotnic, ne morejo
koristiti, saj zaradi slabega zdravstvenega stanja mnogi od njih ne morejo
zapustiti doma. Posledice takega stanja se kažejo v povečanju stopnje sive
ekonomije, saj uporabniki, ki si želijo boljše zdravstveno stanje, plačujejo
neprijavljenim izvajalcem, ki na njihov račun služijo in v največ primerih za
težka zdravstvena stanja niso usposobljeni. Mnogi uporabniki imajo namreč
nizek finančni dohodek, s katerim s težavo plačujejo mesečne stroške in
si finančno ne morejo privoščiti še nujnih terapevtskih storitev, ki bi jih
potrebovali.

Učinki projekta A-Qu-A

Zavod za oskrbo na domu je, v okviru Norveškega finančnega mehanizma,
izvajal projekt Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A), v
okviru katerega je izvajal brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije
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in zdravstvene nege. Pri uporabnikih, ki so se v projekt vključili, je prišlo
do opaznega napredka v izboljšanju zdravstvenega stanja. Tudi socialne
oskrbovalke poročajo o boljši gibljivosti in motivaciji uporabnikov za redno
izvajanje gibalnih vadb, tudi v odsotnosti terapevtov. Kažejo se dobri rezultati
pri govornih sposobnostih uporabnikov po kapi. Rezultati kažejo, da uporabniki
upoštevajo nasvete terapevtov in si s tem izboljšujejo kvaliteto svojega življenja
in življenja svojcev. Nasveti o prostorskih prilagoditvah in uporabi pripomočkov
za lažje gibanje, so znatno pripomogli k lažjemu izvajanju socialne oskrbe tako
za uporabnika, kot tudi za socialne oskrbovalke. Strokovni delavci, zaposleni v
okviru projekta, so pomembno prispevali k dvigu kvalitete socialne oskrbe, saj
so socialnim oskrbovalcem ponudili številna interna izobraževanja, na katerih
so izvajali skupne aktivnosti (nega težjih zdravstvenih stanj, pravilne tehnike
premeščanja, dodatne informacije glede pravilne oskrbe in razkuževanja).
Pomemben del izobraževanja je bil namenjen tudi svojcem uporabnikov.
Organizirane so bile različne delavnice na temo tehnik premeščanja, dihalnih
vaj in kinezioloških vaj. Del delavnic so bila tudi svetovanja strokovnih delavcev.
Svojci uporabnikov so bili zelo hvaležni za konkretne nasvete, vaje in tehnike,
ki so jim bile prikazane in jih lahko izvajajo tudi sami.

Primer dobre prakse

Uporabnica je živela sama, bila je delno pokretna z diagnozo multiple
skleroze. Ko smo pričeli z obiski, je imela na voljo invalidski voziček in
posteljo, ki ni bila prilagojena njenemu zdravstvenemu stanju. Na podlagi
osebnega načrta smo se dogovorili, da v dopoldanskem času izvajamo
pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih in transferju na voziček, v preostanku
dneva je za nego poskrbela sama.
Po prihodu iz rehabilitacije, se je zdravstveno stanje uporabnice izrazito
poslabšalo. Z velikim naporom se je prestavljala z vozička na posteljo in
nazaj. Zaradi tega je posledično začela zmanjševati vnos tekočine v telo
in prenehala uživati zdravila za odvajanje vode iz telesa, zmanjšala se je
pogostost uporabe toaletnih prostorov, pripomočke za inkontinenco pa ni
želela. Ko je stanje postalo kritično, smo z uporabnico ponovno opravili
temeljit razgovor in se dogovorili za nujne spremembe. Povečali smo
storitve socialne oskrbe, uporabnica je začela uporabljati pripomočke za
inkontinenco, v okviru projekta A-Qu-A pa smo v njeno oskrbo vključili še
diplomirano medicinsko sestro in delovno terapevtko. Gospe smo uredili
prilagodljivo bolniško posteljo, dvigalo za transfer na voziček in poskusili z
uporabo vrtljivega krožnika za lažje premeščanje. Gospa je ponovno začela
uživati zdravila za odvajanje vode, njeno zdravstveno stanje se je izrazito
izboljšalo, izvedba socialne oskrbe pa je postala bolj varna tako za socialne
oskrbovalke kot tudi za uporabnico.
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Primer predhodno opisanega zdravstvenega stanja uporabnice lahko
izpostavimo kot primer dobre prakse, ko lahko s celostnim pristopom
doprinesemo k izboljšanju zdravstvenega stanja uporabnika in poskrbimo
za bolj kvalitetno življenje uporabnice v domačem okolju.

Zaključki

Vsi uporabniki, ki so bili vključeni v projekt A-Qu-A so bili deležni celostne
obravnave. Z vključitvijo v storitve projekta so lahko izboljšali kvaliteto
življenja na svojem domu. Celostna obravnava namreč znatno pripomore
k ohranjanju gibalnih, kognitivnih in ostalih funkcij uporabnikov ter
preprečuje njihov upad. Uporabniki bi za izboljšanje in ohranjanje boljšega
zdravstvenega stanja potrebovali veliko terapevtskih storitev, vendar je bilo
povpraševanje po storitvah tako veliko, da je bilo število storitev omejeno
in jih žal ni bilo mogoče izvesti v večjem obsegu. Prav tako se je izkazala
potreba po storitvah tudi pri uporabnikih mlajših od 65 let. Dolžnost vseh
izvajalcev pomoči na domu, predstavnikov patronažnih in drugih sorodnih
služb bi moralo biti osveščanje odgovornih institucij in organov glede vseh,
ki živijo doma in se zaradi slabega zdravstvenega stanja ne morejo vključiti
v različne oblike rehabilitacije, ki se izvajajo v, za to pristojnih, institucijah.
Nadaljevanje izvajanja terapevtskih in zdravstvenih storitev na domovih
uporabnikov, bi bilo za prebivalce Mestne občine Ljubljana izjemnega
pomena. Nujno potrebno je preprečiti zatiskanje oči pred tem perečim
problemom in se zavedati, da imajo ljudje ki so vključeni v storitve pomoči
na domu, enake pravice do terapevtskih storitev, kot ljudje, ki so vključeni v
institucionalno varstvo.
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Moja izkušnja s projektom
A-Qu-A
Mateja Zabukovec

Veliko ljudi si želi svoje življenje, v starejšem obdobju, preživeti dostojno,
zdravo in zadovoljno in če je le možno, v svojem domačem okolju.
Nekaterim se ta želja uresniči, mnoge pa prej ali slej doletijo manjše ali
večje zdravstvene težave. Starejši ljudje, velikokrat pa tudi mlajši kronični
bolniki ali invalidi, ki si ne želijo bivanja v institucionalnem varstvu, za
bivanje v domačem okolju potrebujejo dodatno pomoč, ki jim jo v Zavodu za
oskrbo na domu poskušamo v čim večji meri ponuditi in zagotoviti, in sicer v
obliki socialne oskrbe na domu, določene storitve pa tudi preko socialnega
servisa.
Pri izvajanju storitev socialne oskrbe se ves čas kaže izpostavlja dejstvo,
da socialna oskrba ni zdravstvena oskrba in določenih opravil, ki bi jih
uporabniki nujno potrebovali, v okviru socialne oskrbe ne izvajamo.
Takšni primeri so npr. povijanje nog, merjenje krvnega tlaka, merjenje
sladkorja v krvi, apliciranje insulina, ipd. To so storitve, ki jih uporabniki
nujno potrebujejo, nekatere celo večkrat dnevno, vendar jih sami, v slabem
zdravstvenem stanju, ne morejo opraviti sami, svojci pa zaradi vsakodnevnih
obveznosti tudi niso ves čas prisotni.
Vrzel, ki se vseskozi pojavlja pri izvajanju storitev socialne oskrbe na domu,
smo lahko s storitvami, v okviru trajanja projekta Aktivno in kvalitetno
staranje v domačem okolju (A-Qu-A), ki je financiran s strani Norveškega
finančnega mehanizma, katerega nosilec je Zavod za oskrbo na domu, tudi
zapolnili. Ker se projekt počasi zaključuje, bi želela strniti nekaj misli o
tem, kako sem projekt doživela in kaj je doprinesel k izvajanju naše osnovne
dejavnosti, socialne oskrbe na domu.
Ob začetku izvajanja projekta nisem imela prave predstave, kakšen pomen
bo imel projekt za našo osnovno dejavnost, kako jo bo obogatil in dopolnil.
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Danes si življenja in dela v Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana skoraj ne
morem predstavljati brez strokovnih delavk zaposlenih na projektu A-Qu-A,
saj sem nad delom celotne ekipe navdušena. Sodelovanje med strokovnimi
delavkami, ki delujemo kot vodje in koordinatorice socialne oskrbe na domu
ter strokovnimi delavkami iz projekta je bilo po mojem mnenju odlično.
Neposredno smo vodje in koordinatorice sodelovale s koordinatoricami
projekta, ki so zelo vestno sprejemale želje in potrebe naših uporabnikov, ki
smo jih zaznali na terenu ter koordinirale delo zaposlenih na projektu, da so
uporabniki dobili storitve, ki so jih potrebovali.
Redno sem sodelovala z diplomirano medicinsko sestro Ediso Osmančević.
Skupaj sva opravili nekaj prvih obiskov, s pomočjo katerih smo dvignili raven
kvalitete socialne oskrbe, saj je bila s povezovanjem socialne in zdravstvene
stroke kvaliteta naših storitev veliko boljša in obravnava naših uporabnikov
bolj celostna. S pomočjo diplomirane medicinske sestre smo uredili veliko
delovnih pogojev, saj sva se s kolegico na naši enoti Vič Rudnik ob vsakem
dvomu ali različnem mnenju o ustreznosti ali neustreznosti delovnih
pogojev, za naše socialne oskrbovalke, lahko z njo posvetovali. S ciljem
ureditve pogojev za varno in ustrezno delovno okolje, sva z medicinsko
sestro skupaj opravljali tudi druge in vse nadaljnje obiske pri uporabnikih. V
večini primerov je na terenu sodelovala z našimi socialnimi oskrbovalkami,
kjer jim je pomagala pri pravilnem izvajanju nege na poselji, kopanja ipd..
Hkrati je uporabnikom in njihovim svojcem svetovala kaj lahko v domačem
okolju spremenijo oziroma prilagodijo, da bi bilo okolje, z vidika varnosti
pri delu, bolj prijazno tako uporabnikom kot tudi socialnim oskrbovalkam.
Z diplomirano medicinsko sestro smo se lahko posvetovale tudi kar se tiče
področja zdravstvene stroke, npr. glede zaščitnih sredstev, ustreznega
ravnanja ob določenih boleznih, izbire ustreznih pripomočkov ter transferja
nepokretnih ali slabo pokretnih uporabnikov. Medsebojno sodelovanje je
temeljilo na prijaznem in strokovnem nivoju.
Odlično smo sodelovali tudi z delovnimi terapevtkami in fizioterapevti,
iz projekta A-Qu-A, manj pa je bilo neposrednega sodelovanja z ostalimi
projektnimi partneji. Kot primer dobre prakse bi rada izpostavila našo
uporabnico, pri kateri se je stanje, s pomočjo izvajanja obravnav iz delovne
terapije, v kratkem času zelo izboljšalo, in sicer je prišla do takega
zdravstvenega stanja, pri katerem tudi storitve socialne oskrbe niso bile
več potrebne. Uporabnica ima nizek finančni dohodek, zato ji je plačilo
naših storitev predstavljajo kar veliko finančno breme, izboljšanje njenega
zdravstvenega stanja je bilo iz tega vidika še toliko bolj pomembno. Velik
doprinos k našemu delu pa so predstavljala tudi interna izobraževanja, ki
so jih strokovne delavke iz projekta pripravili za naše socialne oskrbovalke
in ostale zaposlene, saj so na ta način povzdignile nivo izvajanja storitev
socialne oskrbe na domu.
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Projekt se počasi izteka. Zelo veliko smo iz njega pridobili, v smislu
celostnega in bolj kakovostnega dela in obravnave naših uporabnikov in
drugih starejših iz področja Mestne občine Ljubljana. Potrebe po takšnem
ali podobnem sodelovanju med različnimi strokami so izjemno velike in
težko si predstavljam, da bomo naše delo nadaljevali brez strokovnih delavk
iz projekta. Vsekakor je to področje, ki zahteva sistemske spremembe, ki
bi omogočile, da bi se storitve, ki so se izvajale v sklopu projekta A-Qu-A,
lahko še naprej izvajale v domačem okolju starejših in onemoglih ljudi, ki
so zaradi zdravstvenega ali finančnega stanja omejeni in se zaradi tega ne
morejo vključiti v storitve, ki so del institucionalnega varstva. Predvsem
iz tega razloga upam, da bo do določenih sprememb prišlo, da bi bilo
vsem ljudem omogočeno kvalitetno, dostojno, varno in zdravo staranje v
domačem okolju. To pa je možno izvesti le na podlagi tesnega in stalnega
sodelovanja socialne, zdravstvene in drugih strok, saj le na ta način ljudem
lahko ponudimo tisto kar si želijo, potrebujejo in si to vsekakor zaslužijo.
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Poročilo o opravljenem delu
v projektu A-Qu-A s področja
fizioterapije
Maja Ilijanić
Mirjana Vukadinov

Fizioterapija

Fizioterapevti so zdravstveni delavci, ki delujejo na področju promocije
zdravja ter preprečevanja in zdravljenja bolezni in poškodb. So člani
rehabilitacijskih in habilitacijskih timov. Ljudem pomagajo v katerihkoli
fazah življenja, ko je njihovo gibanje ali funkcija motena zaradi bolezni,
poškodbe, bolečine, starosti ali vplivov delovnega oziroma življenjskega
okolja.
Fizioterapija vključuje povezovanje in sodelovanje med fizioterapevti,
sodelovanje z bolniki oziroma uporabniki storitev, njihovimi družinami,
drugimi zdravstvenimi strokami, negovalnim osebjem ter skupnostjo. V
sodelovanju z drugimi naštetimi člani ter glede na fizioterapevtsko oceno,
znanje in spretnosti se postavijo cilji fizioterapevtske obravnave.
Fizioterapevti pri svojem delu poleg znanosti o gibanju (kineziologije)
uporabljajo tudi različne fizikalne energije (magnetne, toplotne, zvočne,
svetlobne in mehanične) za diagnostične in terapevtske namene (1, 2).
Po smernicah Svetovne zveze za fizioterapijo (World Confederation for
Physical Therapy –WCPT (2011)) so fizioterapevti usposobljeni in strokovno
odgovorni za:
- izvajanje celostne preiskave/ocene bolnika/uporabnika oziroma potreb
skupine uporabnikov;
- vrednotenje ugotovitev preiskave/ocenjevanja z namenom klinične presoje
o bolniku/uporabniku;
- postavitev fizioterapevtske diagnoze, prognoze in načrta;
- svetovanje s svojega strokovnega področja in odločanje o tem, kdaj je
treba bolnika/uporabnika napotiti k drugemu zdravstvenemu strokovnjaku;
- izvajanje programov fizioterapevtskih postopkov/zdravljenja;
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- ugotavljanje izidov fizioterapevtske obravnave posameznika;
- pripravo priporočil za domačo uporabo/samopomoč.
Fizioterapevti delajo kot člani zdravstvenega tima na različnih področjih
(v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, specializiranih inštitutih, kliničnih
centrih, zdraviliščih, vzgojno-varstvenih in športnih ustanovah, domovih
starejših občanov, hospicu, zaporih ter raziskovalnih in izobraževalnih
institucijah) in kot neodvisni strokovnjaki. To pomeni, da se lahko bolniki
oziroma uporabniki storitev za fizioterapevtsko obravnavo obrnejo
na fizioterapevte neposredno (brez napotitve drugega zdravstvenega
strokovnjaka). Žal so v Sloveniji te storitve plačljive, saj niso izvedljive v
okviru javnega zdravstvenega varstva.

Fizioterapija na domu v okviru projekta A-Qu-A

Projekt Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A) je bil
osnovan z namenom zagotoviti čim daljšo samostojnost ter omogočiti
starejšim čim bolj kakovostno in prijetno bivanje v domačem okolju. V okviru
projekta so bili uporabniki celostno obravnavani s strani zdravstvene nege,
fizioterapije, delovne terapije, kineziologije in logopedije. V sodelovanju z
drugimi strokovnjaki so bili uporabniki deležni tudi drugih oblik pomoči,
izobraževanj in dejavnosti (svetovanja o zdravi prehrani, rekreativni vadbi,
ohranjanju telesne kondicije in prilagoditvi bivalnega okolja) ter imeli
možnost sodelovati pri raznih delavnicah in izobraževanjih.
Fizioterapija na domu poteka drugače kot ambulantna oziroma bolnišnična
terapija. Glavni cilj fizioterapevtske obravnave je usmerjen v zagotavljanje
funkcionalne samostojnosti uporabnika z upoštevanjem njegovih potreb
in želja ter specifičnih bivalnih dejavnikov. Delo na terenu zahteva od
fizioterapevta predvsem veliko mero iznajdljivosti in prilagodljivosti,
upoštevajoč okolje, v katerem uporabniki stanujejo, razpoložljiva sredstva,
ki jih ima na voljo. Fizioterapevt na domu uporabnika celostno upošteva ter
glede na njegove potrebe in slog življenja prilagodi terapijo. Za izoblikovanje
in doseganje ciljev aktivno vključuje uporabnike in pomoč/podporo, ki jo
ima. To so večinoma partnerji, zakonci, svojci, skrbniki, socialni oskrbovalci
in drugi zdravstveni strokovnjaki.

Rezultati

V projektu A-Qu-A smo od maja 2015 do septembra 2016 opravili
fizioterapevtske obravnave pri 336 uporabnikih. Po naših ugotovitvah in grobi
razdelitvi je največ obravnavanih spadalo pod kategorijo revmatičnih obolenj
(48 %), sledila so nevrološka obolenja (34 %) ter stanja po padcih oziroma
stanja s področja travmatologije (17 %). Pod kategorijo drugo (kronične
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obstruktivne pljučne bolezni, srčno-žilna obolenja, metabolna obolenja,
onkološka stanja, demenca in drugo) je bilo umeščenih 38 % uporabnikov,
od tega le majhen delež (4 %) uporabnikov s tovrstno prioritetno težavo. Pri
večini je bila potrebna razdelitev v več kategorij (na primer: nekdo je imel
degenerativne spremembe na kolenih in hkrati srčno popuščanje, torej smo
ga umestili pod kategoriji revmatizma in drugo).
Ugotovili smo, da je največ obravnavanih uporabnikov potrebovalo
kinezioterapijo, in sicer: prikaz oziroma učenje aktivnih vaj (80 %) in
funkcijsko vadbo (58 %); v smislu facilitacije gibanja po postelji, učenja
posedanja/vstajanja/padanja in pobiranja iz tal ter ponovne vzpostavitve
hoje. Pri 30 % je bila izkazana potreba po pasivnem razgibavanju sklepa, 23
% uporabnikov pa je potrebovalo respiratorno fizioterapijo.
Pri 44 % uporabnikih s prisotnimi kroničnimi bolečinami, vnetji, zmanjšanim
mišičnim tonusom in drugim, smo izvajali postopke fizikalne terapije
in uporabljali aparature, ki smo jih imeli na voljo v A-Qu-A (transkutana
električna nevromuskularna stimulacija, ultrazvok, elektrostimulacija
za krepitev mišic, kombinacija laserja, infrardeče luči in magnetnega
delovanja).
Pri 23 % uporabnikih smo imeli možnost sodelovati tudi z drugimi člani
pri terapevtski obravnavi (z drugimi zdravstvenimi sodelavci in negovalnim
osebjem) ter svetovati, izobraževati in aktivno vključiti svojce/skrbnike
uporabnikov.

Razprava

Staranje je proces, ki doleti vsa živa bitja in ima za posledico zmanjšane
zmožnosti oziroma upadanje telesne moči in duševnosti. Znano je, da so
starostniki osebe nad 65 let s specifičnimi spremembami in boleznimi.
Naša raziskava je pokazala, da ima največ starostnikov obolenj revmatičnega
izvora (48 %). To je bilo nekako pričakovati, saj sovpada s fiziološkim
procesom staranja. Življenje s tovrstnimi težavami, kot so degenerativne
spremembe sklepov, osteoporoze, revmatoidni artritisi, pogosto povzročijo
hude bolečine, ponekod tudi zatekanje sklepov, kar pa ima za posledici
zmanjšano gibljivost in upad mišične zmogljivosti. Tako stanje lahko vodi
do slabe premičnosti oziroma negibnosti. Ti bolniki so sicer ob obisku
zdravnika velikokrat napoteni na fizioterapijo, vendar so naše izkušnje
pokazale, da le redki opravijo terapije. Po navadi so zaradi gibalne oviranosti
odvisni od tuje pomoči. Potrebujejo spremstvo in pomoč pri hoji ali pa
prevoz na terapijo, česar pa nimajo vedno na voljo. Z obiski fizioterapevta
na domu bolnike razbremenimo in uspešno upočasnimo napredovanje
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bolezni oziroma simptomatsko lajšamo težave. Poskušamo izboljšati
motorično funkcionalnost oziroma jih motivirati za nadaljevanje fizične
dejavnosti kljub svojim omejitvam (na primer s sprehodi, prilagojenimi
telovadbami, plavanjem). Večini pomagamo pri lajšanju bolečin z uporabo
fizikalnih postopkov ter vajami za izboljšanje gibljivosti in mišične moči. Da
je fizioterapija na domu pri nekaterih revmatičnih obolenjih idealna rešitev,
pa potrjuje tudi primer dobre prakse (R. Lackie, L. Bisset, 2012). V slednjem
so obravnavali 81-letno gospo z 10 let trajajočo lumbalgijo, po opravljenih
nekaj operativnih posegih na hrbtenici, osteoporozo in hipertenzijo.
Zaradi akutnega poslabšanja stanja, zmanjšane mobilnosti (nezmožnosti
premikanja z rolatorjem) in povečanja bolečine je bila sprejeta v bolnišnico
na rehabilitacijo. V šestih tednih, kljub intenzivni vsakodnevni fizioterapiji in
delovni terapiji ter močni analgetični terapiji, je njena mobilnost postopno
upadala (do te mere, da ni bila več zmožna niti samostojnega transferja na
voziček). Začela je kognitivno upadati, zaradi inkontinence pa so ji vstavili
urinski kateter. Gospo so zaradi slabšanja funkcionalnega stanja premestili
na negovalni oddelek, kjer so nadaljevali z rehabilitacijo še štiri mesece,
vendar neučinkovito. Upanje za ponovno hojo je bilo izgubljeno. Kljub
pomislekom zdravnikov se je gospa skupaj z možem odločila za odpust
domov in nadaljevanje terapije v domačem okolju. Doma je rehabilitacija
trajala 18 tednov (od 2- do 3-krat/teden FT, 5-krat/teden DT, 4-krat/teden
DMS, 3-krat/teden socialna delavka). Iz tedna v teden je gospa napredovala
in uresničevala kratkoročno zastavljene cilje. Pri tem programu je ves čas
sodeloval njen mož. Gospa je na koncu spet osvojila hojo z rolatorjem,
odstranili so ji kateter in samostojno je uporabljala stranišče, osvojila
samostojnost pri dnevnih dejavnostih oziroma ob minimalni pomoči
moža. S prenehanjem analgetične terapije se je začelo izboljševati tudi
kognitivno stanje. Rehabilitacijski program doma je bil sestavljen drugače
kot bolnišnični, dejavnosti so se dogajale v kratkem času, a pogosto in pri
vseh obravnavah je sodeloval mož. Pristop terapevtov je bil drugačen. Cilji
so upoštevali bivalne dejavnike, tedensko so jih zastavljali skupaj z gospo
in njenim možem, tako da so bili obema razumljivi. Gospa pravi, da se je v
domačem okolju bolje počutila in varnejše, čez dan imela je več priložnosti
za doseganje ciljev s podporo moža, bolj je bila motivirana in z vsakim
manjšim napredkom je dobila večje zaupanje vase. Lahko povzamemo, da
je bila terapija na domu uspešnejša od terapije v bolnišnici.
Na terenu smo se srečali tudi z nevrološkimi obolenji (34 %). Prevladovale
so osebe po možganski kapi ter osebe z multiplo sklerozo in parkinsonovo
boleznijo. Tovrstna obolenja potrebujejo dolgotrajno/dosmrtno obravnavo
za doseganje čim večje samostojnosti. Največja težava, ki smo jo zasledili
pri takih bolnikih, je, da večina ne doseže funkcionalne samostojnosti ob
odpustu iz bolnišnice oziroma zdravilišču in ostane odvisna od pomoči
svojcev. Ti pa ne vedo, kako naprej nadaljevati z rehabilitacijo. Še posebej v teh
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primer sta se svetovanje in izobraževanje svojcev izkazala za zelo uspešna.
Aktivno so sodelovali, bili seznanjeni z vsemi postopki in cilji posameznih
obravnav ter vključevanjem veliko pripomogli k učinkovitosti rehabilitacije.
Tam, kjer ni bilo možnosti, da bi vključili svojce, smo vključili skrbnike
uporabnikov, asistente iz posameznih društev, socialne oskrbovalce pa
tudi sosede uporabnikov. Pomembnost sodelovanja potrjujejo tudi Mayo in
sod. (2000), ki pravijo, da svojci (ali drugi podporni člani) niso samo pasivni
opazovalci pri bolniški postelji prizadetega (kot so to v bolnišnicah), ampak
pri rehabilitiranju doma prevzamejo odgovornost za skrb ter imajo svoje
zadolžitve in vlogo.
O učinkovitosti fizioterapije na domu pri nevroloških obolenjih smo našli
kar nekaj študij (5, 6, 7). Iz vseh lahko povzamemo, da multidisciplinaren
pristop in s tem fizioterapija na domu lahko ugodno dolgoročno vplivata
na večjo neodvisnost bolnikov. Avtorji pravijo, da se bolniki, rehabilitirani v
domačem okolju, hitreje reintegrirajo v skupnost z naravnim zdravljenjem
doma, kar pa ugodno vpliva na večjo stopnjo delovanja in zadovoljstva,
izboljšanje telesnega zdravja in kakovost življenja. Zanimiv podatek,
predvsem s finančnega vidika, je tudi ta, da rehabilitacija na domu precej
skrajša dolžino bivanja v bolnišnici.
Primer dobre prakse iz projekta A-Qu-A je bil 80-letni bolnik z napredovalo
demenco in nevrološko simptomatiko. Bolnik je bil po podatkih žene že
nekaj let negiben in dementen. Med drugim je imel tudi sladkorno bolezen,
vstavljeno sondo za hranjenje in urinski kateter ter nekaj preležanin. Žena
in drugi svojci so skupaj s podporo socialnih oskrbovalk iz ZOD-a poskrbeli
za dnevne dejavnosti. Deležen je bil tudi kontinuirane zdravstvene oskrbe
od patronažne medicinske sestre ter občasnih obiskov in kontrole osebnega
zdravnika. Bolnik se že dve leti ni posedel čez rob postelje oziroma zapustil
stanovanja. Gibljivost je bila omejena v vseh sklepih, predvsem na nogah.
Prisotne so bile flektorne kontrakture, spastičnost v spodnjih udih in
bolečine po vsem telesu. Na začetku, ko smo prišli h gospodu, je ta ležal s
podloženimi blazinami, flektiranimi in adduciranimi nogami.
Cilj: Izboljšati prekrvavitev in gibljivost ter zmanjšati spastičnost in
kontrakture spodnjih udov s pasivnim razgibavanjem
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Po večkratnih obiskih in pridobitvi
bolnikovega zaupanja smo dosegli cilj.
Čeprav je bilo razgibavanje boleče in
naporno, je bolnik asistiral pri terapiji. Oba
z ženo sta bila z rezultatom zelo zadovoljna.
Tudi socialne oskrbovalke so poročale o
lažjem negovanju bolnika in obračanju na
bok ter premikanju po postelji, zmanjšanju
bolečine in spastičnosti mišic. Ženi in
drugemu negovalnemu osebju smo
naročili, da ne podlagajo toliko blazin
pod kolena z namenom, da s pomočjo
gravitacije čim dlje ohranimo ekstendiran
položaj spodnjih udov ter tako zmanjšamo
kontrakture. Zastavili smo si nov cilj:
sedenje čez rob postelje.
Tudi ta cilj smo dosegli. V sodelovanju
z ženo in vnukom smo z vsakodnevnim
treningom funkcijske vadbe ter treningom
statičnega in dinamičnega ravnotežja sede
postopoma osvojili samostojno sedenje
brez naslona (za kratek čas). Žena je
povedala, da gospod z nikomer že leta
ni sodeloval tako, kot je s fizioterapijo.
Tako telesno (kot vidimo na slikah) kot
tudi duševno je zelo napredoval. Začel
je sodelovati pri razgibavanju in vadbi,
komunicirati ter se bolj zavedati okolice.
Spet smo si zastavili nov cilj: transfer na
voziček. Slikovnega gradiva žal ni na voljo,
saj nam je transfer uspel samo enkrat s
pomočjo »banane«. Gospoda smo uspeli
premestiti na voziček, zelo je bil navdušen
in motiviran, saj si je želel ven na vrt.
Pri transferju je bila žal prisotna samo
njegova žena (ki pa je že sama starejša z
degenerativnimi spremembami hrbtenice
in bi ji transfer moža predstavljal prevelik
zalogaj). Dogovorili smo se za ponoven
obisk, ko bi bil prisoten tudi vnuk za
izobraževanje. Naslednjič ob našem obisku
je gospod zbolel, zato smo za nekaj časa
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prekinili z obravnavami. Zaradi dlje časa trajajoče prekinitve (prehlada, nato
še uroinfekta) je gospod funkcionalno upadel. Zadnjega zastavljenega cilja
nam žal ni uspelo izpolniti v celoti. Toda kljub neizpolnjenemu zadnjemu
cilju smo pri gospodu veliko dosegli. Oba z ženo sta bila zelo zadovoljna z
obravnavami in funkcionalnim napredkom. Če ne bi bilo časovnih omejitev
zaradi zaključevanja projekta, smo prepričani, da bi lahko dosegli še mnogo
več. Smo pa izobraževali svojce in socialne oskrbovalce, da nadaljujejo s
priučenimi dejavnostmi, ki smo jih naučili v procesu fizioterapevtskih
obravnav.
Omembe vreden pogosto nastopajoč in nevaren problem, ki tudi lahko
privede do nezmožnosti na vseh ravneh človekovega delovanja, so padci
pri starostnikih. Ti pri njih izzovejo hud strah pred ponovnim padcem, zato
so poškodovani velikokrat ovirani pri številnih dejavnostih, posledično pa
se poslabša njihova kakovost življenja. Pogosto jih spremljajo zapleti pri
operacijah in zdravljenju, rehabilitacija pa je zahtevnejša in dolgotrajnejša
kot pri mlajši populaciji. Po naših podatkih je bilo zabeleženih 17 % takih
primerov. Največkrat so bolniki kot vzroke za padec navajali vrtoglavice,
motnje ravnotežja, »klecanja« kolena zaradi šibkosti mišic, prehitrega in
nepravilnega rokovanja s pripomočki za hojo, arhitekturnih stanovanjskih
ovir: spotikanje ob preproge, pragove, stopnice in drugo. Pri teh bolnikih sta
se zgodnja aktivna vadba za povrnitev/izboljšanje gibljivosti in mišične moči
ter funkcijska vadba za vzpostavitev hoje s pravilno rabo pripomočkov/brez
izkazali za ključni pri čim boljšem in hitrejšem okrevanju.
Eden od mnogih primerov iz travmatologije je bil primer naše 78-letne
uporabnice. Gospa je aprila 2016 padla v stanovanju, utrpela nekaj
površinskih poškodb glave, intertrohanterni zlom kolka ter nekaj udarcev v
kolena in rame. Gospo so takoj sprejeli v bolnišnico, operirali kolk in oskrbeli
rane. Po hospitalizaciji so jo premestili v Dolenjske toplice na 14-dnevni
program zdravljenja. Gospa je bila pri našem obisku (junija) premična
s pomočjo hojice in bergel na kratke razdalje. Čutila je hude bolečine v
predelu kolena in kolka (VAS oceni s 7). Hoja je bila nestabilna, ravnotežje pa
je bilo okrnjeno. Gospa si je predvsem želela zmanjšati bolečine in okrepiti
mišično moč spodnjih udov. Ker je bila pred poškodbo zelo aktivna (redno
je hodila na Šmarno goro in Ljubljanski grad), smo zastavili cilj: vzpon na
Ljubljanski grad. Prioritetno smo usmerili terapijo v zmanjšanje bolečine.
Z izobraževanjem gospe in izposojo aparata TENS na dom smo zmanjšali
bolečino v nekaj dneh (VAS 5), tako da smo začeli s postopki kinezioterapije:
z aktivnimi vajami za izboljšanje gibljivosti in moči mišic. Vključili smo tudi
funkcijsko vadbo, učenje recipročne hoje z dvema berglama ter specifično
vadbo za izboljšanje ravnotežja in koordinacije. V nekaj tednih, ko smo
osvojili 2-taktno hojo in vaje, smo začeli s treningi hoje po terenu. Začeli
smo s treningi hoje po ravnem, nato napredovali s treningi hoje navkreber.
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Postopno smo daljšali razdaljo, gospa se je vsakič manj opirala na bergle.
Proti koncu obravnav se nam je uspelo povzpeti na vrh Ljubljanskega gradu
s pomočjo dveh bergel. Cilj smo dosegli in ga stopnjevali še do te mere, da
je na koncu pri hoji gospa uporabljala samo še pohodni palici, predvsem
zaradi varnosti. Gospa je funkcionalno lepo napredovala (izboljšala gibljivost,
mišično moč, ravnotežje in hojo), se znebila strahu pred padcem ter tako
samostojno začela hoditi na Ljubljanski grad s pohodnima palicama. Spet
lahko trdimo, da smo bili zelo uspešni tudi pri stanjih travmatološkega
izvora, potem ko je uporabnica že opravila rehabilitacijo v zdravilišču in bila
odpuščena domov, brez dosežka njej zadovoljivega funkcionalnega stanja.
Prej opisana primera sta le ena od mnogih učinkovitih obravnav v projektu
A-Qu-A. Pri večini primerov smo opazili napredek in izboljšali njihovo
kakovost življenja, pomagali svojcem, jih vsaj kratkoročno razbremenili
ali pa jim svetovali in dali napotke za nadaljnjo obravnavo. Pri nekaterih
primerih nismo opazili napredka, saj smo bili s pogostnostjo obiskov
omejeni zaradi velikih potreb po fizioterapiji in s tem dolgih čakalnih dob,
premalo fizioterapevtov pa tudi zaključevanja projekta. Zavedali smo se, da
bi nekateri potrebovali še več obravnav, vendar smo kljub temu poskušali
pri vsakem obisku kar najbolj pomagati našim uporabnikom.

Sklep

Zaradi čedalje večjega in naraščajočega števila starostnikov ter zmanjšanih
finančnih zmožnostih je zelo pomembna celostna obravnava starejših
in kronično bolnih ljudi v njihovem domačem okolju. Z našim projektom
A-Qu-A smo dokazali, da so potrebe po fizioterapiji na domu zelo velike.
Večina uporabnikov nima pomoči svojcev, večini so obiski fizioterapije v
ambulantah prenaporni ali težko dostopni glede na njihovo zdravstveno
stanje. Nekateri so na srečo deležni pomoči od svojcev, vendar ti nimajo
znanja o boleznih in se ne znajo soočati s problemi ter potrebujejo
svetovanje in smernice pri rehabilitaciji bližnjega. Žalostno je, ker v
Sloveniji ni urejenega sistema obiskov fizioterapevta na domu v okviru
javnega zdravstva in morajo uporabniki za storitve drago plačati. Tako smo
na terenu velikokrat priča »katastrofalnim« razmeram, v katerih živijo
ljudje zaradi neznanja in nestrokovnega oziroma napačnega obravnavanja
obolenj. Pomembno je poudariti tudi, da velikokrat ljudje poskušajo poiskati
rešitve v tem, da poiščejo pomoč na spletnih straneh in z iskanjem cenejših
obravnav pogosto najamejo nekoga, ki jim »pomaga«. Ta nekdo se velikokrat
predstavi kot fizioterapevt, vendar v resnici ni strokovno usposobljen za ta
poklic. S tovrstnimi »deli na črno« smo se večkrat srečali na terenu.
Z obravnavami na domovih smo mnogim uporabnikom pomagali ter
izboljšali kakovost življenja uporabnikov in svojcev, kot to prikazujejo naši
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primeri dobrih praks pa tudi študije drugih avtorjev (4, 5, 6, 7). Terapije na
domovih pa so pozitivno vplivale tudi na nas, izvajalce. Z doseganjem ciljev
smo dobili potrditev, da delo opravljamo uspešno in profesionalno, hkrati
pa večjo motivacijo za še boljše in kakovostnejše opravljanje dela. Vsi naši
uporabniki so bili enako obravnavani, individualno smo prilagajali terapije
njihovim potrebam in željam ter pogostnost terapij. V primerih, ko nismo
zmogli samostojno izvesti obravnave, ali pa so se pojavili drugi problemi
(na primer arhitekturne ovire), so nam z veseljem priskočili na pomoč naši
partnerji iz projekta A-Qu-A, sodelavci in drugi. Medsebojno smo veliko
sodelovali, se posvetovali/povezovali in pomagali drug drugemu ter tako
obvladovali in reševali težave.
Menimo, da smo z našim projektnim delom šele začeli odkrivati dejanske
potrebe na terenu, saj zaradi konca projekta večina ne bo deležna naše
pomoči. To je zelo obremenjujoča misel, in menimo, da bi bilo treba nujno
reorganizirati sistem javnega zdravstva, da bi imeli vsi možnost do celostne
obravnave na primarni ravni. Tako bi se zmanjšali stroški v zdravstvu in
čakalne dobe v ambulantah, povečalo število postelj v bolnišnicah, hkrati
pa bi bilo življenje starostnikov lažje, brezskrbno, varnejše in prijetnejše v
domačem okolju.
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Utemeljitev za izvajanje fizioterapije
na domovih uporabnikov
pripravila: Danielle Jagodic
uredila: Liljana Batič

1. Redne dejavnosti
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, katerega ustanoviteljica je Mestna
občina Ljubljana, s svojo dejavnostjo in storitvami pomaga tistim
meščankam in meščanom Mestne občine Ljubljana, ki imajo zagotovljene
bivalne in druge pogoje za življenje v svojem okolju ter se zaradi starosti,
invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati ali negovati sami,
njihovi svojci pa tega ne zmorejo ali nimajo možnosti, da bi jim zagotovili
čim bolj aktivno in kakovostno življenje na svojem domu.
S spremljanjem smernic nacionalne in lokalne strategije socialnega varstva
sledimo družbenim poudarkom, ki danes dajejo vedno večji pomen pomoči
na domu, ter se ustrezno in hitro odzivamo na demografske spremembe.
Uporabnikom nudimo:
1. pomoč na domu, ki zajema:
•
pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,
•
gospodinjsko pomoč,
•
ohranjanje socialnih stikov.
2. storitve socialnega servisa (če imajo starejši še dodatne potrebe in
želje): pedikuro, frizerske storitve, čiščenje ter spremstvo in druženje.
Poleg naštetega ponujamo starejšim tudi prostovoljstvo, medgeneracijsko
sodelovanje, organiziramo srečanja uporabnikov in njihovih svojcev, skupine
za samopomoč in podobno.
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana je največji zavod za pomoč na domu v
naši državi in ima največje število uporabnikov, ki nenehno narašča. V tem
letu načrtujemo, da bomo realizirali več kot 142 tisoč ur pomoči na domu.
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2. Projekt norveškega mehanizma: Aktivno in kvalitetno staranje v domačem
okolju (A-Qu-A)
Naša naloga je, da uporabnikom naših storitev omogočamo lažje in lepše
življenje na njihovem domu, zato jim v letu 2015 in 2016 nudimo dodatne
storitve, ki jih izvajamo v okviru projekta Aktivno in kvalitetno staranje
v domačem okolju (A-Qu-A) – izvajanje storitev Drugih zdravstvenih
dejavnosti, šifra 86.909.
Vsebina prijave na projekt je rezultat temeljitega pregleda aktivnosti in
sledenja potreb pri oskrbi občanov na domu, saj so dolgoletne izkušnje
pri delu s starejšimi pokazale, da starejši, invalidi in kronično bolni na
svojem domu poleg omenjenih storitev potrebujejo in želijo koristiti še
druge storitve, med katerimi je zaznati največ povpraševanja po storitvah
fizioterapije, delovne terapije in storitvah drugih zdravstvenih dejavnosti, ki
jih bo zavod med trajanjem projekta, to je od maja 2015 do konca decembra
2016, izvajal brezplačno, poleg tega pa bo organiziral še različna svetovanja
s področja zdrave prehrane, gibalne vadbe, usposabljanja in podobno.
Višina pridobljenih nepovratnih sredstev z Norveškega mehanizma je
700.599 evrov.
S projektnimi partnerji – Mestno občino Ljubljana, Zdravstveno fakulteto,
Inštitutom za kineziologijo Univerze na Primorskem, Fakulteto za dizajn,
Mestno zvezo upokojencev in Zdravstveno fakulteto v Oslu – bomo poskusili
s pomočjo rezultatov projekta zagotoviti zdravo in aktivno staranje
prebivalstva tako v Mestni občini Ljubljana kot tudi širše.

Fizioterapija na domu
1. Potreba po organizaciji fizioterapije na domu
Primarno zdravstveno varstvo mora biti enako dostopno vsem bolnikom
in njihovim družinam, ki te storitve potrebujejo, ne glede na naravo
zdravstvenega problema, čim bližje bolnikovemu domu. Zagotavljati mora
preventivno in kurativno zdravstveno dejavnost. Trenutni demografski,
družinski in socialno-ekonomski trendi v razvitih državah narekujejo
povečanje obsega izvajanja zdravstvenih storitev na domu bolnikov/
uporabnikov (SZO, 2008). Osnovni cilj oskrbe oziroma pomoči na domu je
zadovoljevanje zdravstvenih in socialnih potreb posameznika in njegove
družine v domačem okolju. Ugotavljajo, da je fizioterapija na domu
uporabnika zelo pomembno področje zdravstvenega varstva, žal pa ta
storitev ni dosegljiva na primarni ravni v vseh državah Evrope.
2. Potreba po fizioterapevtskih storitvah na domu je v Sloveniji vedno večja:
− Slovensko prebivalstvo se, podobno kot v razvitem svetu, stara. V
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zadnjem stoletju se je v večini evropskih držav življenjska doba podaljšala
za več kot 50 % (SZO, 2008). Močno se je povečal delež starejših od 65 let (v
Sloveniji je 16 % prebivalstva starejšega od 65 let, v Mestni občini Ljubljana
pa že 17,9 %).
− Podatki iz tujine kažejo, da je več kot 75 % uporabnikov storitve
fizioterapije na domu starejših od 65 let.
− Velika večina starejših oseb ima eno ali več kroničnih bolezni. Na splošno
velja, da narašča število bolnikov s kroničnimi boleznimi (diabetes, bolezni
srca in ožilja, kronična obstruktivna pljučna bolezen, astma, rakava obolenja
in podobno). Epidemioloških podatkov o pogostnosti pojavljanja posamičnih
bolezni pri starostnikih v Sloveniji ni. Kot kažejo epidemiološki podatki
drugje po svetu, prevladujejo pri starostnikih kronične degenerativne
bolezni in bolezni čutil. Tako ocenjujejo, da imajo osebe nad 65 let kar v 55
% pomembne degenerativne spremembe na sklepih, od 35 do 40 % jih ima
bolezni srca in ožilja, 45 % ima povečan krvni tlak, 40 % ima okvare vida, 25
% pa ima motnje sluha. Dobra tretjina starejših bolnikov ima hkrati najmanj
eno od treh navedenih kroničnih bolezni. Veliko starostnikov ima tudi veliko
težav na kognitivnem in socialnem področju. Z naraščajočo starostjo se
pogostnost bolezni in težav ter njihovo hkratno pojavljanje še povečujeta.
− Zdravljenje starejših po bolezni/poškodbi je navadno dolgotrajnejše,
saj se pri njih srečujemo s poslabšanjem funkcionalnega stanja in
zmanjšano pomičnostjo ter participacijo, kar otežuje uspešno zdravljenje in
rehabilitacijo bolnika. Raziskave kažejo, da v svetu do 15 % oseb, starejših
od 65 let, potrebuje pomoč pri vsakdanjih opravilih (sposobnost hranjenja,
oblačenja, osebna higiena), medtem ko so starejši od 80 let kar v 80 % bolj
ali manj odvisni od okolice. Na stopnjo samostojnosti oziroma odvisnosti
starejše osebe od tuje pomoči ne vplivata samo starost in bolezen, temveč
tudi socialni dejavniki. Struktura tradicionalne družine se je spremenila,
prav tako družinska dinamika: vedno več žensk, ki so v preteklosti skrbele
za svojce, je zaposlenih, povečale so se razdalje med kraji bivanja družinskih
članov, veliko starejših živi samih, brez drugih oseb v istem gospodinjstvu
ali s prav tako ostarelimi in ali bolnimi svojci.
− Uporabniki fizioterapije na domu bodisi zaradi svojega zdravstvenega
in ali funkcionalnega stanja bodisi zaradi oddaljenosti svojega kraja
bivanja pogosto niso sposobni obiskati zdravnika ali koristiti predpisanih
in potrebnih storitev fizioterapije v ambulanti. V to skupino sodijo hudi
srčni in pljučni bolniki, ljudje, ki se trajno zdravijo s kisikom na domu,
sladkorni bolniki, bolniki s preležaninami in golenjimi razjedami, bolniki z
nevrološkimi obolenji (na primer multipla skleroza, posledice po možganski
kapi, parkinsonova bolezen, paraliza), dementne osebe, psihiatrični bolniki
in duševno prizadeti, oslabeli rakavi bolniki, umirajoči in ljudje s hudimi
obolenji gibal. Sami ne morejo več voziti avta in z javnim prevozom kljub
uporabi bergel ali palic ne morejo priti do storitev.
− Ležalne dobe v bolnišnicah so se skrajšale. Zaradi tega v večini primerov
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s postopki zgodnje medicinske rehabilitacije ob odpustu iz bolnišnice ne
dosežemo samostojnosti (na primer po operaciji kolka ali kolena, po
možganski kapi) pri gibanju in tudi pri opravljanju vsakodnevnih dejavnosti
ne. Ob prihodu nazaj v domače okolje lahko bolniki postanejo negibni in
odvisni od okolice.
− Rehabilitacije v zdraviliščih in drugih rehabilitacijskih centrih niso
deležni vsi bolniki ali pa je ta prekratka. Med rehabilitacijo bolnik ne
doseže maksimalne oziroma optimalne neodvisnosti. Velikokrat je treba na
rehabilitacijo v zdraviliščih in drugih rehabilitacijskih centrih čakati tudi po
več mesecev, med tem pa lahko bolniki izgubijo velik del svojih funkcionalnih
sposobnosti ter postanejo negibni in odvisni od pomoči.
Leta 2014 je ZZZS prenovil pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja
in s tem zmanjšal zdravstvene pravice pri nekaterih stanjih. Tako med
drugim v zdravilišča ne bodo več napoteni bolniki po akutnem srčnem
infarktu (razen ob zapletih). Po starem so bili starejši po zlomu in operaciji
kolka upravičeni do zdravljenja v zdravilišču neposredno po zdravljenju v
bolnišnici. Napotnico so napisali kirurgi, odobril pa jo je ZZZS. Zdaj morajo
poškodovanci domov, nato pa se morajo po prvem kontrolnem pregledu
pri kirurgu oglasiti pri osebnem zdravniku, ki izda napotnico za zdraviliško
zdravljenje, o katerem odloča komisija ZZZS (kot do zdaj). Vse skupaj lahko
traja nekaj tednov. Po operaciji kolka je po priporočilih društva travmatologov,
osteološkega društva in združenja za rehabilitacijsko medicino starostnika
najpomembneje čim prej postaviti na noge ter ga usposobiti za samostojno
gibanje in življenje. V dvanajstih slovenskih bolnišnicah obravnavajo
na leto približno 3.500 starejših z zlomljenim kolkom, ki so zdravljeni
operativno. Po podatkih Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja je
večina poškodovancev odpuščena po končani hospitalizaciji domov, le slaba
tretjina vseh hospitaliziranih pa je vključena v nadaljnjo rehabilitacijsko
obravnavo. Če poškodovanec zaradi spremljajočih bolezni ni sposoben za
samostojno življenje doma, sledi obravnava v negovalni bolnišnici, nato pa
iz te v zdravilišče. Negovalna bolnišnica tako v Ljubljani ne more sprejeti
vseh starostnikov po poškodbi, ker ima samo 33 postelj za vsa stanja in je
vedno zasedena. Velikokrat so zaradi prezgodnjega odpusta iz bolnišnice
in nezmožnosti skrbeti za poškodovanca doma svojci primorani urediti vsaj
začasni sprejem starostnika v dom starejših občanov, največkrat zunaj
kraja bivanja. Bivanje v domu lahko poslabša tudi kognitivne funkcije. Niso
redki primeri, da se poškodovanec kmalu po prihodu v dom zmede in izgubi
stik z okolico, zaradi česar se poslabša telesno stanje, nevarnost poškodb
pa je večja.
Skrb vzbujajoča je tudi slika na področju rehabilitacije po možganski
kapi in drugih diagnozah, kot so multipla skleroza, parkinsonizem, druga
ekstrapiramidalna simptomatika, polinevropatije različnih vzrokov in
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podobno. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje se število teh
oseb prav tako vsako leto povečuje.
V Sloveniji imajo celostni pristop/koncept k obravnavi subakutnih in
kroničnih posameznikov z nevrološko simptomatiko le na URI Soča. Njihove
kapacitete za kratkotrajno in dolgotrajno obravnavo po možganski kapi
so premajhne za potrebe vse države, saj njihov program obsega okoli 250
oseb na leto. Potreba po kakovostni obravnavi/konceptu obravnave odraslih
oseb z nevrološko simptomatiko je v Sloveniji in MOL precej večja. Na
primarni ravni specifično nevrofizioterapevtsko obravnavo (za katero so
potrebna specialna znanja) odraslih nevroloških bolnikov opravljata le dve
fizioterapevtki za vso Slovenijo (ena v SB Celje in ena v ZD Ljubljana, enota
Šiška). To je občutno premalo za pokrivanje potreb, ki se pojavljajo v kronični
skupini oseb z nevrološko poškodbo in obolenji osrednjega živčevja.
Prav zaradi omenjenih statističnih podatkov je toliko bolj pomembno, da se
nevrorehabilitacija začne izvajati tudi na primarni zdravstveni ravni.
3. Cilji fizioterapije na domu:
− optimalno gibanje in fizična kondicija uporabnika;
− maksimalna funkcionalna samostojnost uporabnika;
− participacija uporabnika v dejavnostih družabnega/socialnega življenja;
− zagotavljanje primernih storitev posamezniku glede na specifične potrebe
in ne samo na okvaro/okvare ali standardizirane protokole obravnave kot
pri ambulantnih storitvah;
− spodbujanje svojcev k sodelovanju in njihovemu izobraževanju;
− timsko sodelovanje z drugimi delavci, ki izvajajo pomoč na domu, ter
svetovanje, pomoč in njihovo izobraževanje.
4. Fizioterapija na domu deluje na naslednjih področjih:
− promocije zdravja in zdravega sloga življenja (pravilna prehrana, pravilen
odnos do škodljivih razvad, spodbujanje k redni telesni dejavnosti in
splošnemu zdravju in podobno);
− preventive (preprečevanje bolezni in razvoja trajnih izpadov določenih
funkcij ter invalidnosti);
− kurativnega zdravljenja (obravnava akutnih in kroničnih stanj, ohranitev
gibalnih sposobnosti, povrnitev funkcije in izboljšanje okrevanja in drugo);
− rehabilitacije (intenzivno zdravljenje po poškodbah/boleznih mišičnoskeletnega in živčnega sistema);
− prilagajanja in ali (pre)oblikovanja bivalnega okolja uporabnika;
− svetovanja in opreme z medicinsko-tehničnimi pripomočki;
− ergonomije (promocija zdravja pri delu, prilagoditev delovnega okolja
psihofizičnim sposobnostim zaposlenih, ki delajo na domu uporabnika,
izobraževanje zaposlenih o varnosti in zdravju na delovnem mestu).
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5. Naloge fizioterapevta, ki dela na domu
Sestavni del fizioterapije je vzajemno delovanje med fizioterapevtom
in uporabnikom/družino ali negovalnim osebjem, ki omogoča razvoj
medsebojnega razumevanja. Ta vrsta sodelovanja je potrebna za pozitivno
spremembo zavedanja telesa in gibanja, ki lahko spodbudi zdravje in
dobro počutje. Prav tako je za ugotavljanje potreb in oblikovanje ciljev
fizioterapevtskih postopkov/zdravljenja nujno vzajemno delovanje med
člani interdisciplinarnih timov kot tudi z uporabniki/družino in negovalnim
osebjem.
6. Posebnosti fizioterapevtske obravnave na domu
Fizioterapevtska obravnava na domu uporabnika je zelo specifična in se
razlikuje od ambulantne obravnave.
Uspešna in predvsem kakovostna fizioterapevtska obravnava ljudi na domu
od fizioterapevta zahteva:
− obvladovanje posebnih veščin (socialne veščine, komunikacija, koordinacija,
kreativnost);
− usmerjeno strokovno usposobljenost, predvsem o normalnem gibanju
in delovanju človeka, značilnostih bolezni in bolezenskih spremembah/
stanjih, posebnih potrebah, zlasti starostnikov in invalidov, ter osnovnih
in specifičnih fizioterapevtskih postopkih glede na raznolikost patologij
in stanj, s katerimi se srečuje na terenu (specialni postopki kineziterapije,
manualne terapije mehkih tkiv, mobilizacije perifernih sklepov in ali
hrbtenice, nevrofizioterapije ter ročne limfne drenaže). Osnovni in specifični
postopki, ki so v domeni fizioterapije, so objavljeni v šifrantu ZZZS. Osnovne
postopke fizioterapevt obvlada, ko konča pripravništvo in opravi strokovni
izpit skladno z določili Zakona o zdravstveni dejavnosti, specifične postopke
pa, ko opravi potrebna dodatna izobraževanja in usposabljanja za določeno
področje;
− strokovno kompetentnost in samostojnost pri kliničnem presojanju in
odločanju.
7. Na ravni primarne zdravstvene dejavnosti so fizioterapevtske obravnave
opredeljene v šifrantu fizioterapevtskih postopkov in se delijo na:
a) Malo fizioterapevtsko obravnavo (MFO)
Namenjena je lažjim okvaram funkcije in zgradbe gibalnega sistema in ali
omejitvam gibalnih dejavnosti.
− Časovni normativ: 30 minut.
− Povprečno število obiskov v obravnavi: 6.
− Osnovni fizioterapevtski postopki (objavljeni v šifrantih zavoda za obračun).
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b) Srednjo fizioterapevtsko obravnavo (SFO)
Namenjena je okvaram funkcije in zgradbe gibalnega sistema in ali
omejitvam gibalnih dejavnosti srednje stopnje.
− Časovni normativ: 45 minut.
− Povprečno število obiskov v obravnavi: 8.
− Osnovni fizioterapevtski postopki (objavljeni v šifrantih zavoda za obračun).
c) Veliko fizioterapevtsko obravnavo (VFO)
Namenjena je težkim okvaram funkcije in zgradbe gibalnega sistema in ali
omejitvam gibalnih dejavnosti ter motnjam koordinacije gibanja in ravnotežja
zaradi okvar živčno-mišičnega sistema ali lažjih okvar osrednjega živčevja.
− Časovni normativ: 60 minut.
− Povprečno število obiskov v obravnavi: 8.
− Osnovni fizioterapevtski postopki (objavljeni v šifrantih zavoda za obračun).
d) Specialno fizioterapevtsko obravnavo (SpecFO)
Namenjena je stanjem po poškodbah ali obolenjih, ki zahtevajo znanje
specialnih postopkov, kot so:
− manualna terapija zahtevnih okvar mišično-skeletnega sistema;
− limfna drenaža, obravnava primarnega in sekundarnega limfedema;
− mišično-skeletna fizioterapija zahtevnih okvar mišično-skeletnega
sistema;
− nevrofizioterapija odraslih;
− nevrofizioterapija otrok.
− Časovni normativ: 60 minut.
− Povprečno število obiskov v obravnavi: 10.
8. Učinki fizioterapije na domu na uporabnika
Različne mednarodne študije so dokazale naslednje učinke fizioterapije na
domu oziroma na njene uporabnike:
− fizioterapevtska obravnava na domu je individualna in usmerjena k
posamezniku, tako da upošteva njegove vrednote, slog življenja, dejavnosti,
ki so zanj smiselne, in okolje, v katerem živi, za obravnavo je na voljo več
časa kot v ambulanti;
− prednost fizioterapije na domu je, da se fizioterapija izvaja tam, kjer bo
uporabnik naučene veščine tudi uporabljal;
− uporabniki fizioterapije na domu dosegajo boljše funkcionalno stanje ter
večjo samostojnost in neodvisnost, saj je obravnava prilagojena potrebam v
okolju, v katerem uporabnik živi; uporabnik to okolje dobro pozna, se v njem
počuti sprejeto, udobno in varno;
− uporabniki fizioterapije na domu se lažje vključujejo v domače okolje in v
njem tudi aktivneje sodelujejo, so bolj iniciativni in bolj izrazijo svoje cilje;
− uporabniki fizioterapije na domu dosegajo višjo raven kakovosti življenja
in osebnega zadovoljstva;
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− uporabniki fizioterapije na domu živijo varneje in dlje v domačem okolju,
zmanjša se potreba po institucionalizaciji in podobno.
Uporabniku ni treba skrbeti glede prevoza. Prevoz negibnega ali slabo
premičnega uporabnika na ambulantne storitve ima velikokrat več slabih
posledic kot dobrih. Za uporabnika in njegove svojce velikokrat predstavlja
stres zaradi arhitekturnih ovir do prevoza (stopnice v stanovanjskih blokih
brez dvigal in podobno), težav pri organizaciji prevoza, neudobja samega
prevoza, dolgih čakalnih vrst in zamud, lahko se zaradi prevoza poslabša
zdravstveno stanje uporabnika in podobno.
9. Učinki fizioterapije na domu na zdravje prebivalstva:
− fizioterapija na domu zagotavlja boljše zdravje prebivalstva in zmanjša
negativne učinke socialne neenakosti;
− trening mišične moči in specifična vadba ravnotežja pri ljudeh s težavami
na področju gibanja in ravnotežja zmanjšujeta tveganje za padce in število
padcev pri starejših, ki živijo v domačem okolju;
− ciljno usmerjena fizioterapevtska obravnava v realnem življenjskem
okolju posameznika prispeva k znižanju stopnje umrljivosti vseh vzrokov (na
primer zaradi padcev, srčno-žilnih obolenj);
− s fizioterapijo na domu se izboljšajo funkcionalno delovanje in participacija
v socialnih dejavnostih ter posledično kakovost življenja uporabnika.
10. Učinki fizioterapije na domu na stroške zdravstvene oskrbe
Različne mednarodne študije so dokazale naslednje učinke fizioterapije na
domu na stroške zdravstvene oskrbe:
− s fizioterapevtskimi obravnavami na domu (dokazano po možganski
kapi ter pri srčno-žilnih, kostno-sklepnih in dihalnih težavah) se zmanjša
število (ne)potrebnih ponovnih hospitalizacij in obiskov urgentnih ambulant,
zmanjša se število napotitev k specialistu, skrajšajo se čakalne dobe (za
operacijo) in ležalne dobe (prihranek pri stroških, ki sodijo v oskrbni dan);
− rehabilitacija na domu po zlomu in zamenjavi kolka dokazano prispeva k
zmanjšanju celotnih stroškov zdravljenja in oskrbe za 40 %;
− Pryor in Williams (1989) sta dokazala, da bi zgodnji odpust (krajša
hospitalizacija) po zlomu kolka in fizioterapija na domu zmanjšala čas, ki ga
bolnik preživi v postelji, v primerjavi s fizioterapijo, izvajano v bolnišnici, ter
omogočila prejšnje okrevanje;
− Hollingworth in sodelavci (1993) so prav tako prikazali, da so stroški
rehabilitacije po zlomu kolka pri izvajanju fizioterapije na domu manjši
kot pri fizioterapiji, izvajani v bolnišnici (odštejejo se stroški nege, perila in
sanitetnega materiala, zdravniške in medicinske oskrbe ter drugi stroški, ki
sodijo v oskrbni dan v bolnišnici);
− trdni mednarodni dokazi o učinkovitosti fizioterapije na domu (glede
končnega izida zdravljenja in obvladovanja stroškov v primerjavi s stroški
bolnišničnega zdravljenja) obstajajo za naslednja stanja/bolezni: artritis,
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koronarna srčna bolezen, kronična pljučna bolezen, inkontinenca,
sladkorna bolezen, osteoporoza, preventiva padcev, bolečina v križu, totalna
endoproteza kolka/kolena, mentalno zdravje, debelost, fizična nedejavnost;
− s fizioterapijo na domu preprečimo sekundarne zaplete, ki nastanejo
zaradi slabše mobilnosti, dolgotrajnega ležanja in nestrokovnega rokovanja
(handlinga) z uporabnikom (preležanine, kontrakture, respiratorne težave
in podobno). S tem se zmanjšata potreba po negi, medikamentozni terapiji
in ponovni hospitalizaciji pa tudi odvisnost od tuje pomoči in terapevtskih
ter negovalnih pripomočkov.

Sklep
Za starejše je treba izboljšati organizacijo socialne in zdravstvene oskrbe,
zlasti za kronične in neozdravljive bolnike.
V okviru primarnega zdravstvenega varstva naj bi fizioterapijo na domu
zagotovilo slabo premičnim bolnikom, ki ne morejo redno prihajati na
fizioterapijo v zdravstveni dom, bolnikom, ki v zgodnjem obdobju niso bili
hospitalizirani in potrebujejo fizioterapijo, bolnikom, ki so se vrnili domov
iz bolnišnice in še naprej potrebujejo fizioterapijo, bolnikom, ki so se vrnili
domov iz specializiranih ustanov (na primer zdravilišč, IRSR) in potrebujejo
občasne obiske fizioterapevtov, in bolnikom, ki potrebujejo obnovitev
fizioterapevtskega programa zaradi poslabšanja funkcijskega stanja
(Kancilja, Divjak).
Fizioterapija na domu zagotavlja kontinuiteto in celovitost oskrbe
posameznika, saj zapolnjuje čedalje večjo vrzel med bolnišničnim
zdravljenjem in nadaljnjo rehabilitacijo v zdravilišču ali drugi rehabilitacijski
ustanovi. Hkrati olajša prehod iz bolnišnice v domače okolje tako za
uporabnika kot njegove svojce. S fizioterapijo na domu se z mednarodnimi
študijami dokazano prihranijo stroški zdravstvene oskrbe, saj je ciljno
usmerjena k reševanju konkretnih težav posameznika v njegovem realnem
življenjskem okolju, kar omogoča večjo samostojnost in zmanjša odvisnost
posameznika. Zmanjša se število (ne)potrebnih ponovnih hospitalizacij
ter obiskov urgentnih in specialističnih ambulant, manjša je potreba
po zdravilih, negovalnih pripomočkih in drugih zdravstvenih storitvah.
Zadovoljstvo uporabnikov s kakovostjo njihovega življenja je večje.
Obremenjujoče je tudi, da so fizioterapevtske storitve na domu v Sloveniji
plačljive, izvajajo jih fizioterapevti zasebniki, medtem ko bi morale biti po
načelu enakosti oziroma enakih pravic dostopne vsem, ne glede na socialnoekonomski status, starost, stopnjo izobrazbe, geografsko oddaljenost kraja
bivanja, fizične in druge ovire posameznika. Poleg tega se te storitve že
izvajajo v domovih za starejše, za tiste osebe, ki so vključene v institucionalno
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varstvo, zato je s stališča enakopravne obravnave starejših pravično in smiselno, da
imajo dostop do teh storitev na svojem domu tudi starejši, ki v institucionalno varstvo
niso vključeni.
Dogovoriti bi se bilo treba o dodatnih finančnih sredstvih, ki bi bila namenjena za povračilo
stroškov za pot do uporabnikov oziroma za nadomestilo za prevoz. Ocenjujemo, da to ne
bi predstavljalo zelo visokih stroškov.
V Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana si tako prizadevamo, da bi v okviru dejavnosti, ki
jih izvajamo v skladu z odlokom o ustanovitvi, ki je bil spremenjen prav s tem namenom,
lahko izvajali fizioterapijo za uporabnike na domu.
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Delovna terapija v projektu
A-Qu-A
Petra Boh
Sanja Pavlin Zakovšek

Povzetek

Večina ljudi si želi starost preživeti v svojem domačem okolju. Starostnik, ki
vse življenje preživi v svojem domu, na jesen svojega življenja težko sprejme
novo bivalno okolje, če to zanj ni potrebno.
Prisotnost delovnega terapevta v skupnosti omogoča boljši vpogled v težave,
s katerimi se uporabniki srečujejo na poti k zdravemu in samostojnemu
življenju. Na poti k aktivnemu in kakovostnemu staranju. Veliko težav je v
domačem okolju skritih.
Vključevanje delovnega terapevta v domače okolje bo v prihodnje pripomoglo
k enakovrednemu vključevanju starejših iz domačega okolja v skupnost in
družbo.
Ključne besede: delovna terapija, domače okolje, dejavnost, kakovost
življenja, samostojnost, starostnik.

Starost in staranje

Staranje je del življenja ter neizogiben proces telesnega in duševnega
spreminjanja posameznika. Začne se z rojstvom in poteka skozi vse
življenjsko obdobje. Človekove zmožnosti in potrebe v starosti se razlikujejo
glede na zdravstveno stanje, psihofizično kondicijo, socialni, kulturni in
ekonomski status. Pri oskrbi starejših je eden od temeljnih pojmov osebna
zgodovina, njeno poznavanje in upoštevanje pa pogoj za sodobno humano
oskrbo (Ramovš, 2003).
Pomembno vlogo pri procesu staranja ima poklicna in fizična dejavnost
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posameznika, starostne spremembe pa se izražajo tako na telesnem kot
duševnem področju.
V starosti se pojavijo spremembe v drži telesa in gibanja, ki postane manj
funkcionalno. To lahko vodi k zmanjšani samostojnosti. Hitreje izgubljajo
motorične sposobnosti, skelet postane bolj občutljiv na vsakodnevne fizične
obremenitve in udarce, zato je nevarnost zlomov kosti in padcev v starosti večja.
Starajo se tudi senzorni organi. S starostjo se povečuje občutljivost na
svetlobo, težave pa se pojavljajo tudi v zaznavanju barv. Oči potrebujejo dlje
časa, da se prilagodijo prehodu iz svetlega prostora v temnejšega, kar tudi
predstavlja nevarnost padcev.
Značilen simptom starosti je tudi prizadet sluh, posledica tega pa večinoma
naglušnost in zmanjšanje občutljivost, zlasti za visoke tone.
Z leti pa upada tudi občutljivost za okus, predvsem za slano in sladko,
zato starejši ljudje potrebujejo več dišav in začimb. Šibkejši okus zmanjša
poželenje po hrani in uživanje pri jedi, kar pripomore k starostnemu
hujšanju. Oslabijo tudi drugi čuti, celo čut za bolečino.
S starostjo upadajo tudi kognitivne funkcije. Prizadet je neposreden spomin,
govorimo o starostni demenci. Starejši ljudje so pogosto osamljeni. O
osamljenosti govorimo, kadar je posameznikovo omrežje socialnih odnosov
manjše ali manj zadovoljujoče, kot si želi. Oseba, ki ji primanjkuje socialnih
stikov, doživlja osamljenost, ki lahko vodi v depresijo.
S staranjem človeka je povezan upad – najprej nekaterih motoričnih
spretnosti (položaj, gibanje, koordinacija, moč in napor, energija), nato
procesnih (energija, znanje, časovna organizacija, prostor in predmeti,
prilagajanje) in komunikacijskih spretnosti (fizičnost, odnosi, izmenjava
informacij). Upad lahko ohranjamo in vzdržujemo z delovnoterapevtskimi
dejavnostmi. Ohranjanje in krepitev vseh zmožnosti ob staranju sta zelo
odvisna od tega, kako človek svoje staranje sprejema in ga doživlja: ali si ga
taji, ga jemlje kot nekaj težavnega ali ga doživlja kot življenjsko stvarnost, ki
se prilagaja in v njej odkriva nove smiselne možnosti.

Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju

Izraz »aktivno staranje« je Svetovna zdravstvena organizacija sprejela v
poznih devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Koncept aktivnega staranja
temelji na prepoznavanju človekovih pravic starih ljudi ter načelih Združenih
narodov o neodvisnosti, udeležbi, dostojanstvu, oskrbi in samouresničevanju.
Usmerja strateško načrtovanje od pristopa, »temelječega na potrebah«, k
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pristopu, »temelječem na pravicah«. Slednji prepoznava pravico ljudi do
enakih možnosti in obravnave na vseh področjih življenja, tudi v starosti.
Podpira njihovo odgovornost, da se v vseh vidikih udeležujejo skupnostnega
življenja. Svetovna zdravstvena organizacija je sprejela ta izraz z namenom,
da bi se ta vizija začela uresničevati. Celotna družba je odgovorna za
omogočanje aktivnega staranja.
Aktivno staranje se nanaša tako na posameznike kot na prebivalstvo in
skupino. Ljudem omogoča, da uresničijo svoje možnosti za dobro telesno,
socialno in duševno počutje skozi celoten tok življenja, da se udeležujejo
v družbi v skladu s svojimi potrebami, željami, zmožnostmi ter da se jim
zagotovijo ustrezna zaščita, varnost in oskrba, ko potrebujejo pomoč
(Ramovš, 2003).

Smernice razvoja oskrbe starejših

Staranje je obdobje, ki se mu ne more izogniti prav nobeno živo bitje. Je del
življenjskega ciklusa, na katerega se moramo pripraviti tako posamezniki
kot tudi družba v celoti. V preteklosti se problemu skrbi za starejše ni
posvečala velika pozornost. Vse je potekalo po načelu inercije, mlajši so
poskrbeli za starejše družinske člane, drugi pa so bili prepuščeni skromni
in nehumani družbeni skrbi. V toku družbenega razvoja in sprememb, ki so
pogojevale daljšo življenjsko dobo prebivalstva, pa je družbena strategija vse
bolj usmerjena v zagotavljanje pogojev za čim bolj humano in kakovostno
staranje. Na eni strani gre za ozaveščanje prebivalstva, da za kakovostno
staranje lahko poskrbijo sami že v preteklih življenjskih obdobjih, in sicer z
ohranjanjem čim boljše fizične, duševne in socialne kondicije, na drugi pa
je naloga in odgovornost družbe, da razvije in ponudi čim bolj primerne in
čim bolj humane oblike varstva starejšega prebivalstva, pri katerih imajo vsi
uporabniki enake možnosti storitev – tako zdravstvenih kot socialnih storitev.
Ne glede na vrsto oskrbe pa je nedvoumno cilj družbe in želja posameznikov,
da ostanejo čim dlje v domačem okolju (Ramovš, 2001).

Projekt A-Qu-A

Delež starejših ljudi zaradi višjega standarda, prehrane, urejenega
zdravstvenega varstva in staranja »baby boom generacije« iz leta v leto
narašča. To pa pomeni, da narašča tudi delež ljudi, ki postajajo odvisni od
okolice, čeprav želijo čim dlje ohranjati samostojnost in neodvisnost.
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v Mestni občini
Ljubljana leta 2012 bivalo 48.752 prebivalcev, starejših od 65 let, kar
predstavlja 17,3 % prebivalstva Ljubljane, poleg tega pa se je od leta 2000
povečalo za približno 2,6 %. Glede na stanje v družbi je treba stremeti k
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široki ponudbi različnih vrst pomoči za specifične potrebe starejših in
zagotoviti široko dostopnost teh storitev.
Zaradi potreb starejših po širitvi pomoči je Zavod za oskrbo na domu
Ljubljana v okviru projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju
(A-Qu-A) uporabnikom med trajanjem projekta, to je od maja 2015 do konca
decembra 2016, na domu nudil brezplačne storitve fizioterapije, delovne
terapije, dietetike, zdravstvene nege in logopedije. Skupaj s projektnimi
partnerji – Mestno občino Ljubljana, Inštitutom za kineziološke raziskave,
Mestno zvezo upokojencev Ljubljana, Zdravstveno fakulteto, Fakulteto za
dizajn in norveškim partnerjem – je nudil dodatne oblike pomoči, izobraževanj,
svetovanj in rekreacije za kakovostnejše življenje v domačem okolju.

Delovna terapija

Delovni terapevti smo zdravstveni delavci, ki obravnavamo posameznike,
katerih vsakodnevno življenje je ovirano, omejeno ali oteženo zaradi
posledic poškodb, bolezni ali motenj v duševnem in telesnem razvoju
ali staranja. Ukvarjamo se z različnimi težavami pri posameznikih vseh
starostnih skupin. Naša vloga je, da posameznikom pomagamo, da se čim
bolj vključijo v samostojno osebno in družbeno življenje. Delovni terapevti
smo na človeka usmerjeni celostno.
Posebnost delovne terapije je, da za obravnavo uporabljamo dejavnosti. Te
so medij, s katerim osebi omogočimo tisto, kar naj bi v obravnavi dosegli
– to pa je čim večja samostojnost pri opravljanju vsakodnevnih okupacij.
Človek postane bolj zadovoljen in zdrav, kar pomeni večjo kakovost življenja.
Če sledimo kanadskemu zgledu, naj bi bil delovni terapevt, ne le strokovnjak
na svojem področju, temveč tudi menedžer in promotor svojega dela
in poklica. Znanstvena spoznanja in praktične izkušnje, etična pravila in
celosten pogled na posameznika so osnovno vodilo ravnanja delovnega
terapevta pri opravljanju strokovnih nalog, in sicer, izhajajoč iz strokovnega
prepričanja, da je za posameznika najbolj pomembno, da je aktiven in
neodvisen (Galof, 2012).
V praksi delujoči delovni terapevt se dnevno srečuje z uporabniki storitev in
njihovimi svojci. Glavni promotor delovne terapije je uporabnik, ki je vključen
v proces delovnoterapevtske obravnave, če je z njo zadovoljen. V današnjem
času nedvomno v ospredje stopajo zahteve po učinkovitosti, racionalnosti
in zadovoljevanju želja uporabnikov. Omenjena dejstva vključuje filozofija
stroke delovne terapije. Pristop, usmerjen na uporabnika, in možnost
soodločanja pri izbiri okupacij in dejavnosti, ki so gradnik procesa obravnave,
pa sta ključ do uspešne promocije (Galof, 2012).
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Izvajanje storitev delovne terapije v sklopu projekta A-Qu-A je prineslo
sistemske novosti. Izkazalo se je, da so storitve potrebne in v resnici
omogočijo boljše vsakodnevno življenje uporabnikov, kar je eden od glavnih
ciljev projekta.

Delovna terapija v projektu A-Qu-A

Upravičenci brezplačnih storitev v okviru projekta so bile osebe, starejše
od 65 let, osebe s statusom invalida, kronično bolni in prebivalci Mestne
občine Ljubljana. Diplomirana medicinska sestra je opravila prvi obisk na
uporabnikovem domu z namenom ugotovitve potreb po obravnavi in vključitve
v program. V okviru projekta A-Qu-A je skupaj z uporabnikom naredila
osebni načrt ter glede na zdravstveno stanje in izražene prioritetne potrebe
določila obliko obravnave (delovna terapija, fizioterapija, zdravstvena nega,
logopedija, dietetika, kineziologija).
V okviru projekta A-Qu-A je bilo v obravnavo delovne terapije vključenih
462 uporabnikov (od maja 2015 do septembra 2016). Glede na širok odziv
uporabnikov so bili ti deležni do 10 obravnav, ki so potekale od en- do
dvakrat na teden na njihovem domu. Obravnave so v povprečju trajale 45
minut. Delo je potekalo po procesni metodi delovne terapije (vrednotenje,
obravnava, izid).
Delovni terapevti smo v okviru projekta A-Qu-A delovali na različnih
področjih (Graf 1).
1. Geriatrično področje
Zaradi pogojev vključevanja v projekt so bili vsi uporabniki delovno
terapevtskih storitev v projektu A-Qu-A obravnavani na geriatričnem
področju delovanja.
Geriatrična delovnoterapevtska obravnava na domu uporabnika zajema
(http://www.deltera.si):
- oceno domačega okolja;
- oceno spretnosti, sposobnosti in varnosti;
- rehabilitacijski program glede na vrsto in stopnjo bolezni (na primer
možganska kap, zlomi, demenca);
- predloge, kako zadovoljiti potrebe starejše osebe in njenih svojcev;
- pomoč pri vključevanju v lokalno skupnost (banka, trgovina, bolnišnica);
- učenje uporabe javnih prevoznih sredstev, ki pripeljejo do želenih
destinacij;
- adaptacijo okolja, ki nudi večjo varnost in sproščenost (na primer palice,
ograje, povišice, klančine, osvetlitev).
2. Mišično-skeletno področje (starostna oslabelost, obrabe, poškodbe, amputacije,
mišična distrofija, revmatoidne spremembe, pljučna obolenja in podobno)
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Delovnoterapevtska obravnava na mišično-skeletnem področju zajema
(http://www.deltera.si):
- preprečevanje napredovanja okvar in deformacij;
- individualno izdelovanje opornic za zgornji ud (izobraževanje pravilne
uporabe opornice);
- individualno izdelavo kompresijskih oblačil;
- svetovanje o pravilni uporabi pripomočkov za lažjo, samostojno in varno
izvedbo dnevnih dejavnosti;
- učenje/trening dnevnih, namenskih in smiselnih dejavnosti;
- učenje kompenzatornih tehnik (adaptacija bivalnega in delovnega okolja,
učenje prilagoditvenih in varnih postopkov, uporaba pripomočkov in
opornic);
- učenje transferja, uporabo in vožnjo z invalidskim vozičkom in drugih
pripomočkov za gibanje oziroma mobilnost;
- vključevanje posameznika v prostočasne dejavnosti;
- ponovno vključevanje posameznika v delovno okolje;
- ozaveščanje posameznika o ergonomskih prilagoditvah;
- izobraževanje svojcev uporabnikov.
Z namenskimi in smiselnimi dejavnostmi so se pri uporabnikih izboljšale
omejene telesne funkcije s ciljem ponovne samostojne vključenosti
posameznika v vsakodnevne okupacije/dejavnosti. Več kot polovica (54 %)
obravnavanih uporabnikov je imela težave na mišično-skeletnem področju.
Ocenjevali smo sposobnosti za samostojno življenje in ugotavljali težave, ki
jih posamezniku povzročajo pri izvedbi dejavnosti, ter skupaj z njim določali
prioriteto reševanja težav; pri tem smo upoštevali njegove želje in potrebe.
Obravnava se je začela z reševanjem tistih težav, ki so za posameznika
najpomembnejše in kjer si želi postati najprej samostojen. Ob določanju ciljev
smo se velikokrat srečali z navzkrižnimi željami med samim uporabnikom
in njegovimi svojci. Nekateri cilji uporabnikov ali njihovih svojcev so bili
nerealni in nedosegljivi v zastavljenem časovnem obdobju. Tako uporabnike
kot svojce smo seznanili z realnimi možnostmi in omejitvami, ki so na voljo,
preden smo dokončno oblikovali cilje za obravnavo.
3. Nevrološko področje (stanje po cerebrovaskularnem inzultu (CVI), parkinsonova
bolezen, multipla skleroza in podobno)
Delovnoterapevtska obravnava na nevrološkem področju zajema:
- obravnavo posameznika z namenom učiti ali ponovno naučiti se
učinkovitega izvajanja dnevnih dejavnosti;
- preko delovnoterapevtskih pristopov in tehnik prilagoditi izvajanje
posameznih dejavnosti ali učenje novih načinov izvajanja, prilagoditev
okolja, kjer se izvajajo dejavnosti, na primer prilagoditve različnega okolja
(domačega, delovnega) z namenom odstraniti bariere, ki onemogočajo
učinkovito izvajanje dejavnosti.
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32 % uporabnikov je imelo težave na nevrološkem področju. V večini
primerov gre za stanje po CVI, ki potrebuje takojšnjo intervencijo. Uporabniki
so bili obravnavani v bolnišničnem in zdraviliškem zdravljenju, kjer je okolje
prilagojeno njihovemu zdravstvenemu stanju, na voljo so imeli medicinskotehnične pripomočke, s katerimi so dosegali delno samostojnost. Znotraj
projekta A-Qu-A se je izkazalo, da pri uporabnikih ob vrnitvi v domače okolje
prihaja do velikih odstopanj pri funkcionalnem stanju, zadovoljstvu ter
kakovosti življenja zaradi pomanjkanja informacij in neprilagojenega okolja.
4. Področje duševnega zdravja (kognitivni upad, vse oblike demence, duševne
motnje in podobno)
Velik prispevek delovnega terapevta v projektu se odraža pri starejših osebah
z demenco, ki danes narašča in za katero ne obstajajo sistemske rešitve na
državni ravni. To potrjuje podatek, da smo imeli kar 37 % uporabnikov, ki so
bili obravnavni na področju duševnega zdravja.
Delovni terapevti smo na področju duševnega zdravja delovali pri ohranjanju
oziroma ponovnem doseganju najvišje možne kakovosti življenja v smislu
fizičnega, psihičnega in socialnega dobrega počutja ter čim boljši izrabi
ohranjenih sposobnosti.
Pomemben vidik obravnave je bilo sodelovanje s svojci uporabnikov z
demenco v okviru usmerjenega individualnega dela s svojci in zdravstveno
izobraževalnih skupin za svojce.
Poudarek je bil na kognitivnem treningu pri uporabnikih s kognitivnim
upadom ter treningu dnevnih dejavnosti in dejavnosti za spodbujanje
spoznavnih sposobnosti pri ljudeh z demenco.

graf 1: Področja delovanja delovne terapije v projektu A-Qu-A
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graf 2: Opravljene delovnoterapevtske storitve v okviru projekta A-Qu-A

Storitve gibalne dejavnosti

S staranjem prihaja do zmanjševanja funkcionalnih sposobnosti. Da bi
starostnik ostal v svojem življenju neodvisen (brez pomoči druge osebe) pri
izvedbi katerihkoli od osnovnih (na primer hranjenje, transfer, oblačenje,
umivanje) in večine dnevnih dejavnosti (pospravljanje, pranje, kuhanje, nakupovanje), mora biti sposoben hoje in hoje po stopnicah. Za izvedbo omenjenih funkcij pa potrebuje fizično moč, vzdržljivost, gibljivost in motorično
sposobnost (Horvat, 2011).
Večina uporabnikov, vključenih v projekt, je imela zmanjšano funkcionalno
sposobnost, predvsem zmanjšano fizično moč in motnje ravnotežja. To sta
pomembna dejavnika tveganja za nenadne padce in posledično poškodbe. S
temi so povezani tudi zelo visoki stroški zdravljenja in smrti. Padci so najpogostejši vzrok potreb po oskrbi na domu (Tomšič in Rugelj, 2011).
Z namenskimi gibalnimi dejavnostmi smo pri 81 % uporabnikih želeli izboljšati gibljivost, mišično moč, mišični tonus, vzdržljivost, ravnotežje, koordinacijo giba, fino- in grafomotoriko, zmanjševati bolečine ter okrepiti hojo
(Slike 1, 2, 4, 5, 6). S tem smo izboljšali funkcionalnost v vsakodnevnih življenjskih dejavnostih, preventivno delovali na preprečevanje poškodb zaradi
padcev in s tem zmanjšali velik ekonomski strošek družbe pri zdravstvenih
storitvah.
Pomembne opravljene storitve so bile tudi dihalne dejavnosti (vključenih
27 % uporabnikov), ki so pomembne za boljšo predihanost pljuč, gibljivost
prsnega koša in preprečevanje poslabšanja respiratornih težav (Slika 3).
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Storitve učenja in trening uporabe pripomočkov/storitve izobraževanja

Svojci se med hospitalizacijo obremenjujejo predvsem z zdravstvenim
stanjem bolnika, redko pa razmišljajo in se zavedajo težav, ki bodo nastale,
ko se bo ta vrnil v domače okolje. Ob vrnitvi v domače okolje se pojavijo
številna vprašanja, težave in stiske. Ker pa imajo na posameznika velik vpliv
družina, njihova pozitivna naravnanost in podpora, smo veliko časa namenili
delu s svojci tako v smislu učenja novih veščin in znanj pa tudi učenja in
treninga uporabe pripomočkov in kompenzatornih tehnik.
Delovnoterapevtsko poslanstvo v osnovi ni učenje, vendar smo delovni
terapevti pogosto v svojih obravnavah uporabljali metode učenja. Več kot
polovica (62 %) uporabnikov in ali svojcev je bilo v delovnoterapevtski obravnavi
vključenih v proces učenja ter pridobivanja novih znanj in veščin, kar je
svojcem in uporabnikom izboljšalo delovanje v ožjem in širšem življenjskem
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okolju. 52 % uporabnikom in njihovim svojcem pa smo predstavili, jih naučili
ali izdelali pripomočke za lažje izvajanje dnevnih dejavnosti (Slike od 7 do
12).
Izobraževanje je potekalo v okviru različnih delavnic tudi znotraj različnih
strok. Organizirali smo izobraževanja za socialne oskrbovalke/-ce z
namenom dviga kakovosti dela – izobraževanje za delo z osebami z demenco
in delavnica tehnik premeščanja.
Namen delavnice tehnik premeščanja je bilo učenje o pravilnem premeščanju
uporabnikov oziroma uporaba pravilnih ergonomskih tehnik z namenom
zaščititi zdravje zaposlenih.
Poglavitni razlog za kostno-mišična obolenja med zaposlenimi in posledično
bolniški stalež so opravila, povezana z nepravilnim ravnanjem z uporabniki
(dvigovanje, premeščanje, prestavljanje). Z izobraževanjem pravilnih
tehnik premeščanja smo želeli preprečiti ali zmanjšati kronične bolečine
zaposlenih, ki lahko privedejo do trajnih oviranosti in invalidnosti, ki ovirajo
naše vsakodnevno življenje.
Izobraževanje o demenci je temeljilo na izkustveni ravni, kjer so zaposleni
skupaj s strokovnimi delavci izmenjali izkušnje, stiske in primere dobre
prakse, ki jih doživljajo ob vsakodnevnem delu z uporabniki Zavoda za oskrbo
na domu Ljubljana.

slika 7

slika 8
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Storitve prilagajanja življenjskega okolja

35 % uporabnikov in njihovih družin se je vključilo v storitve prilagajanja
življenjskega okolja, kar je povečalo varnost in samostojnost v domačem
okolju (Sliki 13 in 14).
Okolje je velikokrat lažje spremeniti kot osebo. Pojavijo se možnosti lažje
izvedbe določenih dejavnosti zaradi adaptacije ali spreminjanja okolja, s
tem pa tudi težave, na katere lahko naletimo zaradi omenjenih sprememb.
Na znižanje pojavljanja težav lahko vpliva delovnoterapevtsko svetovanje v
domačem okolju. Takšno svetovanje vsebuje: odstranjevanje arhitekturnih
ovir, nasvete za varnost na domu in drugo odstranjevanje dejavnikov, ki
povzročajo bolezen, strah in nesreče. Terapevt mora najprej analizirati okolje
in njegove vplive na posameznika ter prepoznati vzroke neprilagojenosti.
Delovna terapija mora prispevati k maksimalni usposobljenosti in stanju
med tem, kar klient želi, ter potrebami in možnostmi, kaj lahko izvede. To je
mogoče le ob upoštevanju interakcije posameznika z okoljem.
Vpliv okolja na klienta je odvisen od osebnih dejavnikov, kot so vrednote,
norme, pravila, navade, zato mora biti terapevt s tem dobro seznanjen, da bi
lahko razumel vpliv na klientovo izvedbo okupacije (Tomšič, 2002/03).
Ko je bilo malo verjetno, da bo izboljšanje osnovnih kapacitet bistveno
vplivalo na izvedbo dejavnosti oziroma ni bilo pričakovati popolne povrnitve
funkcije, smo uporabili kompenzacijski model. Zanj smo se velikokrat
odločili tudi zaradi časovne omejitve (največ 10 obiskov na domu), ker bi
rehabilitacija zahtevala več časa, kot smo ga imeli na voljo. S tem smo našim
uporabnikom omogočili kompenzacijo neuspešne ali nezadostne izvedbe.
				
Delovni terapevti smo pri vsakem uporabniku natančno ocenili okolje,
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slika 13

slika 14

njegovo fizično zmogljivost, oviranost in delovanje v tem okolju. Velikokrat so
mnoge ovire onemogočale uporabnikom samostojnost oziroma predstavljale
možnost poslabšanja stanja (nevarnost padcev). V okviru projekta smo
sodelovali s Fakulteto za dizajn. Ta je izvajala intervencije na domu uporabnikov
ter izdelala načrte prenove in prilagoditve bivalnega okolja.

Storitve kognitivne dejavnosti

Številni vitalni ljudje v poznih letih dokazujejo, da lahko naše telo in misli z
redno gibalno in miselno vadbo ohranimo v optimalni kondiciji.
Pri 39 % uporabnikih smo z namenom preprečevanja upada kognitivnih
funkcij ali ohranjanja teh izvajali dejavnosti za urjenje spomina. Z možgani je
namreč tako kot z mišicami, ki ob redni uporabi ohranjajo moč in okretnost,
ob zanemarjanju pa izgubijo v življenju že pridobljene sposobnosti. Možgani
potrebujejo miselno vadbo, da zmorejo premagovati miselne napore. Z
izvajanjem dejavnosti za urjenje spomina in pozornosti se je pri uporabnikih
na učinkovit način ohranjala miselna prožnost (Sliki 15 in 16).

slika 15

slika 16
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Storitve prostočasnih dejavnosti

Intenzivnost prostega časa z leti upada, starejši velikokrat skozi življenje ne
razvijejo zanimanja in spretnosti. Posledica je, da je za večino v starosti čas
prazen in se le dolgočasijo.
Z namenom doseganja notranjega zadovoljstva, spontanosti, zavedanja
lastnih sposobnosti, vključevanja v socialno mrežo, občutka produktivnosti
smo v okvirju projekta A-Qu-A pri 36 % uporabnikih izvajali prostočasne
dejavnosti.

Multidisciplinarnost

Multidisciplinarni tim je skupina, sestavljena iz strokovnjakov različnih
strok. Različne strokovne službe med seboj sodelujejo in se dopolnjujejo.
Delovna terapija se mora znati povezovati in sodelovati v multidisciplinarnih
timih, ki vključujejo tako strokovne delavce kot druge člane v skupnosti
(Bavne in Law, 1998, Paul in Peterson, 2001, Miller in Nelson, 2004).
V okviru projekta smo se delovni terapevti aktivno povezovali z drugimi
strokami (fizioterapija, socialne oskrbovalke, koordinatorice pomoči na
domu) in projektnimi partnerji.

Delovna terapija in primarna zdravstvena dejavnost

V javni zdravstveni mreži so zdravstveni domovi in zdravstvene postaje glavni
nosilci primarne zdravstvene dejavnosti. Namen primarne zdravstvene
dejavnosti je zagotavljati zdravstveno oskrbo za lokalne skupnosti in ponujati
različne vrste storitev za določene ciljne populacije (Albreht in sod., 2009).
Delovna terapija na primarni zdravstveni ravni prispeva k preprečevanju
hospitalizacije, pospešuje zgodnejši odpust bolnikov iz ustanov, v domačem
okolju pa pomaga k boljšemu, samostojnejšemu in varnejšemu delovanju
bolnikov (COT, 1993).
Dejstvo je, da delovni terapevti v Sloveniji nimamo predstavnika v organizacijah,
ki načrtujejo in odločajo o zdravstvenem varstvu. To prispeva k manjši
prepoznavnosti in slabšemu položaju stroke. Njen interes bi bilo smiselno
še močneje zastopati skozi predstavnika ali skupino delovnih terapevtov,
ki bi nenehno spremljala in sodelovala z akterji nacionalne zdravstvene
mreže. Pomembno je jasno predstavljati koristi oziroma rezultate stroke na
področju preventivnega zdravstvenega varstva za vse skupine prebivalstva,
varstva bolnikov na domu in pri terapevtskih obravnavah.
Čeprav je vizija delovne terapije delovanje v skupnosti, večina delovnih
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terapevtov deluje v institucionalnem okolju (na primer bolnišnice, domovi za
starejše občane) in sledijo biomedicinskemu modelu prakse (AOTA, 2005).
Stroka pa postaja vse bolj proaktivna v preventivnih dejavnostih in izpostavlja
težave zunaj rehabilitacijskega pristopa, na primer preventivni programi
pred padci (Dorne in Kurfuerst, 2008).
Stroški storitev v skupnosti niso kriti iz zdravstvenega zavarovanja, kar
za večino prebivalstva zaradi omejenih finančnih sredstev predstavlja
težavo. Sistematizacijo delovnih mest bi bilo treba urediti, da bi bile storitve
dostopne prek zavarovalnice tudi v osnovnem zdravstvenem varstvu.
Delovni terapevt v skupnosti deluje samostojno, po lastni strokovni presoji
in ne po navodilih zdravnika. Delovni terapevt v bolnišničnem okolju zdravi
posameznika, medtem ko v skupnosti sodeluje s svojci in širšo socialno
mrežo (Fisher et al., 2007).
Razlika med obravnavo v skupnosti in obravnavo v medicinskih okvirjih (na
primer bolnišnično okolje) je preprosta: obravnava v skupnosti, na domu se
dogaja v človekovem realnem svetu, realnem življenju (Sieberst, 2003, p.2),
obravnava tako postane usmerjena na uporabnika (Brownson, 1998).

Sklep

Glavna naloga javnega zdravstva je promocija zdravja. WHO (2008) pravi,
da je promocija zdravja proces opolnomočenja prebivalstva, da so sami
odgovorni za svoje zdravje.
Programi zdravljenja v skupnosti, preventiva in promocija zdravja so pristopi
za dosego zdravstvene oskrbe za vse v času omejenih sredstev in povišanih
zahtev (WHO, 2001, ICF, 2003).
Prebivalstvo v zahodnih državah se stara. Pričakuje se, da se bo število
starejših v Evropi v naslednjem desetletju podvojilo. Število najstarejših (80
let in več) pa se bo leta 2060 potrojilo.
Ker so starejši ljudje bolj dovzetni za bolezni, se bo povpraševanje po oskrbi
na domu povečalo.
Celostna skrb za starejše bo postal izziv za vse evropske države. Preventiva
je lahko najbolj koristna za tiste z visokim tveganjem za odvisnosti in
invalidnosti ter ranljive starejše ljudi. Ravnovesje med stroški in koristi
zdravstvenega varstva bo ključni cilj za starajoče se družbe, da starejši ljudje,
ki jih zdravstveni sistem podpira, ostanejo zdravi in samostojni čim dlje.
Sprememba zdravstvenega sistema je zaradi prej navedenih razlogov nujno
potrebna (Daniels, 2011).
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Krajše ležalne dobe
Z zagotavljanjem storitev delovne terapije na domu pripomoremo h krajšim
ležalnim dobam v bolnišnicah in ustanovah za dolgotrajno oskrbo za bolnike,
predvsem pri ljudeh po kapi, padcih, poškodbah, paliativni oskrbi (Constant
et al., 2011; MacDonald, 2006).
Večja učinkovitost storitev v skupnosti
Večstranski in proaktivni pristop na primarni zdravstveni ravni (promocija
zdravja) in upravljanja zdravstvenih storitev omogoča prebivalcem, da bi dobili
zdravstveno oskrbo, ki jo potrebujejo, preden dosežejo stopnjo kroničnih
sprememb. Delovni terapevti imamo znanja in specializacije ter pomembno
vlogo pri zdravljenju bolezni, obvladovanju bolečine in invalidnosti.
Zmanjševanje stroškov uporabe zdravil
Stroški uporabe zdravil so eno od najhitreje rastočih področij v zdravstvenem
sistemu (Constant et al., 2011). Dokazano je, da nefarmacevtske terapevtske
intervencije, kot je delovna terapija, izboljšujejo izid zdravljenja, zlasti
na področjih, kot so depresija in duševno zdravje, lajšanje bolečin in
rehabilitacija po CVI (Combe et al., 2006; Dooley in Hinojosa, 2004; Schene
et al., 2007). Delovna terapija pomaga osebam z revmatoidnim artritisom
z izobraževanjem prilagojenih dejavnosti ter strategij za zmanjšanje
dolgotrajnih obremenitev in utrujenosti na sklepih. To lahko bistveno
zmanjša odvisnost od zdravil. Nudi tudi podporo pri dejavnostih, ki prinašajo
smisel in zadovoljstvo v njegovo življenje.
Paliativna oskrba
Staranje ne bremeni zdravstvenega sistema, ampak umiranje. Zadnji dve
leti življenja najbolj finančno obremenijo zdravstveni sistem (Constant et
al., 2011)
Delovna terapija lahko pomaga umirajočim in njihovim svojcem ob koncu
življenja. Skupaj z umirajočim in svojci naredi načrt potreb ter pomaga pri
dostojnem umiranju (CAOT, 2011; Park Lala and Kinsella, 2011).
Čeprav se delovna terapija neposredno ne vključuje v sistemsko reševanje
zdravstvenega sistema, lahko poda svoje mnenje, s katerim pripomore k
zavedanju in razvoju stroke v skupnosti.
Za napredek in nadaljnji razvoj stroke na področju obravnav v skupnosti
je potrebno, da se uporabljajo ocenjevalni instrumenti, s katerimi lahko
dokazujemo napredek in nadaljnji razvoj stroke na tem področju.
Staranje prebivalstva prinaša številne težave, na katere se morajo ustvarjalno
odzvati vsi vitalni družbeni sistemi, še zlasti pa zdravstvo in sociala, poskrbeti
pa je treba tudi za urbanistično in arhitekturno urejanje prostora in opreme.
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Obstaja vse več dokazov, ki kažejo, da lahko delovni terapevti ponudimo
storitve, ki izboljšajo zdravstveno stanje posameznika in so stroškovno
učinkovite (Clark et al., 2001; Graff et al., 2007; Hay et al., 2002; Institute for
Work and Health, 2007; Jongbloed and Wendland, 2002; MacDonald, 2006;
Schene et al., 2007; Zastrow et al., 2010).
Dokazi kažejo, da delovna terapija ponuja rešitve, ne samo za izzive,
povezane z zdravjem in dobrim počutjem, temveč tudi na področju
sprememb zdravstvenega sistema.
Vse več je dokazov, ki kažejo, da lahko delovna terapija igra pomembno vlogo
pri preoblikovanju zdravstvenega sistema, ker ponujajo praktične rešitve za
vrsto težav, od preprostih do kompleksnih (Kate Rexe, Brenda McGibbon
Lammi and Claudia von Zweck, Healthcare Quarterly Vol.16 No.1, 2013).
Storitve delovne terapije na domu dajejo pozitivne rezultate tako na področju
izboljšanja zdravstvenega stanja kot z ekonomskega vidika (Combe et
al., 2007; Constant et al., 2011; Graff et al., 2007; Hay et al., 2002; Health
Council of Canada, 2012; Institute for Work and Health, 2007; Park Lala and
Kinsella, 2011; Schene et al., 2007).
»V našem življenju ne štejejo leta, temveč življenje v naših letih.«
(Adlai E. Stevenson)
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Delovna terapija
Špela Mihevc

Povzetek

Zaradi demografskih podatkov, ki močno opozarjajo na naraščajoč proces
staranja prebivalstva, je na področju zdravstvenega in socialnega varstva
eden najpomembnejših političnih ciljev v svetu vzdrževanje čim večje
samostojnosti in neodvisnosti med starejšimi. Koncept uspešnega in
aktivnega staranja se prepleta s filozofijo delovne terapije, zato je starejše
prebivalstvo ena največjih in najpomembnejših ciljnih skupin dela delovnih
terapevtov.
V Sloveniji so delovni terapevti še vedno najbolj prisotni znotraj institucij,
čeprav je v svetovni znanstveni literaturi zaslediti, da so programi delovne
terapije za starejše zelo učinkoviti in nujno potrebni. Približati delovno
terapijo kot stroko potencialnim starejšim uporabnikom, ki še vedno
samostojno delujejo v domačem okolju, je ključnega pomena za vzdrževanje
njihovega zdravja in dobrega počutja.
Ključne besede: starejši, delovna terapija, celostna obravnava, prepoznavnost
stroke.

Delovna terapija v Sloveniji

(povzeto po J. Križaj, za potrebe Študijskega krožka Delovna terapija, 2012)
V Sloveniji je bilo leta 2011 samozaposlenih le 5 delovnih terapevtov (od
skupno 500-ih). Uporabniki sami plačajo delovnoterapevtske storitve, torej
kompenzacij s strani zavarovalnic ni. Vsi delovni terapevti po končanem
šolanju ne dobijo zaposlitve. Pomanjkanje delovnih mest je tudi odgovor
na problem sistemizacije delovnih mest. Tako delovni terapevti niso (vedno)
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stalni člani timov. Trenutno so zelo redko zaposleni na primarni ravni
(zdravstveni domovi, preventiva), večina jih je na sekundarni (na primer
bolnišnic) in terciarni (klinike) (URI SOČA). Program izobraževanja obstaja
od leta 1964 (skoraj 50 let). V zadnjih dvajsetih letih izobraževanje konča od
20 do 30 terapevtov na leto. Beleženih v praksi bi bilo 400 do 600 terapevtov.
Ker podatkov od prej trenutno nimamo na voljo in ker delovna doba za
ženske traja približno 40 let, bi morali všteti še vse tiste, ki so končali
šolanje od leta 1972 naprej. Če je teh med 200 in 300 (10–15/leto), bi se
potem moral podatek za leto 2011 gibati med 600 in 900. Na spletni strani
COTEC je objavljen podatek za leto 2011, in sicer 500 zaposlenih.
V Sloveniji sistem javnega zdravstva temelji na bolnišnični oziroma
institucionalni oskrbi, kjer je zaposlena večina delovnih terapevtov. Stroške
storitev, ki so beležene kot kode, krijejo zavarovalnice. Te kode so edini
način beleženja strokovnega dela. Skoraj nobena koda ni v glavni domeni
delovnega terapevta (večinoma so nosilci zdravniki, delovni terapevt je kot
dopolnilni/dodatni strokovnjak). Enotni seznam zdravstvenih storitev ali
tako imenovana Zelena knjiga storitev je torej temelj beleženja in posledično
način plačevanja storitev. Knjiga je v veljavi od leta 1982. Že 30 let se tako
kot človek tudi stroke intenzivno razvijajo in pridobivajo znanje, izkušnje
in načine delovanja. Skupina delovnih terapevtov je sestavila novejše
opredelitve storitev in že nekajkrat (v zadnjih desetih letih) na ministrstvu
za zdravje in pristojnih organih poskušala priti do nujnih sprememb,
s katerimi bi delovni terapevti pridobili tudi več avtorizacije. Je pa treba
omeniti, da gre za problem na sistemski ravni, zato je postopek za dosego
temeljnih sprememb zahtevnejši.
V javni zdravstveni mreži so zdravstveni domovi in zdravstvene postaje glavni
nosilci primarne zdravstvene dejavnosti. Namen primarne zdravstvene
dejavnosti je zagotavljati zdravstveno oskrbo za lokalne skupnosti in
ponujati različne vrste storitev za določen del prebivalstva (Albreht in sod.,
2009). Zdravstveni domovi zaposlujejo različne strokovnjake. Največji delež
zdravstvenega kadra je zaposlenega prav v osnovnem zdravstvu (Prodan,
2014). V Zakonu o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) (Ur. l. RS, št. 9/1992) so
opredeljene dejavnosti, ki jih organizirajo in zagotavljajo zdravstveni domovi.
Ne glede na njihov nabor imata prvi stik z bolnikom medicinska sestra in
zdravnik, ki je vodja tima in je odgovoren za medicinske odločitve pri bolniku
(Albreht in sod., 2009). V Sloveniji rehabilitacijo na primarni zdravstveni ravni
izvajajo fizioterapevti, delovni terapevti in logopedi (Albreht in sod., 2009).
Rehabilitacija se ne izvaja izključno v zdravstvenih domovih, postajah in pri
zasebnih delavcih s koncesijo. Predvsem v razvitejših državah sta položaj in
vloga delovnih terapevtov na tem področju jasno opredeljena in pomembna
zaradi učinkovitejše in bolj kakovostne oskrbe bolnikov (Opacich, 1997, cit.
po Mitchell in Unsworth, 2004; The College of Occupational Therapists
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(COT), 2006). Delovna terapija na primarni zdravstveni ravni prispeva k
preprečevanju hospitalizacije, pospešuje zgodnejši odpust bolnikov iz
ustanov, v domačem okolju pa pomaga k boljšemu, samostojnejšemu in
varnejšemu delovanju bolnikov (COT, 1993).
Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013 (v
nadaljevanju NPZV 08–13) je obetala dodatne možnosti tudi za delovne
terapevte. Načrt je opredelil, da se bo mreža patronažne službe povečevala
v skladu s potrebami in ob hkratnem uvajanju multidisciplinarnih timov za
nego in oskrbo na domu. Svojo vlogo v tem timu bo dobila tudi paliativna
oskrba bolnikov. Resolucija opredeljuje, da se bodo programi fizikalne in
rehabilitacijske medicine (FRM), v katere so vključeni tudi delovni terapevti,
izvajali na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Na primarni ravni bo
treba doseči raven, na kateri bo imelo 50.000 prebivalcev dostop do enega
specialista FRM oziroma do posebej usposobljenega družinskega zdravnika,
desetih fizioterapevtov in do enega delovnega terapevta. To vključuje tudi
tim na primarnem nivoju. V FRM-ju je naveden ukrep, da se mora od 20
do 30 % fizioterapevtske in tudi delovnoterapevtske obravnave izvajati na
bolnikovem domu. Omenjeno obravnavo morajo izvajati vsi, ki so vključeni v
mrežo javne zdravstvene službe. Pomembnost primarnega zdravstvenega
varstva narašča s poudarkom na kakovostni oskrbi tudi na domu (Premik,
1995; NPZV 08-13). Krepitev primarne ravni tudi za delovne terapevte
pomeni, da so del te spremembe (Crawford-White, 1996). Načrtovanje v prej
omenjenem državnem dokumentu pomeni tudi prerazporejanje oziroma
zaposlovanje novega kadra. Za delovne terapevte v zvezi s tem sicer ni
nobenih podatkov, kot so na primer dostopni za zdravnike, zobozdravnike,
medicinske sestre in farmacevte (NPVZ 08-13). Med letoma 2008 in 2012 se
je število delovnih terapevtov v primarnem zdravstvenem varstvu povečalo
z 21 na 31, število fizioterapevtov pa je s 336 naraslo na 356 zaposlenih.
Število počasi narašča, vendar Annadale in Field (2003) opozarjata, da
pogosto obstaja pomembno odstopanje med usmerjanjem s strani krovnih
organizacij in prakso. Program zdravstvenih domov je načrtovan na letni
ravni. Albreht in sod. (2006) navajajo, da je vloga Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (ZZZS) v sistemu vendarle premočna. Ker delovni
terapevt po kadrovskih merilih zdravstvenega doma ni obvezen strokovnjak,
se vodstvo z ZZZS pogaja za njegovo mesto v timu (določa vrsto in obseg
dejavnosti). Ker praksa zaposlovanja delovnih terapevtov ni pogosta, ostaja
na primarni ravni zaposlen le manjši delež delovnih terapevtov. Prednost
multidisciplinarne obravnave bolnika na primarni ravni je v doseganju
boljših rezultatov in njegovem večjem zadovoljstvu s storitvami (Russell in
sod., 2009, cit. po Donnelly et al., 2014). Usmeritve ZZZS pomembno vplivajo
na njihovo zaposlovanje in s tem na kakovost oskrbe bolnikov. Nacionalni
plan (NPZV 08-13) v timu na primarni ravni načrtuje deset fizioterapevtov
in enega delovnega terapevta pri enakem številu ljudi. Delovni terapevt
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obravnava bolnika individualno, upošteva njegovo voljo, navade in izvedbo
v njegovem okolju. Proces prilagaja bolnikovemu stanju s ciljem večanja
samostojnosti pri dnevnem delovanju in njegovem ohranjanju. En delovni
terapevt na 50 tisoč prebivalcev lahko pomeni, da bo obravnava dostopna le
manjšemu številu bolnikov ali da bo ta manj poglobljena. Delovni terapevti v
primarnem zdravstvenem varstvu predstavljajo 8 % vseh zaposlenih delovnih
terapevtov, medtem ko je takih fizioterapevtov 35 % (Prodan, 2014). Položaj
in vloga delovnih terapevtov na ravni primarne zdravstvene dejavnosti sta
torej slabša v primerjavi z ravnmi, ki jih dosegajo druge stroke, nista pa
zanemarljiva. Trenutno delovno terapijo izvaja le osem zdravstvenih domov
– to predstavlja osmino zdravstvenih domov po državi (Prodan, 2013). Med
cilje delovnih terapevtov naj bi sodilo intenzivno in vztrajno umeščanje
dejavnosti v večino zdravstvenih domov. Ti bi morali svojim bolnikom poleg
nege na domu zagotavljati tudi osamosvajanje ter dvig ravni njihovega
delovanja v domačem okolju in skupnosti. Prav za to je usposobljen delovni
terapevt. Delovanje stroke v skupnosti narekuje njeno nadaljnje umeščanje
med zdravstvenim in socialnim sistemom. Nacionalni načrti, zakoni in
drugi dokumenti skrbijo za temeljno usmerjenost zdravstvenega varstva v
učinkovito in kakovostno zdravstveno oskrbo v partnerstvu z bolnikom za
ohranjanje največje vrednote – zdravja. Posebnost in pomembnost delovne
terapije na primarni ravni je razumevanje vpliva zdravstvenega stanja na
posameznikovo delovanje in omogočanje izvajanja dejavnosti (Donnelly
et al., 2014). Plesničarjeva (2004) razlog za počasen razvoj tovrstnih
obravnav vidi v ustanovah, zavarovalnicah in pristojnih ministrstvih, ki ne
opredeljujejo delovne terapije na domu kot pomembnega dela rehabilitacije
bolnika. V sistemu zdravstva se obiski na domu beležijo znotraj patronažne
službe, ker po Enotnem seznamu zdravstvenih storitev (Zelena knjiga) iz
leta 1982 ni opredeljene nobene primerne delovnoterapevtske kode za
tovrstne obravnave. Trenutno drugih uradnih in poenotenih načinov za
beleženje strokovnega dela ni. Na tem področju, ki je najpomembnejše
za uveljavljanje interesov znotraj skupin v zdravstvu, je nujna prodorna in
učinkovita nadgradnja zastarelih načinov beleženja. Z njim se srečujejo vsi
strokovnjaki, vsaka stroka pa se bori za svoj delež. Dolgoletna vizija Zbornice
delovnih terapevtov Slovenije je delovati na domu bolnika in v skupnosti
(Pihlar, 2003). Izvedenih je bilo nekaj uspešnih projektov, med katerimi
so delovni terapevti delovali na bolnikovem domu (Kremesec, Lovše in
Samardžić, 2008; Pihlar in sod., 2008). Še naprej bi bilo treba raziskovati
na tem področju, zbirati rezultate obravnav v slovenskem prostoru in jih
uporabiti za utemeljevanje potreb in učinkov delovne terapije na bolnikovem
domu, v preventivni dejavnosti in pri rehabilitaciji v zdravstvenih domovih.
Poznavanje stroke med laično in strokovno javnostjo vpliva na nadaljnji
razvoj vsake stroke – v tem primeru je prepoznavnost delovne terapije na
splošno slabša kot prepoznavnost medicine ali fizioterapije.
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Sklep

Projekt Aktivno in kvalitetno bivanje v domačem okolju (A-Qu-A) je primer
dobre prakse v slovenskem prostoru. Iz potreb prebivalcev MOL, starejših in
invalidnih oseb ter njihovih bližnjih je jasna prioritetna vključitev delovnega
terapevta v rehabilitacijo na domu posameznika. S svojo edinstveno,
individualno in celostno obravnavo problematike je delovna terapija vodilna
in nosilna stroka pri odkrivanju težav in lajšanju ter preprečevanju zapletov,
ki jih prinašajo starost in spremljajoča stanja. Delovna terapija pokriva
vsa področja človekovega delovanja in upošteva vse okoliščine, ki vplivajo
na zdravje in dobro počutje posameznika ter njegove ožje in širše okolice.
Rezultati projekta nikakor ne smejo ostati varno spravljeni v predalu,
ampak je z njimi treba seznaniti ustvarjalce zdravstveno-socialne politike
ter zahtevati, da se rezultati in mnenja sodelujočih v projektu upoštevajo
v dobro uporabnikov delovne terapije; ne nazadnje tudi za razvoj stroke v
slovenskem prostoru z željo, da vrhunski projekt kopirajo tudi druge občine
v Sloveniji.
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Opravljanje storitev zdravstvene nege
v Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana
med projektom A-Qu-A
Edisa Osmančević

Povzetek

Storitve zdravstvene nege, ki so se izvajale med projektom A-Qu-A, so
vključevale oskrbo in nego uporabnikov v domačem okolju. Usmerjene so bile
k celostnemu pristopu do uporabnika ter so zajemale storitve prvega obiska,
storitve iz sklopa dela zdravstvene nege in dela s socialnimi oskrbovalci in
vodjami enot. Delo z uporabniki je bilo naravnano k multidisciplinarnemu
pristopu ter vključevanju storitev fizioterapije, delovne terapije, logopedije
in ali kineziologije.
Ključne besede: zdravstvena nega, celosten pristop, multidisciplinarni
pristop, oskrba na domu.
Med projektom A-Qu-A je bila naloga zdravstvene nege omogočati pomoč
ter nego bolnih in starejših ter sodelovati v procesih preventive, zdravljenja
in rehabilitacije. Vodilo pri našem delu je seveda vključenost projektnih
partnerjev iz različnih strok z namenom celostnega in individualnega
pristopa do dela z osebami, ki živijo v domačem okolju, za dvig kakovosti
bivanja in samostojnega življenja ter zagotavljanje zdravega in aktivnega
staranja prebivalcev Mestne občine Ljubljana.
Znotraj Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (v nadaljevanju ZOD) smo
pri delu z uporabniki sodelovale diplomirane medicinske sestre, delovne
terapevtke, fizioterapevtke, koordinatorki pomoči na domu ter v nekoliko
manjšem obsegu logopedinja in kineziologinja.
Ker so storitve v procesu zdravljenja, rehabilitacije in ne nazadnje preventive
zelo široko področje, ki mora biti za primerno in varno opravljanje dela
tudi individualizirano, smo želeli k uporabnikom pristopiti sistematično
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in seveda strokovno. Zelo pomembno je bilo delo opraviti varno, saj smo
storitve ponujali starejšim od 65 let, ki zaradi starosti in ali bolezni niso
bili sposobni samostojnega življenja v domačem okolju. Prav tako smo v
projekt, zaradi velikega zanimanja in potreb, vključili tudi osebe s statusom
invalida, kronično bolne osebe, mlajše od 65 let, in osebe z dolgotrajnimi
okvarami zdravja. Prve obiske pri uporabnikih, ki so bili nato vključeni v
storitve delovne terapije, fizioterapije, logopedije in ali kineziologije, smo
opravile diplomirane medicinske sestre, predvsem zato, ker imamo široko
znanje o zdravstvenem stanju in tako lahko posameznika obravnavamo
celostno.
Diplomirane medicinske sestre pri obravnavi starejših, kronično bolnih in
invalidnih oseb delujejo že v okviru patronažne službe, zato smo že takoj na
začetku izvajanja projekta opredelili način dela in sodelovanje s patronažnimi
medicinskimi sestrami in vodjo patronažne službe Zdravstvenega doma
Ljubljana, Robertino Benkovič. Predstavili smo potrebe po vključitvi storitev
zdravstvene nege v ZOD-u in projektu ter se skupaj dogovorili za medsebojno
dobro in strokovno sodelovanje. Med projektom se je sodelovanje izkazalo
za uspešno, predvsem ko se je izkazala potreba po dodatni vključitvi pomoči
za blaginjo uporabnika. Tako smo jih iz ZOD-a največkrat kontaktirali, ko
smo zaradi slabega zdravstvenega stanja prepoznali potrebo po vključitvi
patronažne službe, na kar so se vedno primerno odzvali. Veseli smo, da
so tudi v patronažni službi prepoznali prednosti našega dela ter nas tudi
sami obvestili o potrebah, predvsem ko je uporabnik potreboval pomoč v
procesu rehabilitacije v domačem okolju in pri prilagoditvi bivalnega okolja
ter predstavitvi medicinsko-tehničnih pripomočkov. Velika prednost je bila,
da so bile storitve za uporabnike brezplačne in vsem enako dostopne.
Z namenom celostne obravnave uporabnikov smo pripravili tudi potrebno
dokumentacijo, ki smo jo izpolnile na prvem obisku. Vključevala je kratek
načrt dela, iz katerega je bilo razvidno, v katero storitev posameznika
vključujemo, ter osebni načrt uporabnika, v katerem smo opisale kronična
obolenja, ki so prisotna in vplivajo na posameznikovo samooskrbo in kakovost
življenja. Prav tako smo opisale posameznikovo funkcionalno stanje po 14
osnovnih življenjskih dejavnostih po metodi Virginije Henderson:
− dihanje;
− prehranjevanje in pitje;
− odvajanje, izločanje;
− gibanje in ustrezna lega;
− spanje in počitek;
− oblačenje;
− vzdrževanje TT;
− čistoča in nega telesa;
− izogibanje nevarnostim v okolju;
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−
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odnosi z ljudmi, izražanje čustev, občutkov, potreb;
izražanje verskih čustev;
koristno delo;
razvedrilo, rekreacija;
učenje in pridobivanje znanja o zdravju.

Posameznika smo povprašali o morebitnih prisotnih bolečinah in
obvladovanju teh, zdravilih, ki jih redno jemlje, socialnem okolju, ki ga
posameznik ima, ter tudi strukturi že vključene strokovne pomoči v okviru
pomoči na domu.
Na podlagi vsega, kar smo o posamezniku izvedeli, smo se, skupaj z
uporabnikom, odločili, katera skupina posameznih terapevtov bi bila
zanj najprimernejša. Največkrat so bili uporabniki vključeni v storitve
fizioterapije in delovne terapije, v povprečju so imeli do 10 obravnav. V
storitve fizioterapije smo vključili uporabnike, ki so najbolj potrebovali
ponovno vzpostavitev optimalnega gibanja in funkcijskih sposobnosti ali pa
vzdrževanje tega. Fizioterapija je predvsem namenjena izboljšanju gibanja
in posledično kakovosti življenja. V storitve delovne terapije smo vključili
uporabnike, ki so potrebovali pomoč pri doseganju ali ohranjanju osnovnih
dnevnih dejavnosti (osebna higiena in urejenost, hranjenje, oblačenje),
širših dnevnih dejavnosti (urejanje in upravljanje doma, priprava obrokov)
ter namenskih dejavnosti za doseganje večje samostojnosti ter s tem
večje kakovosti življenja. Velikokrat so bile terapevtke vključene v delo z
dementnimi osebami v vseh fazah razvoja bolezni. Skrbele so za izvedbo
kognitivnega treninga in izobraževanja svojcev o bolezni ter napotkih za
varno in kakovostno življenje tako svojcev kot oseb z demenco. Storitev
prvega obiska smo tako s prej opisano vsebino od začetka trajanja projekta
do septembra 2016 opravili pri 861 uporabnikih.
Pomembno je poudariti, da so storitve v projektu izvedene zelo strokovno s
poudarkom na preventivnih dejavnostih, ki ne vključujejo akutne obravnave
obolenj in akutnih novonastalih bolečin ter se kot take razlikujejo od
ambulantnih storitev in storitev, ki jih kot obliko terapije predpiše zdravnik.
Vedno smo se o delu z uporabniki znotraj tima pogovorili ter po potrebi
tudi posvetovali z izbranim osebnim zdravnikom uporabnika. Predvsem je
bil cilj projekta ponuditi brezplačne storitve uporabnikom z namenom bolj
kakovostnega in aktivnega življenja v domačem okolju.
Iz sklopa storitev zdravstvene nege smo bili največkrat vključeni v storitve,
ki ne sodijo v storitve socialne oskrbe ter presegajo znanje in kompetence
socialnih oskrbovalk. Tako smo redno opravljali storitve povijanja nog
z elastičnimi nogavicami v terapevtske namene, pripravljali zdravila in
nadzorovale njihovo jemanje in vitalne funkcije uporabnikov – predvsem
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krvni tlak ter krvni sladkor, in sicer pri uporabnikih, ki so imeli odstopanja
od normalnih vrednosti zaradi bolezenskega stanja – arterijska hipertenzija,
sladkorna bolezen. To so bili uporabniki, ki so živeli sami in ali niso imeli
socialnega okolja, ki bi jim zagotavljalo redne meritve, za katere pa so tudi
uporabniki sami prepoznali potrebo po rednem spremljanju. Velikokrat je
bila v te storitve vključena že patronažna služba, ne pa vedno, zato smo
v primeru odstopanj stopili v stik s pristojno patronažno službo ter jo o
odstopanjih obvestili. Patronažna služba namreč deluje na podlagi delovnih
nalogov, ki jih izda osebni zdravnik, ima omejeno število preventivnih
obiskov in nima sistematičnega sistema presojanja.
Iz dolgoletnih izkušenj na delovnem mestu koordinatoric na domu tudi
socialne delavke menijo, da se z velikimi težavami srečujejo tudi uporabniki
ali njihovi svojci. Tak primer so uporabniki z nastavljeno kolostomo,
ileostomo, urostomo. Patronažne službe ne hodijo menjat vrečk, služba
oskrbe na domu pa tega ne izvaja. Enako je pri vbrizgavanju inzulina. Če si
ga uporabnik ne zmore več sam vbrizgavati, svojci pa iz različnih razlogov
tega ne zmorejo narediti ob določenih urah dneva, ker so, recimo, v službah,
starostnik ne more več živeti na svojem domu oziroma si mora najti drugo
plačljivo pomoč. Največkrat je to delo na črno.
Uporabnik ZOD-a in projekta A-Qu-A pove: »Ines (diplomirana medicinska
sestra v projektu A-Qu-A) sem hvaležen. Rešila me je. Hodila mi je povijat
noge, ker nikjer nisem mogel dobiti te storitve. Prej sem imel Ines, ki je
skrbela za povijanje nog in ki je merila krvni tlak in sladkor. Zdaj je stanje
toliko boljše, da lahko oskrbovalke pridejo in mi oblečejo ortopedske
nogavice, da lahko zjutraj vstanem in začnem dan. Brez tega ne morem,«
pripoveduje gospod, pri katerem je bilo izvajanje storitve učinkovito.
Storitev povijanja nog se je izkazala kot najpomembnejša za naše uporabnike
prav zato, ker tega druge službe na terenu ne izvajajo, le priučijo uporabnike
oziroma njihove svojce, kar postane velika težava pri ljudeh, ki svojcev
nimajo, sami pa tega ne zmorejo.
Pri nekaj uporabnikih smo se vključevali v storitve enteralnega hranjenja po
nazogastrični sondi ali perkutane endoskopske gastrostome (v nadaljevanju
PEG). V primeru ene uporabnice z vstavljeno PEG, ki je hranjenje potrebovala
štirikrat na dan od zunanjega izvajalca, ker je imel mož amputirano eno
roko in je sam ni mogel hraniti, smo z multidisciplinarnim pristopom našli
inovativni pristop ter v sodelovanju z lokalnim mizarjem izdelali pripomoček
za hranjenje. Tako smo bistveno pripomogli k boljši kakovosti življenja tako
uporabnice kot partnerja, saj sta bila samostojna pri življenjsko pomembni
dejavnosti – hranjenju.
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Slika 1. F. J., Hranjenje po PEG
in izdelava pripomočka
za hranjenje

Slika 2. B. M., Izvedba posteljne
kopeli in ob tem preveza
traheostomalne kanile ter PEG

Slika 3. O. E., Celostna obravnava
s socialno oskrbo, zdravstveno
nego in fizioterapijo
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V posameznih primerih smo v sodelovanju
s službo za preprečevanje in obvladovanje
bolnišničnih okužb na Infekcijski kliniki
UKC Ljubljana ugotavljali prisotnost
bolnišničnih okužb (MRSA, VRE, ESBL),
saj je to pomembno vplivalo na izvajanje
storitev osebne higiene v okviru socialne
oskrbe. Prav na področju dela s socialnimi
oskrbovalci ter pri izvajanju storitev iz
sklopa osebne higiene in delu s starejšimi
se je največkrat izkazala potreba po
vključitvi diplomirane medicinske sestre.
Zaradi kompleksnosti zdravstvenih stanj
uporabnikov, s katerimi delajo socialni
oskrbovalci, je pomembno, da je v njihovo
delo vključen tudi zdravstveni tim.
Vedno več je namreč izraženih potreb
po negi in oskrbi uporabnikov, ki imajo
več pridruženih kroničnih nenalezljivih
obolenj (osteoporoza, nevrološka obolenja,
demenca), ki pomembno vplivajo na način
izvedbe osebne higiene predvsem z vidika
kakovostne in varne oskrbe. V okviru
storitev zdravstvene nege smo se zato
velikokrat in redno vključevali v izvedbo
posteljne nege pri negibnih uporabnikih,
tudi pri takih, ki so priključeni na respirator
z vstavljeno traheostomo.
Redno smo bili vključeni v obravnavo
uporabnikov z demenco. Prav je, da
medicinske sestre sodelujejo pri oskrbi
uporabnika z demenco na vseh ravneh
in v vseh oblikah zdravstvenega in
socialnega varstva, tudi v domačem
okolju (Rolfe, Philips, 1997, v Živič, 2016).
Oskrba uporabnikov z demenco je vedno
bolj izpostavljena problematika tudi pri
storitvah pomoči na domu predvsem zato,
ker se vedno več uporabnikov kljub demenci
odloča ostati v domačem okolju, zato se
tudi v socialnovarstvenih organizacijah
kažejo potrebe po vključitvi profila
zdravstvene nege. Socialne oskrbovalke

nimajo ustreznih znanj in kompetenc za obravnavo bolnikov z demenco, saj
ti potrebujejo multidisciplinarni pristop. Obravnava takšnega uporabnika
je zelo kompleksna. Tako smo z vključevanjem storitev zdravstvene nege
omogočali boljšo komunikacijo med uporabnikom, socialno oskrbovalko
ter svojci, ki so bili prav tako vključeni v oskrbo osebe z demenco. Tovrstni
uporabniki potrebujejo kontinuirano in koordinirano oskrbo s primerno
komunikacijo in empatijo, ki kljub kadrovskim menjavam ostaja enaka in
omogoča, da ima uporabnik kljub bolezni umirjeno in kakovostno življenje.
Tudi v domačem okolju se vedno pogosteje srečujemo s paliativno oskrbo, ki
naj bi vključevala prilagojeno obvladovanje telesnih, psiholoških in socialnih
problemov ter individualno obravnavo uporabnikov. Znotraj projekta smo
tako lahko ponudili več storitev predvsem s strokovno oskrbo v najtežjem
obdobju življenja osebe v domačem okolju. Z našim delom smo ponudili
tudi pomoč in podporo za svojce, ki skrbijo za hudo bolnega. Pozitivni učinki
paliativne oskrbe so znanstveno dokazani, zaradi česar paliativna oskrba
predstavlja nepogrešljiv sestavni del zdravstvenega varstva v številnih
razvitejših deželah. Z naraščanjem števila obolelih za rakom in drugimi
kroničnimi obolenji ter podaljšanjem življenjske dobe so potrebe po paliativni
oskrbi vse večje, zato bi kot taka morala biti sestavni del zdravstvenega in
socialnovarstvenega sistema na vseh ravneh (Paliativna oskrba, 2016).
Iz naslova vseh predstavljenih storitev smo od začetka projekta do
septembra 2016 opravili 2237 obiskov oziroma obravnav.
Kot zelo dobra praksa dela se je izkazalo sodelovanje z vodjami in
koordinatorji pri izvedbi prvega obiska pomoči na domu. Z združitvijo dveh
strok, sociale in zdravstva, smo uporabnika veliko bolj celostno obravnavali.
V najobčutljivejšem obdobju, ko so zaradi oslabelosti potrebovali pomoč
pri opravljanju osnovnih življenjskih dejavnosti in s tem pomoč na domu,
smo lahko poleg socialne oskrbe vključili tudi zdravstveno-terapevtske
storitve, hkrati pa smo pripravili primeren načrt dela za izvedbo socialnih
storitev. Sodelovali smo tudi pri obravnavi že obstoječih uporabnikov, ko so
ti potrebovali več storitev zaradi spremenjenega zdravstvenega stanja.
Prav tako smo med projektom A-Qu-A pripravili in izvedli izobraževanja in
usposabljanja za zaposlene v ZOD-u skupaj s fizioterapevtkami in delovnimi
terapevtkami. Tako smo od januarja do aprila 2016 izvedli 12 izobraževanj.
Za vsako enoto smo pripravili tri sklope izobraževanj, ki so bili izvedeni v
enem mesecu. Vključeni so bili skoraj vsi socialni oskrbovalci in strokovne
sodelavke ZOD-a.
V prvem sklopu so se izobraževanja nanašala na uporabo zaščitnih sredstev
pri delu socialnih oskrbovalcev, osebno higieno in osebno urejenost ter
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ustrezno higieno pripomočkov, ki jih socialni oskrbovalci uporabljajo pri
svojem delu. Prav tako smo v tem sklopu ponovili še pravilno tehniko
umivanja in razkuževanja rok ter poudarili pomembnost tega. Ker so
izobraževanja trajala skoraj dve uri z odmorom, smo v prvem sklopu izvedli
še prikaz premeščanja s pomočjo pripomočkov in brez njih (pasovi, banane,
vrtljivi krožnik, podloga za premeščanje po postelji), pravilno uporabo
električnega sobnega dvigala za premeščanje negibnih uporabnikov v
domačem okolju ter uporabo drugih pripomočkov za bolj varno gibanje in
premeščanje uporabnikov z motnjami in omejitvami pri gibanju (pripomočki
podporne tehnologije za funkcionalno mobilnost – recipročna hodulja,
hodulja s kolesi, bergle).
V drugem sklopu smo predstavili poklicni standard socialni oskrbovalec/
socialna oskrbovalka na domu, torej naloge, odgovornosti in kompetence.
Sledila je predstavitev namena izvajanja osebne higiene pri uporabnikih
ter v povezavi s tem še nekaj posebnosti pri sami izvedbi osebne higiene
(opazovanje kože in vidnih sluznic ter higiene ustne votline in zob). Veliko
časa smo namenili predstavitvi in pravilni izvedbi posteljne kopeli pri slabo
premičnih ali negibnih uporabnikih.
Tretji sklop izobraževanj smo namenili pomembnosti pravilne in primerne
komunikacije s starejšimi ter primerni obravnavi uporabnika z demenco.
Predstavili smo tudi nekatera teoretična izhodišča, ki se navezujejo na
demenco in izmenjavo izkušenj pri izvajanju storitev pomoči na domu.
S pripravljenimi izobraževanji in vključevanjem v delo s socialnimi
oskrbovalci smo pomembno prispevali k dvigu kakovosti dela in primernosti
obravnave uporabnikov.
Poleg tega smo skupaj z vodjo prostovoljstva v ZOD-u za zunanjo
zainteresirano javnost pripravili delavnico Prikaz izvajanja storitve socialne
oskrbe na domu – izvedbe oskrbe in nege, ki je potekala v prostorih ZOD-a.
Praktično smo prikazali izvedbo oskrbe in nege. Nato smo podobno delavnico
Prikaz izvajanja storitve socialne oskrbe na domu – razbremenilni položaji
izvedli v sodelovanju s fizioterapevtko ter praktično prikazali primere
nameščanja v različne položaje v postelji z namenom razbremenitve,
s katerimi si posamezniki lahko olajšajo skrb za onemoglega in slabo
premičnega družinskega člana. Vsake delavnice se je udeležilo okoli 15
posameznikov, ki imajo svojca, za katerega skrbijo v domačem okolju in mu
želijo ponuditi čim boljšo in primerno oskrbo in nego. Vsi so bili zelo hvaležni
za organizacijo tovrstnih delavnic. Za obiskovalce so bile brezplačne.
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Ker smo želeli z delom in vključitvijo profila diplomirane medicinske sestre
in zdravstvene nege med projektom vplivati na dvig kakovosti in strokovnosti
pri izvajanju storitev socialne oskrbe, predvsem pri dejavnosti osebne nege
uporabnika, smo se odločili za pripravo standardov dela pomoči na domu.
Ti so prilagojeni delu v domačem okolju uporabnika, a kljub temu visoko
strokovno naravnani v skladu s standardi dela zdravstvene nege. Oblikovali
smo delovno skupino 4 socialnih oskrbovalcev (1 predstavnik vsake enote),
ki so skupaj z diplomirano medicinsko sestro sodelovali pri pripravi
standardov. Pripravili smo standard dela pomoči na domu – uporaba
zaščitnih sredstev, britje brade, intimna nega, nega nog, oblačenje in
slačenje, osebna higiena, posteljna kopel, prhanje, umivanje las, umivanje
rok, ustna higiena. S pripravo standardov želimo doseči sistematičnost pri
izvajanju oskrbe, ki je usmerjena k uporabniku, ter kakovostno in strokovno
poenotenje dela. Standardi bodo pripravljeni in v uporabi do konca leta 2016.
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Potrebe po vključitvi zdravstvenega
kadra v delo Zavoda za oskrbo
na domu Ljubljana
Edisa Osmančević

Povzetek

Hitro naraščanje števila starejših od 65 let v Republiki Sloveniji pomeni
ključni izziv za ustrezno ureditev sistema dolgotrajne oskrbe in pomoči
na domu. Storitve oskrbe in nege na domu so v Sloveniji premalo razvite
ter nimajo strokovne podpore zdravstva, česar so deležni oskrbovalci v
institucionalnem varstvu, kjer prav tako kot osnovno storitev ponujajo
socialno oskrbo. V obravnavo in delo z uporabniki so v institucionalnem
varstvu vključeni zdravstveni tehniki in diplomirane medicinske sestre kot
nosilke dejavnosti, zato je v delovanje javnih zavodov socialnovarstvenih
storitev, ki izvajajo storitve pomoči na domu, nujno treba vključiti storitev
zdravstvene nege ter s tem odpraviti neenakosti v primerjavi z oskrbo
starejših, ki želijo ostati v domačem okolju. Zdravstvena nega v domačem
okolju bi morala biti usmerjena v celostno obravnavo, ugotavljanje in
reševanje negovalnih problemov ter zadovoljstvo uporabnika s kakovostnim
in strokovno opravljenim delom, kot taka pa tudi umeščena v delo
socialnovarstvenega zavoda, ki ponuja pomoč in oskrbo na domu.
Ključne besede: staranje prebivalstva, dolgotrajna oskrba, nega na domu,
zdravstvena nega.
Prebivalstvo Slovenije je staro: delež prebivalstva, starega 65 let in več, je
precej velik, delež mladih pa skromen. Demografski trendi za Slovenijo
kažejo povečevanje deleža starejših oseb tudi v prihodnje (Milavec Kapun
M., 2013).
V dokumentu Prebivalstvo Slovenije danes in jutri, 2008-2060 je Statistični
urad Republike Slovenije v okviru Eurostata izdelal projekcijo, ki obravnava
prihodnje demografske trende, kot jih je mogoče predvideti z današnjega
91

vidika. Tako v dokumentu zasledimo, da se bo trajanje življenja postopno
zvišalo s 74,4 na 83,7 leta za moške in z 81,9 na 88,8 leta za ženske. Bistveno
naj bi se spremenila tudi starostna sestava prebivalstva. Delež prebivalcev v
starosti nad 65 let naj bi se do leta 2060 več kot podvojil in bi znašal 31,6 %,
delež prebivalcev, starih osemdeset let in več, pa 12,7 % (EUROPOP2008 in
Projekcije prebivalstva za Slovenijo, 2010-2060).
Prav hitro naraščanje števila starejših od 65 let oziroma starejših od 80
let v Republiki Sloveniji pomeni ključni izziv za ustrezno ureditev sistema
dolgotrajne oskrbe. Trenutno imamo pri nas nekaj manj kot 18 % celotnega
prebivalstva starejšega od 65 let in malo nad 4 % tistih, ki so starejši od
80 let. Naša država bo do konca prve polovice tega stoletja znotraj tretjine
evropskih držav z največjim deležem starejšega prebivalstva (Predloga
zakona o dolgotrajni oskrbi, osebni asistenci in zavarovanju za dolgotrajno
oskrbo – št. 1, 2013).
V formalne oblike oskrbe (različne oblike institucionalnega varstva, pomoč
na domu, družinski pomočnik) je trenutno vključenih okoli 35 tisoč oseb.
Po ocenah Evropske komisije naj bi v Republiki Sloveniji glede na starostno
strukturo in druge okoliščine v letu 2010 potrebovalo manjši ali večji obseg
občasne ali redne pomoči približno 206 tisoč prebivalcev. To število bi se v
prihodnjih desetletjih povečalo za okvirno 20 tisoč oseb vsakih deset let in
se nekoliko razlikuje glede na posamezne scenarije rasti števila odvisnega
prebivalstva. Po oceni MDDSZ bo do začetka leta 2016 oskrbo potrebovalo
okvirno 45.000 uporabnikov letno, to število pa se bo glede na rast starejšega
prebivalstva in delež odvisnih znotraj te skupine prebivalstva vsakih pet let
povečalo za 5.000 novih upravičencev (MDDSZ Re NPSV 2013-2020).
Velik delež denarja v zdravstvu se porabi za zdravljenje kroničnih bolnikov,
ki je navadno dolgotrajno. Prebivalstvo se stara na račun boljše zdravstvene
oskrbe in boljšega preživetja kroničnih bolnikov. Skrb za tovrstne bolnike pa
je, zaradi prezasedenosti domov za starejše in neprimerne oskrbe ostarelih
doma, vedno bolj izpostavljena problematika v družbi. Velikokrat so breme
za družine, ki zaradi preobremenjenosti in pomanjkanja znanja ne morejo
nuditi primerne in kakovostne oskrbe za starejše.
Problematika kroničnih ter ostarelih bolnikov je vedno bolj pereča. In vedno
večji problem predstavljajo uporabniki, ki so v domači oskrbi, kjer praviloma
nekdo skrbi za njih. In zakaj ravno ta skupina ljudi? V Sloveniji imamo v
94 domovih starejših že 19.236 postelj, kar zadostuje za pet odstotkov
starostnikov. S tem smo v samem evropskem vrhu po odstotku starejših
ljudi, ki živijo v institucijah.
V tujini je večji poudarek na izvajanju dolgotrajne oskrbe na domu in manj je
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odhodov v domove za ostarele. Fraher in Coffey (2011) sta avtorici raziskave
o vzrokih premestitve starejših v domove za oskrbo. V zvezi z zgodnjimi
vplivi na starostnika po premestitvi poudarjata pomen podpore medicinske
sestre pri zmanjševanju negativnih posledic. Starejši se za domsko oskrbo
odločajo, ker ostanejo sami in ne morejo več skrbeti zase, navadno po daljši
hospitalizaciji. Raziskava je pokazala, da bi starostniki velikokrat potrebovali
24-urni nadzor in nego, ki pa ju sistem za oskrbo na domu ne more izvajati.
Vsi starejši bi, ob primerni oskrbi, ki bi jim zagotovila nego in varnost, raje
ostali doma, kot pa se preselili v dom (Fraher A., Coffey A., 2011).
V zadnjih letih je na področju izvajanja pomoči starejšim veliko govora o
prihajajočem zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki naj bi sistematično uredil
področje dela s starejšimi, tudi storitve pomoči in oskrbe na domu. Kljub
temu da zakona še vedno nimamo, ob demografskih spremembah naraščajo
potrebe ter s tem povpraševanje po storitvah formalne in neformalne oskrbe
na domu. Spreminja se namreč tudi družbeni model, vse več starejših in
pomoči potrebnih posameznikov se odloča ostati v domačem okolju.
V strukturi celotnih izdatkov za dolgotrajno oskrbo so bili deleži teh po
načinu izvajanja dolgotrajne oskrbe v letu 2013 razporejeni tako: največ
izdatkov je bilo namenjenih za izvajanje te oskrbe v institucijah, in sicer 77,7
%, od tega največ v domovih za starejše (58,2 %), nato v različnih socialnih
zavodih (15,2 %) in nazadnje v bolnišnicah (4,3 %). Preostali del izdatkov
(22,3 %) je bil namenjen zagotavljanju dolgotrajne oskrbe na domu bodisi
v obliki storitve oziroma oskrbe, ki jo nudijo predvsem izvajalci patronažne
službe v okviru domov za starejše, izvajalci storitve pomoč na domu in
družinski pomočniki, bodisi v obliki denarnega prejemka (Jacović A., 2013).
Področje dolgotrajne oskrbe je v posameznih državah Evropske unije
različno opredeljeno, kar je odraz razlik glede trajanja bivanja in obsega
upravičencev ter pogosto nejasne razmejitve med razpoložljivimi storitvami
zdravstvenega varstva in nezdravstvenimi (socialnimi) storitvami.
Dolgotrajna oskrba lahko vključuje rehabilitacijo, osnovno zdravljenje,
patronažo, socialno oskrbo, storitve v zvezi z nastanitvijo ter druge storitve,
kot so prehrana, storitve varstveno-delovnih centrov in pomoč pri vsakdanjih
opravilih (Bjorkstrom M. in sod., 2000 v Železnik D., 2003).
V dokumentu Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in
dolgotrajna oskrba, ki je analitsko poročilo DP5 projekta AHA.SI, je
dolgotrajna oskrba (po Colombo in drugi, 2011) niz storitev, ki jih potrebujejo
ljudje z zmanjšano stopnjo funkcionalne zmožnosti (fizične ali kognitivne),
ki so posledično dlje časa odvisni od pomoči pri izvajanju temeljnih in ali
podpornih dnevnih opravil. Namen dolgotrajne oskrbe (po Ušlakar 2009) je
torej zagotavljanje čim večje kakovosti življenja oseb, ki potrebujejo pomoč
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druge osebe z upoštevanjem njihovih omejenih psihofizičnih sposobnosti
(Drole J., Lebar L., 2014).
V Sloveniji je ponudba formalnih storitev v domačem okolju nezadostna
in neustrezna. Storitve preventive, zgodnje rehabilitacije in uporabe
informacijsko-komunikacijskih tehnologij so nerazvite.
Znano je, da ima spodbujanje aktivnega in zdravega življenjskega sloga
pomembne koristi za posameznika. Prav tako lahko v širšem smislu koristi
družbi v celoti. S tem ko zmanjšuje stroške javnega zdravstva, omogoča
ljudem, da ostajajo dlje časa aktivni (Dolgotrajna oskrba v Evropski uniji,
2016).
Starejši se vedno bolj pogosto odločajo, da ostanejo doma in ne odidejo
v institucionalno varstvo. Zagotovljen imajo minimalen obseg oskrbe na
domu, kar pa lahko zelo kmalu privede do poslabšanja zdravstvenega
stanja in velikokrat dolgotrajnih hospitalizacij. Tako postanejo velik finančni
zalogaj za zdravstvo, ki bi ob primernem zagotavljanju kadrov ter boljšem
sistemu nege in varstva na domu pripomogel, ne samo k zmanjšanju
stroškov, temveč tudi k večjemu zadovoljstvu uporabnikov ter bolj kakovostni
obravnavi.
Menimo, da je v delo oskrbe in nege na domu nujno treba uvesti delo
zdravstvenega osebja. Prav tako so se storitve fizioterapije in delovne terapije
izkazale za zelo pomemben del storitev za celostno oskrbo uporabnikov, ki
živijo doma. Storitve fizioterapije so samoplačniško vsem javno dostopne
že dlje časa. Med okrevanjem po poškodbi, daljši hospitalizaciji in obolenju
pomembno vplivajo na kakovost življenja doma. V nasprotju z njo je delovna
terapija v projektu A-Qu-A uporabnikom, ki živijo doma, ponujena prvič
ter deluje na področju prilagoditve življenjskega okolja za večjo varnost in
krepitve samooskrbe uporabnikov. Delovni terapevti se osredotočajo tudi
na delo z uporabniki z diagnosticirano demenco, pri katerih urijo spomin
z izvajanjem kognitivnega treninga. Tako je delo na projektu potrdilo idejo
o pomembnosti izvajanja kakovostnih storitev oskrbe in nege, ki skupaj
s terapevtskimi storitvami ponujajo celostno oskrbo na domu za vse, ki
tovrstne storitve potrebujejo.
Začetki razmejevanja zdravstvene nege segajo v leto 1991, ko je takratno
Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo Republike Slovenije
razširjenemu strokovnemu kolegiju za zdravstveno nego kot strokovnemu
organu Inštituta za varovanje zdravja naročilo, da prikaže delo strokovnega
področja oziroma razlike med zdravstveno nego in neprofesionalno nego
ter navede sredstva, ki so potrebna za delo z bolniki. Poudarek naj bi
bil predvsem na tistem delu zdravstvene nege, ki poteka na domovih
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varovancev in v socialnih zavodih, ter na področju zdravstvene nege v
posebnih socialnovarstvenih zavodih. Razlog za pripravo dokumenta izhaja
iz temeljne usmeritve pri obravnavi kompleksnih zdravstvenih in socialnih
potreb ter problemov prebivalstva v državah, ki težijo k njihovemu reševanju
v okolju, kjer posameznik živi. Pri tem je treba upoštevati, da naj posamezniki
ostanejo polnopravni člani družbe tako dolgo, kolikor je mogoče, dokler
želijo ali zmorejo, tudi ob pomoči različnih oblik zdravstvene in socialne
pomoči, ki jo potrebujejo. Z vidika staranja prebivalstva, ki ima drugačne
oziroma specifične potrebe, se spreminja tudi področje socialne varnosti
tako za vzdrževanje ustrezne kakovosti življenja kot stikov v socialnem
okolju. Delež prebivalstva, ki potrebuje neko obliko pomoči druge osebe, se
veča tudi zaradi posledic kroničnih obolenj in degenerativnih sprememb ter
poškodb oziroma starostne oslabelosti.
Dopolnjen dokument iz leta 2003 v poglavju Patronažno varstvo opisuje
prisotnosti izvajalca zdravstvene nege v okviru patronažne službe in
diplomirane medicinske sestre, ki je nosilka zdravstvene nege. Prav tako
navaja normative za delo, in sicer je to 2.500 prebivalcev na eno diplomirano
medicinsko sestro v patronažnem varstvu in 5.000 prebivalcev na enega
tehnika zdravstvene nege (Pregled nastajanja dokumentov o razmejitvi dela
izvajalcev dejavnosti zdravstvene in babiške nege, 2016).
V Pomladnem poročilu 2004 Evropska komisija upošteva demografske
spremembe in staranje prebivalstva ter jih opredeljuje kot izziv v potrebah
po socialnih povezavah. Državam članicam daje podporo za reformo in
razvoj zdravstvenega varstva ter dolgotrajne oskrbe. Aktivnosti zdravstvene
nege v patronažnem varstvu naj bi v skladu s cilji, predlaganimi v
poročilu, zagotavljali zdravstveno varstvo starejših v skladu z njihovimi
specifičnimi potrebami, ki temeljijo na tesnejšem povezovanju socialnih
služb ter osnovne zdravstvene službe, bolnišnic in specializiranih institucij,
podpiranje paliativne oskrbe, izpopolnitev potrebne mreže za opravljanje
storitev ter dolgoročno zagotavljanje ustreznega strokovno usposobljenega
kadra (Aktivnosti zdravstvene nege v patronažnem varstvu, 2016).
Iz dokumenta Aktivnosti zdravstvene nege v patronažnem varstvu
zasledimo več strategij in usmeritev, ki poudarjajo pomen vključitve
aktivnosti zdravstvene nege in s tem pomembnost patronažne službe ter
pomen vključenosti socialnega okolja posameznika ter primerne skrbi
zanj v domačem okolju. Poudarja pomen promocije zdravja ter spodbuja k
čim večji skrbi za lastno zdravje in zdravje družin. Predvideva tudi krepitev
dejavnosti ter oblikovanje enakomerne mreže dejavnosti in povezovanje s
socialnim področjem za uskladitev obeh aktivnosti.
Izhodišča za pripravo Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za
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dolgotrajno oskrbo imajo kot osrednji cilj opredeljeno povečanje socialne
varnosti in kakovosti življenja starejših, bolnih, poškodovanih, invalidnih
in onemoglih oseb, ki so odvisne od tuje pomoči. Kot pomemben cilj je
opredeljeno povezovanje izvajalcev dolgotrajne oskrbe, ki delujejo na
različnih področjih in institucijah, v celovit sistem, s katerim bi dosegli večjo
učinkovitost in uspešnost njihovega dela, kakovost storitev in zadovoljstvo
prebivalcev.
V Mestni občini Ljubljana pomoč na domu izvajajo Zavod za oskrbo na domu
Ljubljana (v nadaljevanju ZOD) in Zavod Pristan. Kot javni zavod za izvedbo
socialnovarstvenih storitev na domu kot osnovno storitev izvajajo socialno
oskrbo, ki vključuje oskrbo, ki osebi omogoča, da živi neodvisno v lastni
hiši ali stanovanju. Gre za socialnovarstveno storitev, ki se izvaja na domu
uporabnika. Namenjena je upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne
in druge pogoje za življenje v svojem okolju, če se zaradi starosti ali hude
invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take
oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti.
Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega
(Delovna področja socialnovarstvene storitve, 2016):
• gospodinjsko pomoč: prinašanje enega pripravljenega obroka ali
nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode,
osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje
in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
• pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali slačenju,
pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
vzdrževanje osebnih ortopedskih pripomočkov;
• pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne mreže z
okoljem, prostovoljci in sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju
nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca
ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
Storitve oskrbe in nege na domu so premalo razvite ter nimajo strokovne
podpore zdravstva, česar so deležni oskrbovanci v institucionalnem
varstvu, kjer poleg osnovne storitve ponujajo socialno oskrbo. V obravnavo
in delo z uporabniki so v institucionalnem varstvu vključeni zdravstveni
tehniki in diplomirane medicinske sestre kot nosilke dejavnosti. Poudarja
se pomen multidisciplinarnega pristopa, zato je v delovanje javnih zavodov
socialnovarstvenih storitev nujno treba vključiti storitev zdravstvene nege, v
proces dela pa zdravstvene tehnike in diplomirano medicinsko sestro.
Trenutno je sistem dela in obravnave uporabnika, ki potrebuje storitve
na domu, razdeljen med patronažno medicinsko sestro in socialnimi
oskrbovalci brez prave povezave v medsebojnem delu.
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Zdravstvena nega v domačem okolju bi morala biti usmerjena v celostno
obravnavo, ugotavljanje in reševanje negovalnih problemov ter zadovoljstvo
uporabnika s kakovostnim in strokovno opravljenim delom, kot taka pa tudi
umeščena v delo socialnovarstvenega zavoda, ki ponuja pomoč in oskrbo
na domu.
S starostjo se pri ljudeh začnejo pojavljati kronična nenalezljiva obolenja. Po
podatkih iz leta 2004 je imelo 55 % starejših oseb pomembne simptomatske
degenerativne spremembe sklepov, 45 % visok krvni tlak, 40 % okvaro
sluha, 35 % bolezni srca in 25 % motnje vida. Visok je tudi odstotek bolnikov
z demenco, saj zanjo zboli 45 % ljudi, starejših od 85 let (Imperl F., 2012).
Obolevnost starejših in s tem odvisnost od drugih z leti še naraščata. Tako
je pričakovati, da so odstotki zdaj še višji.
Zdravstvena nega v domačem okolju s primerno izobraženim kadrom bi
kot taka izvajala storitve, s katerimi bi se izognili poslabšanju bolnikovega
šibkega zdravstvenega stanja. Obvladovanja kroničnih bolezni, storitve
rehabilitacije za povrnitev funkcionalnosti in oskrba, katere cilj je zaviranje
ali zmanjševanje poslabšanja funkcionalnosti ali ohranjanje funkcionalnosti,
bi jo še nadgradile. Na kratko, omogočila bi zagotavljanje visoke kakovosti
življenja ne glede na vrsto zdravstvenih težav tudi v domačem okolju. Te
storitve zagotavljajo pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kot so hranjenje,
kopanje, umivanje, oblačenje, leganje v posteljo in vstajanje iz nje, uporaba
stranišča ter obvladovanje inkontinence. Običajno se opravljajo neposredno
ali pod nadzorom negovalnega osebja. Pomembno je poudariti, da bi te
storitve morale biti vključene v zdravstveno nego, ker je namen takšne
oskrbe povezan s preživetjem in z vzdrževanjem zdravstvenega stanja.
Gerontološka zdravstvena oskrba zajema teoretično in praktično znanje.
Sodobna oblika dela v zdravstveni oskrbi je celostni pristop, ki starejšim
zagotavlja mir, primerno pomoč in nego, individualnost in dostojanstvo.
Pospešuje in ohranja zdravje, zdravljenje in rehabilitacijo. Cilj je dvig kakovosti
življenja starejših na čim višjo raven. Bistven element sodobne zdravstvene
oskrbe je kakovost, ki je izražena subjektivno. Ocena kakovosti je odvisna
od prepoznanih meril kakovosti, izkušenj, pričakovanj in ozaveščenosti
posameznika. Doseči želimo najvišje ravni fizičnega, psihičnega, socialnega
in duhovnega zdravja posameznika (Jevšnikar K., 2010).
Ker želimo tudi strokovno upravičiti in potrditi potrebe po storitvi zdravstvene
nege v socialnovarstvenem zavodu in storitvah pomoči na domu, smo
pripravili nov sistem kategorizacije zdravstvene nege uporabnikov storitev v
domačem okolju, ki smo ga sami izdelali in je novost v slovenskem prostoru.
S tem bomo lahko utemeljili potrebe po strokovnem kadru in analizirali
potrebe po storitvah.
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Kategorizacija je sistematična delitev ali združevanje pojmov po skupinah
in razredih ali po splošnih značilnostih, po katerih se razlikujejo ali so
si podobni. Kategorizaciji podobni pojmi so: klasifikacija, razdelitev,
grupiranje, razvrščanje (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1994).
Z vidika zdravstvene nege ali oskrbe kategorizacija uporabnikov pomeni
izboljšanje kakovosti storitev ter opredeli izvajalce dela.
Z vidika sodobne zdravstvene nege delo izvajalcev zdravstvene nege
in oskrbe prikazujemo, načrtujemo in vrednotimo glede na potrebe
uporabnika. Cilj sistemov za razvrščanje v kategorije je objektivno prikazati
delovne obremenitve izvajalcev zdravstvene nege ter oceniti potrebe po
kadrih (Petkovšek G., Karan K., 2008).
Kategorizacija zdravstvene nege bolnikov je sistem razvrščanja bolnikov v
kategorije glede na določene posebnosti oziroma potrebe po zdravstveni
negi. Namen kategorizacije zdravstvene nege je predvsem v izračunu
intenzivnosti zdravstvene nege in izračunu stroškov (Bjorkstrom M. in sod.,
2000 v Železnik D., 2003).
Cilj kategorizacije je ustvariti ravnotežje med bolnikovo potrebo po
zdravstveni negi in kadrovskimi viri z namenom pridobiti orodje za vodenje
in upravljanje dejavnosti.
Z uporabo orodja za kategorizacijo je mogoče (Založnik V., Železnik D., 2003):
− slediti spremembam potreb uporabnikov po zdravstveni negi;
− opisati dejavnost dela z vidika zdravstvene nege;
− pridobiti podlago o potrebah po kadru;
− porazdeliti stroške po posamezniku, kar omogoča obračun stroškov;
− pridobiti podlago za analizo, vrednotenje, razvoj in primerjavo dejavnosti
zdravstvene nege;
− pridobiti podlago za delo, usmerjeno v kakovost in povečanje
učinkovitosti.
Uporablja se več vrst kategorizacij. Predstavljeni sta dve, in sicer metodi
RUSH ter San Joaquin. Slednja je uporabljena v slovenskem sistemu
kategorizacije bolnikov. Odločili smo se za uporabo metode RUSH za
pripravo sistema kategorizacije, ki jo bomo pri obravnavi naših uporabnikov
tudi uporabljali. Prav ta kategorizacija je eden od ključnih sistemov
zagotavljanja kakovosti dela z uporabniki.
Metoda RUSH
Metoda RUSH je sestavljena iz dveh delov:
− sistema kategorizacije zdravstvene nege bolnika in študije aktivnosti,
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− sistema ohranjanja kakovosti.
Kategorizacija zdravstvene nege bolnika po metodi RUSH temelji na
kazalnikih, ki so razdeljeni na tri glavna področja:
− status uporabnika,
− osnovna zdravstvena nega,
− terapevtske potrebe.
Kazalniki določajo različne točke, združene točke pa povedo, kateri
kategoriji bolnik pripada. Štiri kategorije po metodi RUSH so (Založnik V.,
Železnik D., 2003):
1. zmore sam – ni potrebe po negi,
2. delna potreba po zdravstveni negi,
3. popolna potreba po zdravstveni negi,
4. intenzivna potreba po zdravstveni negi.
Metoda San Joaquin
Je metoda, ki je največkrat uporabljena v slovenskem okolju, tudi v patronažni
službi. Kljub temu nam, ko smo jo preučili, ni dala potrebnih in zadostnih
podatkov za analizo potreb po kadrih in pravega pregleda zdravstvenega
stanja uporabnika. Metoda opredeljuje intenzivnost zdravstvene nege in je
razdeljena v štiri razrede (Petkovšek G., Karan K., 2008):
− kategorija I: Minimalna zdravstvena nega – bolnik, ki lahko obvladuje
svoje zdravstveno stanje;
− kategorija II: Običajna (povprečna) zdravstvena nega – bolnik, ki delno
obvladuje svoje zdravstveno stanje;
− kategorija III: Več kot običajna zdravstvena nega – bolnik, ki ne obvladuje
svojega zdravstvenega stanja;
− kategorija VI: Intenzivna zdravstvena nega – bolnik, ki je popolnoma
nesposoben obvladati svoje zdravstveno stanje.

Sklep

Z vidika dela oskrbe na domu je primernejša uporaba metode RUSH, saj je
bolj objektivna, ker temelji na matematični metodi. Negovalne intervencije
so pretvorjene v točke, kar nam dá vpogled v količino dela, ki je opravljeno.
Načrtovanje je zato lažje, kategorizacija pa natančnejša. Do konca izvajanja
projekta bomo v sistem kategorizacije vnesli tudi podatke uporabnikov,
vključenih v storitve projekta A-Qu-A, in prvega obiska z namenom izračuna
potreb po kadrih in dokazovanja potreb po zdravstvenem kadru v delo
ZOD-a.

99

Literatura

1. MDDSZ, 2005; Statistični urad Republike Slovenije, 2008; Razpotnik, 2011 v
Milavec Kapun, M., Model informatizacije dolgotrajne oskrbe pacienta na domu.
Magistrska naloga. Ljubljana, september 2013. Dosegljivo dne 17. 5. 2016: http://
www.cek.ef.uni-lj.si/magister/milavec4570.pdf.
2. Prebivalstvo Slovenije danes in jutri. Projekcija prebivalstva EUROPOP2008 za
Slovenijo. Ljubljana, julij 2008. Dosegljivo dne 16. 5. 2016: https://www.stat.si/doc/
pub/prebivalstvo2009.pdf.
3. Predloga zakona o dolgotrajni oskrbi, osebni asistenci in zavarovanju za
dolgotrajno oskrbo –št. 1, dne 23. 9. 2013. Dosegljivo dne 16. 5. 2016: http://www.
mddsz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1966/7227/.
4. MDDSZ Re NPSV 2013-2020. Dosegljivo dne 16. 5. 2016: https://www.uradnilist.si/1/content?id=113130.
5. Drole, J., Lebar, L. Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in
dolgotrajna oskrba. Analitsko poročilo DP5 projekta AHA.SI. Ljubljana 2014.
Dosegljivo dne 16. 5. 2016: http://www.staranje.si/files/upload/images/aha.si_
dolgotrajna_oskrba_porocilo_v1.pdf.
6. Fraher, A. in Coffey, A. (2011). Older people’s experiences of relocation to longterm care, Nursing Older people, 2011 dec.; 23 (10): 23–7 (journal article), ISSN:
1472-0795 PMID: 22256726, PDF (106 KB). Dosegljivo dne 17. 5. 2016: http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22256726.
7. Pregled nastajanja dokumentov o razmejitvi dela izvajalcev dejavnosti
zdravstvene in babiške nege. Dosegljivo dne 7. 9. 2016: http://www.zbornicazveza.si/sites/default/files/doc_attachments/kronologija_nastanka_dokumentov_
kompetence_zn.pdf.
8. Aktivnosti zdravstvene nege v patronažnem varstvu. Dosegljivo dne 7. 9. 2016:
http://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/aktivnosti_
zdravstvene_nege_v_patronaznem_varstvu_0.pdf.
9. Projekcije prebivalstva za Slovenijo, 2010-2060. Dosegljivo dne 7. 9. 2016:
http://www.eurydice.si/index.php/arhiv-novic/4494-projekcije-prebivalstva-zaslovenijo-20102060.
10. Jacović A., Dolgotrajna oskrba, Slovenija, 2013. Statistični urad Republike
Slovenije. Dosegljivo dne 7. 9. 2016: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi
novico?id=4933&idp=21&headerbar=18
11. Delovna področja socialnovarstvene storitve. Dosegljivo dne 13. 9. 2016: http://
www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/socialnovarstvene_storitve/
pomoc_druzini/.
12. Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1994:
742.
13. Petkovšek, G., Karan, K. Razvrščanje pacientov v kategorije glede na zahtevnost
bolnišnične zdravstvene nege. Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo,
Ljubljana. Rehabilitacija – letn. VII, št. 1, 2008: 32–36.
14. Bjorkstrom, M. in sodelavci 2000; 9–38. Povzeto iz: Založnik, V., Železnik, D.
Kategorizacija bolnikov po metodi Rush v primerjavi z metodo San Joaquin. Obzor
Zdr N. 2003: 37–51.
15. Založnik, V., Železnik, D. Kategorizacija bolnikov po metodi Rush v primerjavi z
metodo San Joaquin. Obzor Zdr N. 2003: 37–51.
16. Dolgotrajna oskrba v Evropski uniji. Dosegljivo dne 13. 9. 2016: file:///C:/Users/
Edisa/AppData/Local/Temp/Brochure_LTCBis_SL_081013.pdf.
17. Jevšnikar, K., Stanje prehranjenosti starostnikov ob sprejemu v bolnišnico.
Univerza v Mariboru. Fakulteta za zdravstvene vede. Maribor, 2010. Dosegljivo dne
13. 9. 2016, na: https://dk.um.si/Dokument.php?id=14482.
18. Imperl, F., Kakovost oskrbe starejših – izziv za prihodnost. Logatec, 2012.

100

Logopedska pomoč in obravnava
v domačem okolju
Nada Žemva

Povzetek

Vključitev logopedije v projekt A-qu-A se je pokazala za smiselno. Dobili
smo vpogled v možnosti nudenja pomoči uporabnikom, njihovih želja in
pričakovanj o izvajanju storitev. Predvsem nam rezultati nakazujejo bodoče
ravnanje in načrtovanje učinkovite pomoči. Možnost dobiti ustrezno pomoč v
okviru oskrbe na domu tudi, ko imaš težave s sporazumevanjem, je bistvena
za ohranjanje kvalitete življenja ljudi v domačem okolju.
Ključne besede: uporabniki, storitve logopedije, domače okolje
Govorno jezikovne sposobnosti se, pri uporabnikih, lahko spremenijo zaradi
različnih bolezni ali poškodb osrednjega živčevja. Te bolezni so možganska
kap, Parkinsonova bolezen, multipla skleroza, Alzheimerjeva bolezen in še
nekatere druge. Možganska kap kar pri tretjini bolnikov povzroči govorno
jezikovne motnje. Govorimo o afaziji, ki povsem spremeni možnosti in
načine sporazumevanja. Poznamo različne klinične slike afazij, ki določajo
vrsto okvare govora in jezika in so povezane z mestom in obsegom poškodbe
v možganih. S starostjo se lahko pojavijo še izguba sluha in neurejeno
zobovje, kar vse pripomore k težjemu in manj uspešnemu sporazumevanju.
V domačem okolju živijo ljudje, ki skrbijo sami zase ali za bližnjega in pri
tem potrebujejo dodatno pomoč. Za vse uporabnike z motnjami govora in
jezika smo v okviru projekta A-Qu-A, z logopedsko obravnavo, želeli doseči
naslednje cilje, in sicer:
- pregledati in oceniti deficite pri komunikaciji pri uporabnikih s
poškodbami osrednjega živčevja;
- ponuditi pomoč uporabnikom z dokazano afazijo, s ciljem omogočanja
smiselnega sporazumevanja;
- pripraviti širok nabor različnih aktivnosti, kot so ocenjevanje govorno
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jezikovnih sposobnosti, ter aktivnosti za individualno in skupinsko terapijo;
- pripraviti posebne naloge za edukacijo in podporo družinskim članom.
Vključevanje v projekt Logopedija je potekalo ob pomoči diplomiranih
medicinskih sester, ki so pri vseh uporabnikih izvedle triažo in na podlagi
dogovorjenih znakov, prepoznali njihove težave pri sporazumevanju. V
nekaterih primerih so uporabniki pomoč poiskali sami in se na ta način
vključili v projekt.
V projekt A-Qu-A je bilo vključenih 50 uporabnikov. Pri vseh so bile ocenjene
njihove sposobnosti sporazumevanja, z namenom nudenja pomoči zaradi
afazije ali podobnih nevroloških motenj komunikacije. Obravnavanih je bilo 24
žensk in 26 moških, v starosti od 65 do 91 let, povprečna starost je bila 75 let.
Pri 33 uporabnikih je bila za nastanek afazije glavni vzrok možganska kap.
Drugi vzroki za motnje so bili multipla Skleroza, Parkinsonova bolezen,
amiotrofična lateralna skleroza in možganski tumorji. Zanimivo je bilo
dejstvo, da je pri 33 uporabnikih od nastanka možganske kapi minilo od
enega do 24 let.
Afazijo, kot posledico možganske kapi, smo našli pri 22 uporabnikih. Večina
jih je povedala, da imajo v vsakdanjem življenju, primerno funkcionalno
sporazumevanje oziroma, da v domačem okolju, primerno govorijo in se
sporazumevajo. Pri nekaterih uporabnikih smo srečali disartrijo, disfonijo
in disfagijo, ki so jih spremljale še motnje sluha (naglušnost ali gluhost),
depresija, izjemno huda telesna prizadetost in hudi nevrološki izpadi.
Glavne značilnosti ljudi z afazijo so bile: večkratne možganske kapi,
spremljajoče bolezni, kot so sladkorna bolezen, rak, bolezni srca in ožilja,
težave s sluhom (močna naglušnost ali gluhost), motnje vida, prisotnost
depresije, pomanjkanje interesov, in odsotnost želje po aktivnostih. Nekateri
med njimi so ves dan preživljali v postelji in gledali televizijo.
Opravili smo razgovor z uporabniki in njihovimi družinskimi člani. Želeli
smo ugotoviti, katera področja so v njihovem trenutnem življenju za njih
najpomembnejša. Opravili smo Frenchayski presejalni test za afazijo
(FAST), ki je namenjen ugotavljanju prisotnosti afazije pri ljudeh po
preživeli možganski kapi. O rezultatih testa smo se pogovorili z uporabniki
in njihovimi družinskimi člani, z namenom določanja ciljev, ki jih želimo
doseči, bodočem delu in načinu izvajanja terapij. Uporabniki, ki so imeli
afazijo ali drugo govorno jezikovno motnjo, so imeli naslednje cilje: popolno
okrevanje, da bi lahko samostojno hodili, da bi se lahko sporazumevali in da
bi bili samostojni v vsakdanjem življenju. Družinski člani pa so želeli doseči,
da bi uporabnik z afazijo postal bolj aktiven in sodelujoč, da bi se telesno
okrepil in da bi se izboljšala njegova sposobnosti sporazumevanja.
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Vsi uporabniki, vključeni v projekt, so imeli priložnost predstaviti svoje
najpomembnejše področje življenja z afazijo ali drugimi motnjami
govora in jezika, v domačem okolju. Najpogosteje smo izvajali svetovalne
obravnave in razgovore, ki so bile povezane z zdravstvenim stanjem,
posledicami možganske kapi ali afazije. Glede na dane možnosti, smo pri
petih od skupno dvaindvajsetih uporabnikov z afazijo, lahko večkrat izvajali
individualno terapijo. Za izvajanje skupinske terapije ni bilo pogojev, ker
uporabniki niso želeli od doma, niso imeli potrebe po druženju z drugimi
ali pa je bilo njihovo zdravstveno stanje tako, da jim je bilo izvajanje takih
aktivnosti onemogočeno.

Zaključek

Med uporabniki oskrbe na domu je veliko ljudi, ki živijo v domačem okolju
in imajo težave z govorom in sporazumevanjem. Njihova starost je različna,
različni so vzroki za nastanek težav in različno dolgo je obdobje od nastanka
možganske kapi. Posebno pomembno je spoznanje, da imajo uporabniki zelo
različna pričakovanja glede tega, kaj je za njih najpomembnejše v življenju.
Pri nudenju učinkovite pomoči moramo poznati njihova pričakovanja, da jim
lahko nudimo tako pomoč, kot jo potrebujejo in pričakujejo. Ko načrtujemo
ustrezno pomoč v domačem okolju, moramo upoštevati vse predhodno
naštete dejavnike.
Izkušnje in spoznanja glede sodelovanja v projektu so pokazala ustreznost
vključitve logopedske obravnave med storitve, ki jih uporabnikom lahko
omogočimo v domačem okolju. To je skladno s priporočili o dolgotrajni
oskrbi in pomočjo ljudem z govorno jezikovnimi motnjami in zajema tako
akutno obdobje bolezni kot tudi življenje s težavami v domačem okolju.
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Poročilo o izvedbi strokovnega
usposabljanja delavcev Zavoda za oskrbo
na domu Ljubljana v okviru projekta
A-Qu-A
Andrej Švent

Uvod

Osnova za delovanje zaposlenih delavcev vseh nivojev in področij dela na
projektu A-QU-A je bilo njihovo razumevanje smisla, načina izvajanja
in ciljev celotnega projekta. Za razliko od drugih potrebnih znanj in
implementacij različnih ved pri tem projektu, je bila nam zaupana naloga
usposobitve strokovnih in drugih delavcev ZOD za neposredno delo s
starostniki na inovativen način, ki ima za cilj dovolj visoko fizično zmožnost
za kvalitetno preživljanje starosti na svojem domu. Tako smo pristopili k
planiranju sinergije med seboj navidez sicer različnih pristopov, katerih
skupni imenovalec je bilo dejstvo, da je zmanjšanje fizičnih zmogljivosti
starejših povezano z mnogimi negativnimi spremembami srčno-žilnega,
mišično-skeletnega in dihalnega sistema (Aznar Lain S et al.; Int J SPorts
Med 2007; 28: 1025-1029). Glede na to smo se osredotočili na štiri področja
usposabljanja:
- Mišična elektrostimulacija v pomoč starostnikom
Mišična elektrostimulacija v zdravstveno-kineziološkem tretiranju različnih
specifičnih mišičnih in senzoričnih problematik ter za krepitev mišičnoskeletnega sistema.
- Zmanjševanje dihalnih težav starostnikov
Krepitev dihalnih mišic in dihalnih sposobnosti za manjšo zadihanost in
njeno zakasnitev; za boljše reševanje težav zaradi astme, KOPB, srčnega
popuščanja; za lažje izkašljevanje.
- Gibalna vadba starostnikov
Kinezioterapevtska obravnava – vadba za pridobivanje ustreznih gibalnih
sposobnosti, spretnosti in zmožnosti za zdravo staranje.
- Aktivna hoja z namenskimi palicami
Aktivna hoja s palicami za boljše zdravje in krepostno telo v tretjem
življenjskem obdobju.
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Z ustrezno generalno seznanitvijo vseh delavcev ZOD in s strokovno
usposobljenostjo strokovnih delavcev smo dosegli velik premik v načinu
dela s starejšimi. S temi štirimi vsebinami kot medsebojno neločljivo celoto
pri doseganju ciljev projekta je bil vsak obravnavanec deležen največje
možnosti za čim kvalitetnejše staranje v fizičnem smislu. Na ta način
smo mnogim izdatno zmanjšali bolečine v sklepih in mišicah, atrofiranim
mišicam povečali volumen in moč, omogočili bistveno lažje dihanje pri
premagovanju fizičnih naporov, povečali njihovo splošno in lokalno gibljivost,
koordinacijo, spretnost, ravnotežje.

Izvedba usposabljanj
Časovna razporeditev 90-urnega usposabljanja
6h - skupni strokovni seminar,
32h - osnovne praktične delavnice,
16h – specifično usposabljanje,
20h - usposabljanje ob neposrednem delu z oskrbovanci,
16h - strokovni ogledi drugih inštitucij.
Vsebina usposabljanj
UVODNI SEMINAR je bil izveden kot strnjen niz strokovnih predavanj z
namenom vsebinske seznanitve vseh delavcev z razlogi, vsebinami, cilji in
načini uresničevanja strokovnega usposabljanja iz predvidenih vsebin.
Predavatelji:
prim.Janez Poles, dr.med.
prof.dr.Herman Berčič, šp.ped.
asist.dr.Darja Ažman, šp.ped.
Andrej Švent, univ.dipl.ing.
Duncan Kerr –IMT expert
Naslovi predavanj:
Pomen stalne gibalne aktivnosti za kakovostno starost
Gibalna aktivnost po meri starejših –nasveti kardiologa
Nekaj pogledov na ohranjanje integritete gibalnega ustroja
Elektromišična stimulacija –impulz do gibalne aktivnost
Krepitev dihalnih sposobnosti starejših
AQUA: Gibalna aktivnost -pot do zdravja tudi v starosti
OSNOVNE DELAVNICE so bile namenjene vsem delavcem ZOD.
S sodelavci smo izvedli podrobnejše strokovne razlage, prikaze in tečajnikom
nudili praktično izkušnjo z načini in tehnologijami za predvidene obravnave
starejših, kot praktično nadgradnjo predavanj uvodnega seminarja.
Predavatelji
Andrej Švent, univ.dipl.ing., PhD(c) –ekspert ENMS, IMT, SF
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Tanja Redja, dipl.fiziot. – ekspert respiratorne fizioterapije
doc.dr.Miljan Grbović, športni pedagog
Alenka Zdešar, inštruktor Nordijske hoje
Monika Jeruc, dipl.fiziot. – ekspert respiratorne in fizikalne&medicinske
rehabilitacije
Jure Adrinek – inštruktor fitnesa, Nordijske hoje in vadbe za starejše
Tematike Delavnic:
Elektromišična stimulacija za reševanje lokomotornih, mišičnih in bolečinskih
težav starejših
Krepitev dihalnih mišic za zmanjševanje dihalnih težav starejših
Prilagojena oblika nordijske hoje za starejše
Kineziološka prilagojena vadba za starejše
Delavci ZOD so pokazali in izražali pozitiven interes za takšno delo s
starostniki. Pretežno so bili presenečeni nad prikazanimi in razloženimi
dejstvi, saj se dotlej na ta način niso srečali z nobeno od podajanih vsebin,
kakor tudi ne z združevanjem le-teh za celostno obravnavo starejših.
Izražali so zadovoljstvo za strokovne razlage in za možnost lastne pozitivne
izkušnje tokom delavnic, saj:
- so imeli o elektromišični stimulaciji dotlej napačne predstave, tako laične
kot strokovne;
- niso vedeli za obstoj in učinkovitost takšne respiratorne vadbe za občutno
zmanjšanje dihalnih težav;
- niso imeli priložnosti praktično seznaniti se z načinom aktivne hoje s
palicami –prilagojeno nordijsko hojo
- niso bili deležni tako konkretnega in strokovnega prikaza kineziološke
vadbe, posebej prilagojene starejšim.
Udeleženci so izražali prepričanje, da bodo s pridobljenimi znanji in
nadaljnjim usposabljanjem lahko izdatno pomagali svojim oskrbovancem.
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SPECIFIČNO USPOSABLJANJE je bilo namenjeno izključno naslednjim
strokovnim profilom zaposlenih na ZOD: medicinske sestre, fizioterapevti,
delovni terapevti. Izvedli smo 5 poglobljenejših strokovnih predavanj,
prikazov in praktičnih delavnic.
Predavatelj: Andrej Švent
A/ Elektromišična stimulacija:
osnove fiziologije mišične kontrakcije, optimalni impulz;
pomen
različnih frekvenc ENMS, različnosti fizioloških odzivov različnih miš.
vlaken na elektro dražljaj, intenzivnosti ENMS; principi določitev točk za
namestitev elektrodnih blazinic v odvisnosti od patologije in uporabljenih
ENMS tretmanov;
analgetični pristopi ENMS; pregled in razlaga
vgrajenih posamičnih programov v obstoječih ZOD-ovih Cefar in Compex
elektrostimulatorjih; delni rezultati doktorskega projekta Andreja Šventa
o izvajanju ENMS v rehabilitaciji starejših pacientov po totalni zamenjavi
kolka; praktično delo z elektrostimulatorji.
B/ Respiratorna vadba:
fiziološke osnove dihanja, prikaz različnih znanstvenih raziskav o uspešnosti
izvajanja neinvazivne IMT vadbe; konkretna seznanitev in praktično delo z
razpoložljivo tehnologijo;
izvajanje meritev
MIP-PEP-Sindex, pretoka, moči vdiha in analiza rezultatov; namestitev
pravilnega odpora v odvisnosti od trenutne vdišne moči, interpretacija/
razumevanje on-line prikazovanih in merjenih rezultatov s PowerBreathe
KH2; praktično delo z mehanskimi PowerBreathe napravicami za krepitev
vdiha, učinkovito izkašljevanje in krepitev izdiha; praktični principi dela s
POWERbreathe napravicami, vzdrževanje.
C/ Aktivna hoja s prilagojenimi palicami za starejše:
Praktična delavnica s podrobnejšo razlago in prikazi tehnike aktivne hoje
s prilagojenimi palicami, s posebnim poudarkom na prilagoditvi tehnike
-varna aktivna hoje za starostnike.
D/ Določitev in spremljanje srčnožilne obremenitve vadbe starejših:
Osnovni parametri športne(telesne) vadbe, pomen intenzivnosti vadbe,
načini ugotavljanja in
spremljanja obremenitve med vadbo,
merjenje/določitev primerne aerobne obremenitve v
odvisnosti
od vseh vplivnih parametrov, HRV in njen pomen, za določitev primernega
individualnega aerobnega območja vadbe in KV kondicije, praktično
izvajanje testov.
NEPOSREDNO DELO NA TERENU
Izvajalec-inštruktor: Andrej Švent
Opravljena je bila vrsta obiskov na domovih izbranih oskrbovancev, kjer
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je inštruktor usmerjal razmišljanje in pristop strokovnih delavcev do
kineziološko-zdravstvenih terapij in dela z oskrbovanci v duhu projekta
AQUA. Izvajali smo konkretno praktično delo z razpoložljivimi tehnologijami,
v nadaljnjih časovnih obdobjih ugotavljali pozitivne učinke tega dela.

Zaključne ugotovitve
Usposabljanje delavcev ZOD za potrebe projekta A-Qu-A je bilo smiselno,
motivirajoče za udeležence, pridobili so povsem nova znanja in sposobnosti.
S temi so v toku trajanja projekta izdatno pomagali oskrbovancem ZOD-a
in vsem, ki so bili deležni storitev iz naslova A-Qu-A. Za pravilno se je
pokazala odločitev za razčlenitev usposabljanja na več poglavij, faz in
vsebinskih sklopov za različne skupine delavcev ZOD glede na njihove
zadolžitve in siceršnjo dotedanjo strokovno usposobljenost oz. izobrazbo.
Tako je vsakdo dobil potrebna znanja za svoj nivo, vsebino in obseg delovnih
zadolžitev. Osvojena znanja, sposobnosti in izkušnje bo osebje ZOD lahko
koristno uporabilo tudi po časovnem izteku projekta v korist oskrbovancev,
celotne starejše populacije Ljubljane in morda bodo svoje izkušnje pozitivno
prenašali tudi na kolege v drugih mestih v primeru nadaljnjega širjenja
tovrstnega učinkovitega inovativnega pristopa do starejših v urbanih
sredinah. Vsi sodelujoči predavatelji smo si pridobili pomembne izkušnje
za morebitno nadalnje delo v duhu A-Qu-A.
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Individualne kineziološke obravnave
v domačem okolju starejših
v Mestni občini Ljubljana
Marina Dobnik

Povzetek

V prispevku so predstavljeni dosedanji rezultati individualnih kinezioloških
obravnav na domu starejših v Mestni občini Ljubljana, v okviru mednarodnega
projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju - A-Qu-A, programa
Norveškega finančnega mehanizma 2009 - 2014, dejavnosti Neposredno
izvajanje preventivne in kurativne dejavnosti za krepitev psiho-fizične
kondicije. Dosedanji rezultati osvetljujejo nekatere razsežnosti pomena
telesne aktivnosti v procesu staranja in vključevanja le-teh aktivnosti v
vsakdanje življenje starejših, ki prebivajo v domačem okolju.
Namen 302 individualnih kinezioloških obravnav je bil preko testiranja in
ocene stanja posameznika ugotoviti psiho-fizično stanje starejših, ki bivajo
v svojem domačem okolju ter jim na podlagi rezultatov testiranja preko
individualnega programa aktivnosti in demonstracije izvajanja akivnosti,
svetovati glede gibalne aktivnosti doma. Poleg omenjenega je bil namen,
da se preko dveh 6-tedenskih programov gibalne vadbe pokaže pomen
sistematične telesne vadbe za dosego boljše gibljivosti, usklajenega
delovanja prožnih in močnih mišic, boljšega ravnotežja in preko tega
doseganja zadostne mobilnosti, ki pripomore k izboljšanju kakovosti bivanja
v domačem okolju.
Ključne besede: staranje, domače okolje, gibalna/športna dejavnost,
ravnotežje, gibalne sposobnosti.

Uvod

S staranjem pride do zmanjšanja gibalnih in funkcionalnih zmožnosti (Rugelj
in Uršič, 2006), kar lahko vodi do sedečega življenjskega sloga in zmanševanja
gibalnih zmožnosti. Iz tega razloga je za kakovostno staranje ključno, da
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starejše osebe ohranijo čim višjo stopnjo gibalne aktivnosti, kar vpliva
tudi na njihovo samopodobo, odnos samega do sebe, do ožjega in širšega
okolja. S staranjem (posledično z zmanjševanjem telesne zmogljivosti) so
med drugimi povezani tudi nenadni padci, ki imajo za posledico poškodbe,
le-te pa lahko vodijo v hospitalizacijo ali istitucionalizacijo (Rugelj in Uršič,
2006). Najbolj pogoste posledice nenadnih padcev so zlom kolka, zlom roke,
podpludbe in bolečine. Kar 4 % padlih oseb zaradi posledic padca umre
(Tinetti, 2003). Posledice padcev so škodljive za posameznika ter hkrati
predstavljajo veliko breme za javno zdravstvo.
Eden izmed pomembnih dejavnikov tveganja in vzrokov za nenadne
padce so spremembe in motnje ravnotežja (Tinetti, 2003). Na ravnotežje
vplivajo tako mišična zmogljivost, gibljivost, vid in drugi čutilni prilivi,
kakor tudi kognitivni in čustveni dejavniki. Ker je ravnotežje kompleksna
motorična in kognitivna funkcija, mora posameznik med funkcijskimi
aktivnostmi natančno usklajevati informacije iz proprioceptivnega, vidnega
in vestibularnega sistema z gibalnimi pobudami (Massion, 1994). Pri
vsakodnevnih aktivnostih pogosto prihaja do nasprotujočih senzoričnih
informacij, ki lahko vodijo v izgubo ravnotežja in padec. Pri proučevanju in
načrtovanju ukrepov za preprečevanje padcev je potrebno upoštevati tudi
sposobnost sočasnega izvajanje dveh nalog, ki zahtevata deljeno pozornost.
Medtem ko pri zdravih odraslih osebah sočasna kognitivna naloga ne zmoti
ravnotežja pa nekatere raziskave kažejo, da s staranjem k nestabilnosti
vse bolj prispeva tudi zmanjšana pozornost ali konkurenčna naloga med
ohranjevanjem drže (Wollacott, Shumway-Cook, 2002).
Bilban (2008) pravi, da starostnik, ki lahko sam poskrbi za svoje osnovne
potrebe, ohranja svojo neodvisnost, intimnost in samospoštovanje, kar je
bistveno za njegovo samopodobo. Telesna dejavnost predstavlja pomemben
dejavnik za ohranjanje samostojnosti pri starostnikih, kot tudi potencialno
možnost za preprečevanje, predvsem pa upočasnjevanje številnih bolezni
(Karpljuk, Meško, Mlinar, 2008) in tudi preventive pred morebitnimi padci.
Zmanjševanje gibalne zmožnosti lahko povečajo vedno bolj prisotne
starostne in bolezenske spremembe. Kajti pri staranju gre za zapleten
proces, pri katerem se biološki (vidno upadanje telesne zmogljivosti),
psihološki (zmanjševanje senzoričnih, intelektualnih funkcij, sposobnosti
adaptacije, orientacije, pozornosti, pešanje spomina,… ) ter socialni
dejavniki (socialno - ekonomska odvisnost) med seboj tesno prepletajo.
Nezmogljivost v starosti je združena tudi s slabo kakovostjo življenja,
odvisnostjo od formalnih in neformalnih skrbnikov in pogosto z visokimi
stroški medicinskih in negovalnih storitev (Jakovljevic, Rugelj, Hleb idr,
2006). Takšna odvisnost slej ko prej privede v potrebo po institucionalnem
varstvu (Zaletel, 2011). Osebe, ki so kljub starosti samostojne in živijo
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neodvisno življenje v domačem okolju, so manj ranljive, imajo pozitivno
identiteto, če imajo dobro kakovost življenja in zdrav življenjski slog, kamor
sodi tudi skrb za telesno dejanost (Zaletel, 2011).

Izvedba individualnih kinezioloških obravnav v domačem okolju
starejših v Mestni občini Ljubljana v okviru projekta
Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A)
Promocija aktivnosti
Promocija aktivnosti se je v obliki aktivnih predstavitev izvajala na Okroglih
mizah četrtnih skupnosti, organiziranih s strani Mestne občine Ljubljana.
Iste storitve v okviru omenjenega projekta je svojim končnim uporabnikom
nudil tudi Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, kot nosilec projekta, ki je
preko svojih oglaševalskih kanalov poskrbel še za dodatno promocijo te
aktivnosti. Aktvnosti so bile za udeležence vključene v projekt brezplačne.
Na okroglih mizah se je predstavil pomen in namen individualne obravnave
za izboljšanje psihofizične kondicije v projekt vključenih udeležencev in
ohranjanje oziroma izboljšanje njihove mobilnosti s ciljem ozaveščanja
splošne javnosti o pozitivnih učinkih redne gibalno/športne aktivnosti pri
starejši populaciji.
Vzorec merjencev in obravnava posameznikov
Na domu posameznikov se je obiskalo 302 starejši osebi, ki so se prostovoljno
vključili v aktivnost projekta. Za tovrstne aktivnosti so se po večini raje
odločale ženske (69,5 %) v primerjavi z moškimi (30,5 %). Povprečna starost
v obravnavo vključenih udeležencev je bila 77 let (moški 76 let, ženske 77
let). Pogoji za vključitev v program aktivnosti je bil, da kandidati živijo v
svojem domačem okolju, so stari vsaj 65 let (izjemoma so bile vključene
mlajše osebe s kroničnimi in težkimi boleznimi/poškodbami) in s stalnim
prebivališčem v Mestni občni Ljubljana. Posamezna individualna obravana
je obsegala testiranje posameznega v projekt vključenega udeleženca,
oceno njegovega stanja, pripravo individualnega programa aktivnosti in
demonstracijo izvajaja aktivnosti na njegovem domu. Obravnava je trajala 60
- 120 minut na posameznika in se je opravila v enkratni obravnavi. Namen
individualnih obravnav je bil ozavestiti v projekt vključene udeležence o
pozitivnih učinkih gibalne/športne aktivnosti, jim glede na njihovo stanje
sestaviti in demonstrirati njim prilagojen program gibalne vadbe, ki
(tam, kjer je to bilo smiselno) vključuje tudi kognitivne vaje v povezavi z
vsakodnevnimi aktivnostmi udeležencev. Cilj prilagojene vadbe je bil doseči
in izboljšati mobilnost posameznika, vzdrževati in izboljšati srčno - žilno,
dihalno in mišično - skeletno kondicijo za kakovostno bivanje posameznika
v domačem okolju.
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6 - tedenski program gibalne vadbe
Poleg izvedenih 302 individualnih kinezioloških obravnav, se v okviru iste
dejavnosti izvajata tudi dva programa gibalne vadbe, v obsegu trajanja
6 tednov in sicer 2 x tedensko, s tem da posamezna vadbena enota traja
po 45 minut. Vadba se izvaja organzirano pod nadzorom za to strokovno
usposobljenega delavca, 1 x tedensko pa udeleženci programov vadbo po
navodilih izvajajo sami. Prvi program vadbe zajema dva končna uporabnika,
ki izvajata prilagojeno kineziološko vadbo. Drugi program vadbe, ki zajema
ravno tako dva končna uporabnika, poleg kinezioloških vaj zajema tudi
kognitivne vaje. Programa vadbe obsegata testiranje (začetno in končno)
v program vključenih posameznikov, oceno njihovega stanja, pripravo
programa aktivnosti in izvajanje vadbe. Namen 6 - tedenskih gibalnih
programov je pokazati prednosti natančno načrtovane in posamezniku
prilagojene gibalne vadbe, ki jo posameznik lahko izvaja v svojem domačem
okolju z namenom izboljšanja gibljivosti, moči, ravnotežja in kognitivnih
sposobnosti v povezavi z vsakodnevnimi gibalnimi aktivnostmi, kar pa
pripomore k izboljšanju kakovosti bivanja v domačem okolju.
Čas trajanja aktivnosti
Aktivnosti individualnih kinezioloških obravnav so potekale med januarjem
in oktobrom 2016.
Aktivnosti dveh 6-tedenskih gibalnih programov so se pričele v septembru
2016 in se končajo predvidoma v začetku novemba 2016.
Potek meritev in svetovanja
Individualne obravnave posameznikov so obsegale pogovor z vprašalnikom
in testiranje posameznega v projekt vključenega udeleženca.
Vprašalnik in testiranje sta imela ključno vlogo pri sestavi individualnega
programa gibalne vadbe in svetovanju na to temo. S vprašalnikom se
je preko pogovora ugotovil poklic (ali več poklicev), ki ga je posamezni
udeleženec opravljal tekom življenja. Le-ta včasih že nakazuje na prisilne
drže in s tem povezane degenerativne spremembe in navade posameznika.
Preko vprašalnika se je izvedelo o zdravstvenih omejitvah, ki bi lahko
vplivale na izvajanje gibalno/športne dejavnosti doma, o področjih gibalno/
športne aktivnosti (G/ŠA), ki so za posameznika pomembna, o rekreativnem
ukvarjanju s športom v preteklosti in sedaj, o količini trenutne gibalne
aktivnosti, o količini zaužite tekočine dnevno, razvadah (alkohol, kajenje),
kvaliteti spanja itn.
Ocena stanja gibalnih sposobnosti se je izvajala s testi: vstajanje s stola
(30 s), upogib komolca (Biceps test), doseg sede, test praskanja hrbta, test
vstani in pojdi (2,4m), test tveganja za padce, kratek preizkus spoznavnih
sposobnosti - KPSS test, testa hoje z dodato nalogo - odštevanjem in
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spremljanje hoje. Glede na sposobnosti posameznika vključenega v ta del
projekta so se izbrali določeni testi, ki so bili glede na subjektivno oceno
stanja posameznika smiselni. Preko testiranja gibalnih in kognitivnih
sposobnosti se je ocenjevalo telesne lastnosti, preko katerih se lahko odkrije
šibkosti in na podlagi rezultatov oblikuje individualiziran program vadbe.
Glede na pogovor, vprašalnik o zdravstvenem stanju, življenjskih in gibalnih
navadah, se je sestavil program gibalnih vaj, smiselnih glede na ugotovljeno
stanje, ki so prilagojene za izvajanje v domačem okolju. Udeleženci so prejeli
pisna priporočila, ki so vključevala priporočila kako varno pričeti z gibalno/
športno aktivnostjo, splošna priporočila za izvajanje telesne vadbe, posebna
opozorila, kdaj aktivnosti ni priporočljivo izvajati, razbremenilne položaje za
akutne bolečine v vratu, rami, križu, kolku in kolenu, navodila za pravilno
tehniko vstajanja iz postelje, priporočljivo tehniko sedenja ter priporočila
pravilnega dvigovanja bremen. Poleg naštetih priporočil, se jim je sestavil
program telesnih vaj (s podarkom na kineziologiji). Program telesnih vaj se je
od posameznika do posameznika razlikoval. Ker se je vsakega posameznika
obravnavalo individualno, so s tem tudi zahteve in potrebe bile individualne.
Izvajalka (Marina Dobnik s.p.) je imela izdelanih več programov, ki so
se na grobo delile na gibalne vaje prilagojene za delo na postelji, gibalne
vaje prilagojene za delo sede in bolj zahtevne gibalne vaje prilagojene za
delo stoje ter dinamične vaje, ki so vključevale več gibalnih (in kognitivnih)
sposobnosti hkrati. Podrobno je vsak segment zajemal priporočljiv nabor
telesnih vaj, ki so bile natančno opisane in slikovno prikazane. Glede na
potrebe posameznika je izvajalka sestavila program vaj in jih skupaj z ostalimi
priporočili spela v barvno brošuro velikosti A5, ki jo je vsak posameznik tudi
prejel. Vsa priporočila v brošuri so bila tudi predstavljena in gibalne vaje tudi
demonstrirane. Tam, kjer je to bilo smiselno so bile priložene tudi kognitivne
naloge in vaje z navodili za izvajanje. V kolikor se je čez čas pojavila nejasnost
v izvedbi priporočil, so imeli uporabniki možnost kontaktirati izvajalko za
dodatna navodila in pojasnila.

Zaključek in sklep

Udeleženci projekta Aktivno in kakovostno staranje v domačem okolju
so pripravljeni narediti marsikaj za uspešno staranje. Nekateri se redno
udeležujejo organizirane telesne vadbe in verjetno zase naredijo še
mnogo več. Zanimiv podatek, ki ga zasledimo v literaturi je, da okoli 50 %
starejših po padcu ne more vstati, ne samo zaradi poškodbe, ampak tudi
zaradi slabe splošne kondicije (Stevens, 2006). Do podobnih rezultatov smo
prišli tudi preko testa Vstajanje iz stola (Jakovljević in Knific, 2015), ki je
namenjen oceni zmogljivosti in vzdržljivosti mišic nog. Pri njem se šteje
število popolnih dvigov iz stola in sicer v času 30 sekund. Kar 42,1 % vseh
udeležencev testa ni zmoglo narediti (so bili nepokretni, polpokretni s
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pripomočki ali niso zmogli vstati brez pomoči rok). Med tistimi, ki so test
pravilno opravili (41,9 %) sta izstopali dve skupini in sicer 80 - 84 letniki, ki
so test opravili podpovprečno (opravili so povprečno 8,9 ponovitev), ravno
tako 85 - 89 letniki (opravili so povprečno 7,1 ponovitev). Ostale starostne
skupine so bile v povprečju glede na referenčne vrednosti testa.
Ker strah pred ponovnimi padci velikokrat povzroča opuščanje aktivnosti
in posledično socialno izolacijo, je varna in pravilna izbira ter pravilnost
izvedbe telesnih vaj zelo pomembna, saj deluje v smeri preprečevanja
padcev in občutka nestabilnosti pri hoji. Zaradi slednjega je bilo smiselno
pri udeležencih izvesti Test tveganja za padec. Nobena starostna skupina
testa ni zmogla izvesti brez težav. Največ težav pri izvedbi so imeli starejši
(moški in ženske) nad 85 letom starosti, moški med 60 in 64 letom ter moški
med 80 in 84 letom starosti. Pri posameznikih z večjim tveganjem za padec
je individualni program vseboval gibalne vaje s poudarkom na ravnotežju in
moči. Vsi ti udeleženci so prejeli tudi vaje in navodila za miselno krepitev.
Prilagojena telesna vadba z individualnim programom gibalne vadbe na domu
je pomembna ne samo iz vidika dobrega počutja in zadovoljstva starejših,
temveč predvsem iz vidika svetovanja glede pravilnega izbora in izvajanja
gibalnih vaj. Preko vsakemu posamezniku prilagojenega individualnega
programa, le-tega opogumimo za aktivnost, ki jo zmore in ga motivira za
nadaljno delo, s tem pa tudi skrbi za lastno zdravje in zadovoljstvo.
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Svetovanje in promocija zdravega
načina prehranjevanja za varovanje
in krepitev zdravja
Nataša Jan

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije se je avgusta 2015 pridružilo Zavodu
za oskrbo na domu (ZOD) Ljubljana pri izvedbi projekta Aktivno in kvalitetno
staranje v domačem okolju (A-Qu-A). Kot zunanji izvajalec je društvo
sodelovalo na treh področjih: informiranje o projektu A-Qu-A, dietetika –
svetovanje in promocija zdravega načina prehranjevanja ter varovanja in
krepitve zdravja za udeležence na predstavitvah projekta A-Qu-A v četrtnih
skupnostih Mestne občine Ljubljana (MOL) ter izobraževanje zaposlenih v
ZOD Ljubljana.

Informiranje o projektu A-Qu-A

V Posvetovalnici Za srce v Ljubljani smo obiskovalcem predstavili projekt
A-Qu-A, tistim, ki so to želeli, pa izročili informativno zgibanko, da so se
lažje odločili za sodelovanje. V ljubljanski Posvetovalnici Za srce smo ga
mesečno predstavili približno 40 občanom MOL, starejšim od 65 let. Projekt
smo predstavili javnosti tudi na osrednji prireditvi ob svetovnem dnevu
srca na Prešernovem trgu 26. septembra 2015 v Ljubljani in 27. septembra
2015 na Rožniku. Pridružilo se nam je veliko ljudi, ki so se udeležili meritev
krvnega tlaka, srčnega utripa in saturacije, sladkorja in holesterola v krvi.
Z zanimanjem so vzeli revije Za srce in informativno zgibanko A-Qu-A ter
prisluhnili nasvetom in obrazložitvi strokovnega tima, kaj za starejše občane
MOL predstavlja projekt A-Qu-A. V reviji Za srce smo večkrat poročali o
projektu, še posebej pa smo obveščali člane Društva za srce z območja
MOL. Informacije smo širili tudi na spletni strani www.zasrce.si, društveni
Mreži NVO 25x25 in sejmu Narava zdravje 2015.
Izkušnje pri informiranju v Posvetovalnici Za srce in na dogodkih zunaj
nje: informacije o projektu A-Qu-A smo predali vsaj 1210 ljudem, starejšim
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od 65 let. Bili so hvaležni za podatke in ponujene vsebine, večina bi se
želela vključiti v projekt, mlajši pa so se zanimali za vsebine zato, da bi jih
predstavili svojim staršem, hkrati pa imeli pomisleke na lastno starost, ko
jo bodo dosegli. Zaradi tega smo se pogovarjali, da bi bile vsebine, kot jih
nudi projekt A-Qu-A, dobrodošle kot stalne in na voljo občanom MOL ter
bi se po njih morali zgledovati tudi drugje po Sloveniji. Ugotavljali smo, da
starejši potrebujejo, in jih bo tudi vse več potrebovalo, storitve fizioterapije,
delovne terapije, dietetike, zdravstvene nege in logopedije – vse to, kar nudi
projekt A-Qu-A brezplačno do konca leta 2016. To so storitve, ki so zelo
potrebne in ki omogočajo boljšo kakovost življenja starejših prebivalcev.
Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je sodelovalo pri predstavitvah
projekta A-Qu-A v ljubljanskih četrtnih skupnostih in na Festivalu za tretje
življenjsko obdobje v Ljubljani v letih 2015 in 2016.
ZOD Ljubljana je na srečanja povabil prebivalce v vseh četrtnih skupnostih
MOL z namenom predstavitve delovne terapije s praktičnim prikazom
uporabe pripomočkov, možnosti za prilagoditev stanovanja za večjo
varnost in samostojnost bivanja starejših oseb, gibalne vadbe, meritev
psihofizičnega statusa starejših občanov, svetovanja o zdravi prehrani in
njeni pripravi, udeležencem, ki so to želeli, pa so izmerili krvni tlak in sladkor
v krvi. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je pripravilo predstavitev
– svetovanje o zdravi prehrani in njeni pripravi. Udeležencem smo predali
zgoščene, zanimive in uporabne podatke o: zdravem načinu prehranjevanja,
tem, na kaj moramo biti pozorni pri izbiri in nakupovanju živil, pravilnem
shranjevanju živil, razporeditvi obrokov čez dan, zdravem načinu priprave
obrokov, uporabi primerne posode, odnosu do obrokov, higieni v kuhinji ter
kulturi prehranjevanja, pogovorili pa smo se tudi o kroničnih nenalezljivih
boleznih, predvsem boleznih srca in ožilja, ki v največjem deležu prizadenejo
to starostno skupino ljudi – s staranjem se upočasni delovanje različnih
procesov in organskih sistemov ter celotnega organizma. Zmanjšata se
delovanje ledvic, obtočil, pljuč in nekaterih žlez z notranjim izločanjem
ter prožnost žil, posledično se zviša sistolični krvni tlak. Imunski sistem
starostnikov slabi, telo postane dovzetnejše za okužbe in bolezni, spremeni
se postava, saj mišičje in kostnina slabita, količina maščobnega tkiva se
povečuje, količina vode v telesu pa se zmanjšuje. Propadanje okušalnih
žlez po 50. letu spremeni zaznavo vonja in okusa. Na okušalne sposobnosti
vplivajo tudi jemanje zdravil in različne bolezni. Težave povzročajo tudi
spremembe prebavnega sistema. Delovanje jeter upada, izločanje
prebavnih sokov se zmanjšuje in pojavi se slabša oživčenost črevesja.
Zmanjšana mobilnost in gibljivost črevesja ter pomanjkanje tekočin in
vlaknin v prehrani povzročata zaprtost in napihnjenost. Spremenita se tudi
zobno in ustno zdravje, ki vplivata na prehranske navade starostnikov. Pride
do izgub zobovja, izločanje sline se zmanjša, ustna sluznica pa se stanjša.
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O večini teh težav so udeleženci spregovorili po predstavitvi, ko smo se ob
zdravem prigrizku imeli čas pogovarjati s posamezniki in jim svetovati.
Izkušnje pri delu z udeleženci predstavitev: način dela je bil takšen, da
je udeležence pritegnil k aktivnemu sodelovanju z vprašanji že med samo
predstavitvijo ter prikazom deklaracij živilskih izdelkov, zavajajočih podatkov
na embalažah ter dejanske vsebnosti maščobe in sladkorjev v določenih
živilskih izdelkih. Udeleženci so bili večinoma zelo gibljivi, telesno in miselno
pri močeh, tudi o zdravem načinu prehranjevanja so veliko vedeli. Vendar
je staranje naravnano tako, da ljudje z leti postajamo manj samostojni in
pogosto tudi odvisni od drugih. Na pomoč jim priskočijo družinski člani, ki
jim starejši najbolj zaupajo, na trgu pa poznamo različne storitve, ki jim
nudijo pomoč in so jih udeležencem predstavili drugi sodelujoči izvajalci
projekta A-Qu-A. Že med samo predstavitvijo so udeleženci postavljali
vprašanja in dobro sledili povedanemu. Po koncu vseh predstavitev pa so
se zbrali ob vedno zelo okusno pripravljenem prigrizku in sveže iztisnjenem
pomarančnem soku ter sadju. Ob tem druženju so se ljudje posamezno
oglasili s svojimi vprašanji in težavami ter spraševali o zdravem načinu
prehranjevanja, pripravi obrokov, uporabi primerne posode, predvsem
pa so bili zaskrbljeni, ali se ustrezno prehranjujejo glede na njihovo
zdravstveno stanje, ki je večini že obračalo hrbet in se zato zdravijo z zdravili
ter, kolikor je le mogoče, želijo še z zdravim življenjskim slogom, kamor
sodi ustrezna prehrana, izboljšati kakovost življenja z obstoječo boleznijo.
Tako sem ugotavljala, kako se starostniki prehranjujejo, katera živila se
navadno znajdejo na njihovem jedilniku, kaj jih ovira pri hranjenju, potarnali
so tudi o cenah, ki so pri določenih skupinah živil previsoke, da bi si jih lahko
privoščili. Pogosto sem naletela na dejstvo, da so osamljeni, da samo zase
ne pripravljajo rednih obrokov (predvsem, če so že izgubili življenjskega
sopotnika), uživajo enolično hrano, izpuščajo obroke in ne zaužijejo
priporočene dnevne količine tekočin. In smo skupaj iskali rešitve, ki se
vedno najdejo. Bili so zadovoljni z nasveti. Želijo, da bi se lahko pogosteje
obrnili po hitro in zanesljivo pomoč tudi na področju prehrane.
Zaposlenim v ZOD Ljubljana je Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
pripravilo štiri delavnice: predstavitev kroničnih nenalezljivih bolezni in
zdravega načina prehranjevanja – nasveti pri nakupovanju in izbiri zdravju
prijaznejših živilskih izdelkov, priporočljiva priprava zdravih obrokov,
priporočljiva kuhalna posoda, shranjevanje živil, o odnosu do obrokov,
kulturi prehranjevanja in vplivu prehrane na zdravje. Vsi zaposleni so prejeli
tudi zdravstveno informativna gradiva Društva za zdravje srca in ožilja
Slovenije ter revijo Za srce. Tistim, ki so želeli, pa smo izmerili sestavo
telesa: težo, določili ITM, bazalni metabolizem, odstotek telesne maščobe,
raven trebušne maščobe in odstotek skeletnega mišičja.
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Priporočila za gibalno vadbo
starejših na domu
Marina Dobnik
Uroš Marušič
Armin Paravlić
Mitja Gerževič
Matej Plevnik
Rado Pišot
Povzetek

Znani so pozitivni učinki gibalne/športne dejavnosti, še posebej, ko
govorimo o zoperstavljanju upada gibalnih sposobnosti, ki spremlja proces
staranja in vpliva na zdravje starostnika. Zato lahko tudi v starosti za svoje
zdravje največ naredimo sami, med drugim tudi z redno telesno dejavnostjo
oziroma izvajanjem ustrezno načrtovanih programov gibalne/športne
vadbe. Veliko vaj je mogoče izvajati tudi na domu, vendar za to potrebujemo
najprej ustrezno znanje, načrtovanje ali pa najbolje kar pomoč in nasvet
strokovnjaka; najpomembneje pa je lastno motivacijo in pripravljenost na
redno vadbo. Ta naj postane sestavni del ter osnova aktivnega in zdravega
življenjskega sloga. Glavni cilji vadbe v tretjem življenjskem obdobju naj
bodo ohranjanje gibalnih sposobnosti, podaljševanje samostojnosti ter
spodbujanje aktivnega in zdravega življenjskega sloga tudi v jeseni življenja.
Ključne besede: staranje, gibalna dejavnost, šport, gibalne sposobnosti.

Uvod

V procesu staranja se strukturne, funkcionalne in presnovne spremembe
pojavijo pri večini anatomsko-fizioloških sistemih, kot so srčno-žilni,
kostno-mišični in dihalni, kar se nato odraža v gibalnih sposobnostih in
funkcionalnih zmogljivostih, sestavi telesa, presnovi in energijski porabi.
Vse to pomembno vpliva na vsakdanje življenje, mobilnost, samostojnost,
neodvisnost in počutje, ne nazadnje pa tudi na to, ali in koliko bomo lahko
v tem obdobju še telesno oziroma gibalno/športno aktivni (Gerževič in
Mohorko, 2015; Struck in Ross, 2008). Zato je pomembno, da tudi v tretjem
življenjskem obdobju poskrbimo za dobro psihofizično počutje. To lahko
storimo tako, da ohranjamo oziroma izboljšujemo svoje gibalne, funkcionalne
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in kognitivne sposobnosti ter s sočasnim uživanjem uravnotežene prehrane
poskrbimo za zdravo, srečno in aktivno ter neodvisno staranje.
Raziskave so pokazale, da redna telesna dejavnost pomembno zmanjša
škodljive vplive na zdravje oziroma celo upočasni procese staranja
(American College of Sports Medicine, 2009; Chatfield, 2014). Višja stopnja
treniranosti ter večja količina, intenzivnost in pogostost vadbe znižajo
tveganje za srčno-žilne in druge vzroke smrti. Izogibanje nedejavnosti z vsaj
nekaj telesne dejavnosti na dan v vseh starostnih obdobjih pomaga zmanjšati
tveganje za razvoj kroničnih bolezni in pomembno odloži prezgodnjo smrt.
Oslabljena srčno-žilna funkcija je eden glavnih dejavnikov zmanjšane
sposobnosti za vadbo v tretjem življenjskem obdobju ter tako pomemben
dejavnik tveganja za srčno-žilne bolezni in uravnavanja krvnega tlaka. Ne
glede na stopnjo aerobne pripravljenosti je z višjo stopnjo razvitosti mišične
moči tveganje za pojav invalidnosti, srčno-žilnih bolezni in smrtnosti
manjše. Motnje ravnotežja lahko povečajo strah pred padci in pri starejših
osebah posledično zmanjšajo količino dnevnih dejavnosti. Zmanjšana
gibljivost mišic lahko poveča tudi možnost padcev, poškodb in bolečin v
križu. Dodatno se z upadom kostne mase oziroma mineralne gostote kosti
tveganje za zlome kosti še dodatno poveča. Vse prej omenjeno zmanjša
oziroma oslabi funkcionalne zmogljivosti telesa, kar vpliva na hitrejše
utrujanje ter zmanjšanje učinkovitosti gibanja, mobilnosti in sposobnosti
za opravljanje težjih vsakodnevnih opravil. Temu sledi zmanjšanje splošne
telesne dejavnosti, ki še dodatno pospeši s staranjem povezano izgubo
mišične mase in kopičenje maščevja, predvsem v predelu trebuha, ter
poveča tveganje za presnovne in srčno-žilne bolezni.
Večina samostojnih starejših je zaradi sedečega življenjskega sloga pogosto
na meji svojih funkcijskih zmogljivosti pri opravljanju vsakodnevnih opravil.
Vzpenjanje po stopnicah ali vstajanje s stola zahteva skoraj maksimalni
napor za mnoge starejše ljudi. Več kot tretjina starejših ljudi, ki živijo v
domačem okolju, je pod večjim tveganjem za pojav težav z mobilnostjo
in padci. Zgodnje odkrivanje zmanjšanja telesne zmogljivosti in ustrezni
ukrepi lahko pripomorejo k preprečevanju funkcijsko zmanjšane zmožnosti,
kot so hoja ali vzpenjanje po stopnicah, ki je pogosto vzrok za pojavnost
padcev in telesne krhkosti (Alliance for Aging Research, 1999). Eden od
ciljev ozaveščanja o pomenu telesne dejavnosti bi moralo biti zgodnje
odkrivanje starejših ljudi z večjim tveganjem za pojav zmanjšane telesne
zmogljivosti in nadaljnje zagotavljanje individualiziranih ukrepov telesne
vadbe (Jakovljević in Knific, 2015).
Redna in zadostna telesna dejavnost v starosti ne pripomore le k ohranjanju
telesnih sposobnosti in spretnosti, potrebnih za opravljanje vsakodnevnih
dejavnosti, ampak vpliva tudi na posameznikovo počutje, občutek dobrega
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zdravja in splošno zadovoljstvo z življenjem (Drev, 2010). Po priporočilih
Svetovne zdravstvene organizacije za doseganje več koristi za zdravje pri
odraslih zadošča zmerna telesna dejavnost, ki naj traja vsaj 30 minut na
dan, izvajali pa naj bi jo večino ali vse dni v tednu (WHO, 2007). Vadba naj
zajema aerobne gibalne dejavnosti ter vaje za mišično moč, gibljivost in
ravnotežje.

Izvedba gibalne vadbe v okviru projekta A-Qu-A

V nadaljevanju predstavljen program gibalne vadbe za starejše odrasle je bil
izveden v okviru projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju
(A-Qu-A), ki ga je vodil Zavod za oskrbo na domu Ljubljana.
Prispevek Inštituta za kineziološke raziskave kot projektnega partnerja je
bil predvsem znanstveno-strokovne narave in je temeljil na:
• izvedbi množičnih meritev starejših občanov z mobilnim laboratorijem;
• postavitvi normativnih vrednosti gibalnih, funkcionalnih in fizioloških testov;
• pripravi in izvedbi intervencijskih programov, usmerjenih v izboljšanje
gibalne učinkovitosti starejših občanov, ter snovanje priporočil za izvajanje
vadbe starejših na domu;
• organizaciji strokovnih seminarjev s ciljem strokovnega izpopolnjevanja
in dodatnega usposabljanja strokovnih delavcev.
Sodelavci Inštituta za kineziološke raziskave so v okviru predstavljenega
projekta med marcem in junijem 2016 na podlagi rezultatov množičnih
meritev ter analize stanja gibalnih in funkcionalnih zmožnosti starostnikov
izvajali tri intervencijske programe vadbe, in sicer:
• intervencijo gibalno-kognitivne (miselne) vadbe,
• kombinirano intervencijo gibalne vadbe in nadzora prehranskega vnosa,
• intervencijo gibalne vadbe, ki je predstavljena v nadaljevanju.
V trimesečni intervencijski program gibalne vadbe je bilo na lastno
željo vključenih 15 udeležencev projekta. Izhodiščno stanje gibalnih in
funkcionalnih zmožnosti udeležencev je bilo določeno na podlagi rezultatov
množičnih meritev. Te so obsegale meritve ključnih gibalnih in funkcionalnih
sposobnosti, pomembnih za kakovost vsakodnevnega življenja starejših
oseb (testi moči, ravnotežja in gibljivosti ter aerobne sposobnosti), kot
tudi izvedbo sociodemografskih in psiholoških vprašalnikov o kakovosti
in vzorcih življenjskega sloga, bivanjskega okolja in navad. Intervencijski
program gibalne vadbe je obsegal 34 vadbenih enot. Posamezna vadbena
enota je trajala 60 minut. Med 23. marcem in 13. junijem 2016 so jo izvajali
ob ponedeljkih, sredah in petkih od 8. do 9. ure v prostorih mestne občine
Ljubljana Četrtne skupnosti Moste-Fužine (Preglov trg 15, Ljubljana).
Program gibalne vadbe je vodila strokovno usposobljena oseba s pomočniki.
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Cilj intervencijskega programa gibalne vadbe je bil izboljšanje funkcijskih
sposobnosti in nalog, pomembnih za ohranjanje samostojnosti in mobilnosti
v vsakdanjem življenju s povečanjem moči in silovitosti ter lokalne mišične
vzdržljivosti, sočasno pa posredno vplivati tudi na izboljšanje ravnotežja in
stabilnosti ter ohranjanje gibljivosti. Vsaka vadbena enota je bila sestavljena
iz uvodnega, glavnega in zaključnega dela:
• Uvodni del, ki je trajal od 10 do 15 minut, je zajemal aktivne vaje za razvoj
in ohranjanje gibljivosti in ravnotežja ter je bil namenjen pripravi telesa
oziroma mišičnega aparata na delo v glavnem in zaključnem delu vadbe.
Ogrevanje se je začelo s korakanjem, ki smo mu dodajali različne vaje/
naloge (gimnastične vaje, plesni koraki) s poudarkom na pravilnem dihanju
med izvedbo.
• Glavni del, ki je trajal od 30 do 40 minut, je zajemal vaje za moč in
silovitost (v zadnji polovici intervencijske vadbe so bile dodane tudi vaje za
ravnotežje). Organizacijska oblika gibalne vadbe je bila obhodna vadba, in
sicer v minutnem ciklu, vezano na čas. Za obhodno vadbo je značilno, da se
vaje izvajajo v točno določenem zaporedju po postajah, ki si sledijo smiselno
kot nadgradnja. Tovrstna organizacijska oblika vadbe je primerna tudi za
vadbo v domačem okolju. Intervencijski program gibalne vadbe je obsegal
tri obhode, pri čemer smo upoštevali, da je bil obhod opravljen, ko so bile
izvedene vse vaje. Na začetku je bil čas dela posamezne vaje 20 sekund s
40-sekundnim odmorom, v nadaljevanju pa se je čas dela podaljševal do 40
sekund z 20-sekundnim odmorom med posamezno vajo. Med posameznimi
obhodi sta bili dve minuti odmora.
• Zaključni del, ki je trajal od 10 do 15 minut, je zajemal vaje sproščanja in
raztezanja ter dihalne vaje. Namenjen je bil sprostitvi in raztezanju mišičnih
skupin, ki so bile obremenjene v glavnem delu. Če smo želeli zmanjšati
mišično napetost, smo v položaju zadržali od 10 do 15 sekund, če pa smo
želeli izvajati vadbo gibljivosti, smo položaj raztezanja zadržali vsaj 30
sekund.
Splošna in specifična priporočila za gibalno vadbo starejših na domu:
• poskušajte se izogibati popolni telesni nedejavnosti,
• opravite vsaj 150 minut zmerne intenzivne telesne dejavnosti na teden:
- začnite z manjšimi koraki in se pri tem držite načela od lažjega k
težjemu, od znanega k neznanemu, od izvedbe najprej preprostih in pozneje
zahtevnejših nalog;
- intenzivnost, trajanje in pogostost izvajanja vaj naj bodo na začetku
manjši, v nadaljevanju, ko osvojite vaje in vam te ne predstavljajo bolečin
oziroma večje utrujenosti, pa jih povečujte;
• vadite redno, vsaj od tri- do štirikrat na teden;
• vaje izvajajte s hitrostjo izvedbe, ki vam je prijetna oziroma se ob njej
počutite varno in prijetno; pri tem naj bodo gibi nežni oziroma ne sunkoviti;
122

• vadite z vsemi okončinami, s poudarkom na tistem sklepu, s katerim
imate trenutno največ težav;
• med izvajanjem vaj dihajte sproščeno in ne zadržujte giba;
• če je katera od vaj za vas prezahtevna oziroma vam povzroča bolečine, jo
izpustite oziroma jo izvedite le do meje bolečine;
• vadba naj bo sestavljena iz ogrevanja na začetku, glavnega dela in
raztezanja ob koncu;
• pri vajah za moč lahko uporabljate pripomočke, kot so elastični trakovi,
žoge, uteži, vendar le, če to zmorete; dodatne pripomočke za vadbo
vključujte postopoma, ko pridobivate moč;
• ugodni učinki telesne vadbe se pokažejo šele po šestih do osmih tednih
ali še pozneje, zato ne obupajte prehitro;
• prostor, kjer vadite, naj bo varen in brez motečih dejavnikov (v bližini
stene, stola ali mize brez ostrih robov, tako da se lahko te površine držite,
da ne padete) ter dobro prezračen;
• vadite v udobnih in športnih oblačilih ter športni obutvi;
• ne pozabite na zadosten vnos tekočin;
• če imate v zvezi z izvajanjem ali vsebino vadbe dodatna vprašanja ali
težave, se obrnite na ustreznega strokovnjaka (zdravnika, kineziologa,
učitelja športne vzgoje/športa, fizioterapevta in druge).
Priporočila za izvajanje gibalne vadbe starejših na domu:
UVODNI DEL (ogrevanje)
• Doma se najlažje ogrejete tako, da korakate na mestu. Težavnost lahko
povečujete tako, da povečate intenzivnost, ali tako, da postopno povečujete
obseg gibanja. Medtem ko korakate, lahko izvajate dodatne naloge, na
primer krožite z rokami, komolci. V sklopu ogrevanja lahko izvedete tudi
hojo z visokim dvigovanjem kolen, pri tem poskušajte ostati čim dlje časa v
položaju hoje po prstih.
Ko začutite, da se je vaša telesna temperatura postopno zvišala oziroma da
ste se vsaj rahlo zadihali, izvedite gimnastične vaje za uvodno raztezanje, kot
so pogled z glavo v levo in desno, kroženje z rameni naprej in nazaj, kroženje
v bokih in gležnjih. Gimnastične vaje naj si smiselno sledijo v zaporedju od
večjih mišičnih skupin do manjših, na primer začnete s kroženjem bokov,
končate pa s kroženjem glave oziroma zapestij/gležnjev.
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Priporočila za izvajanje gibalne vadbe starejših na domu:
GLAVNI DEL (obhodna vadba)
Če niste redno gibalno/športno aktivni, vam na začetku priporočamo dva
obhoda. Na začetku priporočamo izbor lažjih vaj. Ko te vaje obvladate tako
dobro, da jih izvajate brez težav, lahko zahtevnost in težavnost povečate z
raznimi pripomočki, podaljšanjem časa trajanja izvedbe vaj na sami postaji,
s skrajšanjem odmora med postajami ali preprosto izberete težjo vajo.
Primer vaj obhodne vadbe za začetnike (20 sekund dela, 40 sekund odmora):

1. vaja:
Dvigovanje na prste nog
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2. vaja:
Počepi ob steni (Pomembna
je pravilna izvedba.)

3. vaja:
Sklece ob steni

4. vaja:
Trebušnjaki z nogami na stolu

5. vaja:
Dvig bokov

6. vaja:
Položaj deske na stolu

7. vaja:
rok leže za 45 stopinj s podloženim čelom

Primer vaj obhodne vadbe za že aktivne osebe (40 sekund dela, 20 sekund odmora)

1. vaja:
Dvigovanje na prste nog
z dodatnim bremenom
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2. vaja:
Počepi z dodatnim bremenom
(Pomembna je pravilna izvedba.)

3. vaja:
Trebušnjaki z nogami v zraku ali na tleh

4. vaja:
Sklece na stolu

5. vaja:
Dvig bokov na višji podlagi

6. vaja:
Položaj deske na tleh

7. vaja:
Dvig rok leže za 45 stopinj s podloženim
čelom, z dodatnim bremenom
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Primer stopnjevanja težavnosti vaje za noge

– počep ob steni (s pomočjo žoge v hrebtnem delu) - počep - počep z utežjo/
počep na ravnotežni blazini - počep z utežjo na ravnotežni blazini

Primer stopnjevanja težavnosti vaje za roke:

– sklece ob steni – sklece na stolu – sklece na tleh (na kolenih oziroma tako
imenovane ženske sklece) – sklece na tleh oziroma tako imenovane moške sklece

Primer stopnjevanja težavnosti vaje za trup:

– trebušnjaki s plezanjem do kolen – trebušnjaki z nogami na stolu
– trebušnjaki z nogami v zraku ali na tleh
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Primer stopnjevanja težavnosti vaje za kolk:

– dvig bokov leže – dvig bokov leže z žogo med nogami
– dvig bokov leže z dvignjenimi nogami

Priporočila za izvajanje gibalne vadbe starejših na domu:
ZAKLJUČNI DEL (raztezanje):
Primer vaj za sproščanje: stresanje z nogami in rokami
Primer vaj za raztezanje:

raztezanje stegenske mišice:
stoje (lahko z oporo) primete
gleženj noge tako, da se pri
tem koleno pokrči;
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raztezanje zadnje stegenske mišice:
ste v položaju predklona, tako da so
kolena iztegnjena,
hrbet pa je vzravnan;

raztezanje iztegovalk ramen: z dlanmi se
naslonite na mizo ali na zgornji rob naslonjala
stola in s hrbtom poskušajte z iztegnjenimi
nogami poriniti prsni koš čim nižje proti tlom.

Primer dihalnih vaj:

trebušno dihanje: udobno se namestite.
Eno roko položite na trebuh, drugo na prsni
koš. Roka na trebuhu se bo počasi dvigovala
in spuščala, medtem ko bo roka na prsnem
košu čim bolj pri miru. Naredite vdih skozi nos,
tako da se trebuh dvigne. Predstavljajte si,
da napihujete balon. Z izdihom skozi usta se
trebuh in roka na trebuhu spuščata. Poskušate
dihati v ritmu 3 proti 1 proti 3 (3 sekunde vdih,
1 sekundo zadržite, 3 sekunde izdih).

Sklep

Za samostojno, zdravo in predvsem kakovostno staranje
moramo najprej poskrbeti sami, ob tem je pomoč svojcev in
prijateljev dobrodošla. Priporočljivo je tudi, da se glede na želje
pri izvajanju programov gibalne vadbe oziroma ob pojavu težav
med ali po vadbi obrnemo na ustrezne strokovnjake. Za vadbo
so priporočljive tiste vrste telesne dejavnosti, ki nam prinašajo
veselje in jih hkrati najlažje vključimo v svoj dnevni ritem.
Redna vadba naj postane sestavni del ter osnova aktivnega
in zdravega življenjskega sloga. Glavna cilja vadbe v tretjem
življenjskem obdobju naj bosta podaljševanje samostojnosti
in neodvisnosti ter spodbujanje aktivnega in zdravega življenjskega sloga.
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Kako obvladovati staranje?
Boštjan Šimunič
Saša Pišot
Rado Pišot

Povzetek

Obvladovanje staranja je zagotovo zahteven izziv. Želja vsakega je doživeti
zdravo starost, predvsem pa imeti kakovosten proces staranja, vendar
se moramo zavedati, da je treba za to veliko narediti tudi že pred samim
nastopom staranja. Pri tem je pomembno tudi budno spremljanje lastnega
zdravja, predvsem gibalnega statusa, saj nam ta zagotavlja mobilnost in
samostojnost ter zmanjšuje možnosti za obolevanje. Test pripravljenosti
za starejše je primer enega od načinov, ki je bil izveden že na mnogih
preiskovancih. Omogoča podajanje priporočenih doseženih vrednosti in
opozarjanje na primerno ukrepanje v primeru doseganja slabših rezultatov.
V prispevku so podani grafi s priporočljivimi vrednostmi za oba spola v
starostnem razponu med 60 in 90 let. Poleg pomena gibalnega statusa
in ohranjanja samostojnosti se je treba zavedati tudi nevarnosti gibalne
nedejavnosti, saj lahko v telesu sproži negativne posledice, ki jih pozneje
zelo težko odpravimo. Zaradi same kompleksnosti procesa staranja in
vzporednih procesov, ki ob tem nastajajo, je potrebna velika pazljivost pri
načrtovanju programov za ohranjanje zdravja in gibalnega statusa starejših
odraslih, kjer priporočamo sodelovanje s kineziologi in tudi drugimi
strokovnjaki.
Ključne besede: gibalna/športna vadba, gibalna nedejavnost, gibalne
sposobnosti, test telesne pripravljenosti za starejše, kineziolog.

Strategija EU za uspešno staranje

Promocija zdravja je integralni načrt strategije za Evropo 2020, ki posredno
zasleduje tudi cilj gospodarske rasti. To pa predvsem pomeni vzdrževanje
dobrega zdravja in gibalnega statusa vsakega posameznika, kar vodi v
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njegovo večjo produktivnost in kompetentnost v vseh obdobjih življenja.
Posledično se za preprečevanje nastanka težav promovirajo raziskovalna
področja, prilagajajo prioritete razpisov projektov in programov ter
zanimanje znanstvenikov in inovatorjev, ki bodo lahko združevali svoja znanja
na področju iskanja zdravil in terapij za eno najhitreje rastočih populacij;
populacijo starostnikov ter s starostjo pogojenih bolezni. Zdravstveni
sektor, ki zaposluje najbolj izobražen kader, bo moral pri iskanju rešitev
odigrati pomembno vlogo. Še večje težišče pa to področje pridobiva s tem,
da je projekcija povečanja deleža starejšega prebivalstva v naslednjih 20
letih kar 45-odstotna. Slovenija se po deležu osemdesetletnih prebivalcev
in starejših uvršča na 14. mesto v Evropi, saj je konec lanskega leta živelo
99.523 ljudi, starejših od 80 let, od katerih kar 69,5 % predstavljajo ženske.
Pri tem imajo prebivalci v povprečju pred seboj še osem let življenja, kar
je zagotovo razlog, da je treba pri proučevanju posledic povečanja deleža
starostnikov pristopiti kompleksno.
Ker dobe staranja ne moremo enačiti le z vstopom v sistem upokojevanja
(institucionalizirana meja starostnikov nad 65 let), velja nameniti tudi
nekaj pozornosti ohranjanju duševnega in fizičnega zdravja starejše
populacije kot delovne sile. Delovna mesta starejših delavcev bi morala
biti za njih varnejša, jim omogočiti boljše počutje in večjo produktivnost,
kar bo posredno vplivalo tudi na nižje stroške zdravstvene oskrbe starejših
delavcev, enake možnosti in zmožnosti vseh zaposlenih, preprečilo manko
specifične delovne sile in zmanjšalo prezentizem kot tudi absentizem.
Upoštevajoč to, bi morali starejšim delavcem omogočati prilagojen
delovni čas, prilagojena delovna mesta, zagotavljanje dodatne varnosti
na tistih delovnih mestih, kjer so prisotna velika tveganja zdravja, kot so
elektromagnetno valovanje, izpostavljanje neprimernim obremenitvam
telesa, vključno s preobremenitvami, ter na drugi strani tudi z gibalno
nedejavnostjo in drugimi nevarnimi vplivi. Prav zagotavljanje ohranjanja
zdravja na delovnem mestu starejših delavcev naj bi sodilo v domeno
strokovnjakov; ergonomov in kineziologov.

Nevarnost gibalne nedejavnosti za zdravje

Sedeč življenjski slog ali periode (dlje časa trajajoče) gibalne nedejavnosti
ogrožajo zdravje vsakega posameznika, ne glede na starostno skupino.
Tako večina študij navaja, da imajo tisti, ki niso dovolj gibalno aktivni, večje
možnosti za razvoj depresije in tesnobe, povečanja telesne (predvsem
maščobne) mase, zmanjšanje mišične mase, večje tveganje za razvoj bolezni
srca in ožilja, raka debelega črevesja in raka dojke, možnost nastanka
žolčnih kamnov, debelosti, sladkorne bolezni in osteoporoze (Vuori, 2001;
Vuori, 2004; Chenoweth in Leutzinger, 2006). Gibalna nedejavnost je
dokazano pomemben dejavnik tveganja za številne bolezni, kar potrjujejo
tudi podatki Svetovne zdravstvene organizacije, saj približno 3,2 milijona
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ljudi umre zaradi neaktivnega življenja, kar postavlja gibalno nedejavnost
za četrti najpomembnejši dejavnik tveganja umrljivosti (Kohl idr., 2012).
Raziskovanje vpliva gibalne nedejavnosti na zdravje mladostnikov je precej
bolj zastopano, saj so bile raziskave na populaciji starejših označene
kot manj etične. Na Inštitutu za kineziološke raziskave Znanstvenoraziskovalnega središča Univerze na Primorskem smo izvedli edinstveno
študijo in prišli do odmevnih ugotovitev (Pišot idr., 2016). Ugotovili smo, da
mišična masa in mišična funkcija starejšim ljudem ob popolni nedejavnosti
(na primer ležanju v postelji) upadata hitreje in veliko bolj kot mlajšim.
Še večjega kliničnega pomena pa je ugotovitev, da se kljub ponovni redni
gibalni dejavnosti (vključno s 3-krat tedensko vadbo) te izgube ne povrnejo
popolnoma na izhodišče, vsaj prvih 14 dni ne, nekatere mišične lastnosti
pa celo še naprej upadajo. To pomeni, da je treba biti zelo previden na
posledice (zgolj) gibalne nedejavnosti in se ji kar najbolj izogibati, predvsem
pri starejši populaciji, oziroma zapisano drugače, treba je pravočasno
zaznati periode zmanjšane gibalne dejavnosti, uporabljati razne oblike
možnih ukrepov, da zmanjšamo vplive gibalne nedejavnosti, ali izvajati v
tem obdobju redna testiranja, da upad mišičnih sposobnosti še pravočasno
zaznamo in ga preprečimo, omilimo ter povrnemo na izhodiščno stanje.
Ali se sploh lahko uspešno staramo? Odgovor se skriva v definiciji
dejavnikov, ki zagotavljajo uspešno staranje (Rowe in Kahn, 1997) ter
težijo k zagotavljanju nizke stopnje verjetnosti bolezni in z njimi povezanih
disfunkcionalnosti, zadrževanju upada kognitivnih in gibalnih funkcij ter
ohranjanju aktivnega vključevanja v družbeno življenje. Možnosti, ki se
dotikajo vseh navedenih dejavnikov s poudarkom na vzdrževanju gibalnih
sposobnosti z redno gibalno/športno dejavnostjo, boste našli v tem in
naslednjih poglavjih.

Vzdrževanje športne dejavnosti za preprečevanje staranja

Med staranjem potekata dva vzporedna procesa, primarno staranje
kot kronološko staranje naših celic in sekundarno staranje kot vpliv
življenjskega sloga na potek staranja. Slednji je še toliko bolj intenziven, ker
vzporedno s staranjem upadata tudi količina gibalne dejavnosti in s tem tudi
količina gibalne nedejavnosti (hote ali nehote). Zanimivo bi bilo ohranjati
gibalno in tudi športno dejavnost naše mladosti tudi v starejša obdobja in
tako izolirano opazovati samo učinke staranja na naše telo.
S tem bi dobili odgovore na zelo zanimiva vprašanja, kot so – Ali lahko z
redno gibalno/športno dejavnostjo podaljšujemo življenje? Ga lahko s tem
bogatimo? Lahko morebiti živimo neskončno? –, in podobna.
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Znanstveniki in gerontologi iščejo odgovore na ta vprašanja pri športnikih
– starostnikih (športniki veterani), ki kljub visokim starostim še vedno
vsakodnevno trenirajo na ravni vrhunskih športnikov, se udeležujejo
največjih evropskih in svetovnih tekmovanj ter tako ohranjajo (morebiti
tudi presegajo) svojo gibalno/športno dejavnost iz mladosti. Veseli
nas, da je športnikov starostnikov čedalje več, a čedalje več je žal tudi
sedečih starostnikov. Z gotovostjo lahko trdimo, da redno gibalno/športno
udejstvovanje nudi starostnikom boljše gibalne sposobnosti, ki jih lahko
s koristjo uporabljajo vsak dan, na primer že na prehodu za pešce, kjer
je treba hoditi s hitrostjo 1,2 m/s, da prehitimo promet. Analiza svetovnih
rekordov športnikov starostnikov žal kaže, da ni mogoče ohranjati gibalnih
sposobnosti, saj se po približno 80. letu starosti svetovni rekordi eksponentno
poslabšujejo, tako tisti v predvsem anaerobnih (sprinti in skoki) kot tudi
tisti v aerobnih (dolgi teki) področjih delovanja našega telesa. Nesporno
pa je, da lahko z redno gibalno/športno vadbo dlje časa ohranjamo višje
gibalne sposobnosti kot tisti, ki so pretežno sedentarni/sedeči. Zavedati pa
se moramo tudi dejstva, da je za kakovostno staranje treba začeti z redno
gibalno/športno dejavnostjo že pri starosti od 20 do 45 let, ker je v tem
starostnem obdobju največja plastičnost našega telesa, torej je to obdobje,
ko lahko za kakovostno staranje naredimo največ (Suominen, 2010).
Moramo pa se zavedati, da so te študije res zanimive in zelo dobre, vendar so
navadno samo presečnega raziskovalnega dizajna, kar ne omogoča najbolj
trdnih znanstvenih odgovorov – novih teorij. Za bolj zanesljive odgovore
bo treba počakati na rezultate longitudinalnih študij, ki spremljajo isti
vzorec preučevane populacije dovolj dolgo ter jih med življenjem naključno
izpostavljajo različnim oblikam gibalne in športne dejavnosti. Nekaj takih
študij že poteka, vendar rezultatov še ni.

Pomen rednega spremljanja in testiranj

Omenili smo že, da je v obdobju starosti zelo pomembna vsaka daljša (več
kot 7 dni) gibalna nedejavnost, saj lahko sproži nepovratne negativne telesne
prilagoditve, ki lahko zelo vplivajo na naše zdravje in predvsem na kakovost
našega staranja (Pišot idr., 2016). Ena od oblik rednega spremljanja našega
zdravja in gibalnega statusa so redni zdravniški pregledi, predvsem pa
želimo na tem mestu omeniti tudi redna kineziološka testiranja.
Kineziologija, veda o gibanju, je mlada veda, ki danes prodira na različna
področja razvoja otroka, zagotavljanja varnega delovnega okolja,
transformacijskega procesa športnika, rehabilitacije ter tudi staranja.
Kineziologi posedujejo kompetence, osredinjene predvsem v razumevanje
delovanja človekovega telesa v interakciji z gibanjem, okolico in delom, ter
so sposobni spremljati gibalni status, na podlagi tega pa oblikovati ukrepe
za izboljšanje ali ohranjanja stanja. Zelo dobro se povezujejo z zdravstvenim
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timom (predvsem zdravnikom in fizioterapevtom), dietetiki, ergonomi,
psihologi in drugimi.
Redni kineziološki pregled omogoča preverjanje več parametrov zdravja
in našega gibalnega statusa, odvisno od ciljne populacije, starosti, spola,
okolja, bolezni/poškodb in podobnega. Za populacijo starejših so zato razvili
kar nekaj testov, ki so dokazano relevantni ter se povezujejo s kakovostjo
in trajanjem življenja. »Senior fitness test« oziroma »Test telesne
pripravljenosti za starejše« je bil prepoznan kot eden najbolj priporočanih
testov za populacijo med 65. in 90. letom starosti. Pravzaprav ne gre za en
test, temveč za serijo (baterijo) več testov, katerih navodila za izvedbo so
bila prevedena tudi v slovenščino (Jakovljevič in Knific, 2015) in so prosto
dostopna na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (http://
www.nijz.si/sl/publikacije/).
S Testom telesne pripravljenosti za starejše preverjamo predvsem tiste
telesne značilnosti in gibalne sposobnosti, za katere dokazano velja, da
so povezane s kakovostjo in dolžino življenja ter tudi z obolevnostjo in
preventivo pred padci (pa tudi drugimi):
• indeks telesne mase,
• gibljivost v kolku in ramenih,
• ravnotežje,
• moč rok in nog,
• vzdržljivost.
V nadaljevanju prilagamo zapisnik (Slika 1), ki ga lahko uporabljate za
redno testiranje in beleženje rezultatov. Pri sami izvedbi testa si pomagajte
z opisom testa na omenjeni spletni strani Nacionalnega inštituta za javno
zdravje.

Interpretacija rezultatov

Vsak rezultat je treba interpretirati v kontekstu osebnih značilnosti
posameznika. Kot že napisano, imamo dva procesa staranja, pri čemer
je sekundarni proces odvisen predvsem od življenjskega sloga (gibalnih
in prehranskih navad) pa tudi telesnih značilnosti, življenjskega okolja,
bolezni/poškodb in podobnega. Prav tako se moramo zavedati, da ima
vsak človek svojo zgodovino, bolezni, bolečine, izkušnje, (gibalna) znanja.
Vse to je treba upoštevati za pripravo ukrepa – vadbe nekega posameznika.
Omeniti je treba tudi varnost vadbe, kajti vsaka vadba ni varna za vsakega
posameznika. Kineziologi so zagotovo primerni strokovnjaki, ki znajo
upoštevati vse to pri načrtovanju individualno prilagojene vadbe.
V nadaljevanju strokovne monografije so kolegi pripravili tudi opis
najučinkovitejših okvirov intervencij – oblik vadbe, ki jih priporočajo vodilni
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svetovni strokovnjaki, znanstveniki in organizacije. Še vedno pa pri tem ne
smete pozabiti na individualne značilnosti, ki nas delajo različne in zahtevajo
prilagoditve te vadbe, da bo varna in učinkovita.
Slika 1:
Razpredelnice za vnos rezultatov Testa telesne pripravljenosti za starejše
za moške (levo) in ženske (desno). Označena so področja nadpovprečnega
in podpovprečnega ter povprečnega (sivo obarvano) rezultata. Obrazec
natisnite in redno spremljajte svoj rezultat, ki ga vpisujete v razpredelnico.
Le nekatere teste boste lahko izvajali sami, zato priporočamo nadzor
strokovne ali vsaj odrasle osebe.

Število vstajanj s stola v 30 sekundah

(Na klasičnem stolu, z rokami na boku, naredi v 30 sekundah
čim več zaporednih vstajanj in usedanj na stol.)
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Število upogibov komolca s 3,5-kilogramsko utežjo (moški)
oziroma 2,5-kilogramsko utežjo (ženske) v 30 sekundah
(Sede na stolu, zravnan trup, naredi v 30 sekundah
čim več upogibov komolca z utežjo v roki.)
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Doseg sede – gibljivost kolka

(Sede na robu stola naredi predklon k peti zravnane noge.
Izmeri razdaljo med peto in prsti roke.)
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Doseg rok za hrbtom – gibljivost ramen

(Stoje se za hrbtom s prsti dotaknite obeh rok. Izmeri razdaljo med prsti obeh rok.)
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Vstani in pojdi – ravnotežje

(Brez pomoči rok vstani s stola, se v najkrajšem času sprehodi okoli 2,4 metra
oddaljene palice in se usedi nazaj.)
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6-minutna hoja

(V 6 minutah prehodi čim daljšo razdaljo.)
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Priporočila za prehrano
gibalno/športno aktivnih
starejših odraslih
Felicita Urzi
Boštjan Šimunič

Povzetek

S staranjem se zmanjšajo funkcionalni odzivi telesa in oslabijo presnovne
funkcije. Postopne spremembe lahko rezultirajo k zmanjšani mišični moči,
sintezi mišične mase in učinkovitosti uporabe energije ter presnovnim
motnjam in nalaganju maščob v telesu. Potrebe starejših odraslih se zaradi
tega razlikujejo od mlajših odraslih in narekujejo prilagojen življenjski slog,
ki vključuje redno telesno dejavnost skupaj z ustrezno prehransko strategijo.
Prehranska strategija je usmerjena predvsem k zagotavljanju zadostne
energije in pokrivanju povečanih potreb po prehranskih beljakovinah.
Telesno aktivni starostniki morajo poskrbeti za dodaten vnos energije,
predvsem v obliki kompleksnih ogljikovih hidratov in kakovostnih beljakovin,
ki jih je časovno najugodneje vnašati takoj po vadbi. Ustrezno načrtovana
prehrana je najboljša zaveznica redne telesne dejavnosti, s katero lahko
preprečujemo kronične in presnovne bolezni ter kognitivne motnje.
Ključne besede: staranje, dieta, beljakovine, gibanje.

Uvod

S staranjem so neizbežno povezane biološke spremembe. Gre za zmanjšano
sposobnost za uravnavanje notranjega okolja glede na zunanje izzive.
Starostno odvisne spremembe v telesni sestavi vključujejo izgubo mišične
mase, moči in ali funkcije (sarkopenija) kot tudi izgubo kostne mase
(osteoporoza) in drugo (Goodpaster et al., 2006; Jones, Nguyen, Sambrook,
Kelly & Eisman, 1994; Visser et al., 2003).
Sarkopenični2 funkcijski primanjkljaj skeletnih mišic, označen z izgubo
2

Sarkopenija – propadanje skeletnih mišic.
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mišične mase, moči in funkcije, prispeva k slabši telesni zmogljivosti ter
predstavlja dejavnik tveganja za padce in zlome, slabšo mobilnost, oslabljeno
sposobnost za opravljanje vsakodnevnih dejavnosti, izgubo neodvisnosti ter
povečano tveganje za smrt (Correa-de-Araujo, Hadley, 2014; Landi et al.,
2012; Malafarina, Úriz-Otano, Iniesta, Gil-Guerrero, 2012).
Prav tako lahko zmanjšano sposobnost odziva na zunanje vplive pripišemo
seriji oslabljenih presnovnih funkcij, ki ne nazadnje zmanjšujejo
posameznikovo sposobnost zagotavljanja potrebne energije in hranil. S
starostjo povezane spremembe presnovnih funkcij se kažejo predvsem
v zmanjšani potrebi po energiji, toleranci na glukozo, anabolni rezistenci
in sposobnosti oksidacije maščob tako v mirovanju (Nagy et al., 1996) kot
po obroku (Roberts et al., 2006) ali med vadbo (Sial et al., 1998). Vse te, s
starostjo povezane spremembe, lahko rezultirajo k zmanjšani učinkovitosti
uporabe energije in sintezi mišične mase ter nalaganju maščob v telesu.
Prehranske potrebe starostnikov se zaradi tega razlikujejo od potreb
mlajših odraslih.
Na kakovost življenja starejših odraslih zelo vplivajo tudi dejavniki
življenjskega sloga, kot sta sedentarni slog življenja in neustrezna prehrana.
Problematika ohranjanja kakovostnega življenja s preprečevanjem
zmanjševanja funkcijskih telesnih zmogljivosti starejših odraslih je v
znanstveni skupnosti sprožila številne razprave o tem, kako prepoznati
klinično pomembne prage, parametre določanja sarkopenije, in postavitvi
učinkovite intervencije (Cruz-Jentoft et al., 2010).
Na podlagi dosedanjih raziskav so kot najučinkovitejše strategije v boju proti
izgubi telesne funkcionalnosti in presnovnih sprememb zaradi staranja
navedene predvsem metabolne intervencije, vključno z načrtovanim
prehranskim vnosom z višjim deležem beljakovin skupaj s telesno vadbo.
Tako akutna kot dolgoročna telesna vadba povzročata dramatične odzive v
skeletnih mišicah, vključno z aktivacijo signalnih poti, spremembe izražanja
genov, presnovno prilagoditev (Egan & Zierath, 2013), spremenjeno
sekretorno dejavnost (Trayhurn, Drevon & Eckel, 2011) ter spremembe v
mišični masi in funkcionalnosti (Egan & Zierath, 2013).
Redna telesna vadba tako povzroča spremembe, ki lahko ustvarijo
koristen mrežen učinek za vse telo. Znano je, da redna telesna vadba
lahko prepreči kronične bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, presnovne
bolezni ter kognitivne motnje. Ugotovitve nekaterih študij nakazujejo, da je
lahko z vadbo stimulirano izločanje miokinov, potencialnih kandidatov za
zagotavljanje koristnih učinkov, povezano s spodbujanjem presnovnih poti,
izboljšanjem privzema glukoze, izboljšano oksidacijo maščob in regulacijo
regeneracije skeletnih mišic (Pedersen, 2011).
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Različne študije ugotavljajo, da večmesečna vadba proti uporu predstavlja
učinkovito strategijo za izboljšanje moči in telesne zmogljivosti pri starejših
odraslih. Dopolnjevanje prehrane z esencialnimi aminokislinami oziroma
kakovostnimi beljakovinami pa sinergistično vpliva pri pridobivanju mišične
mase med telesno vadbo (Bonnefoy et al., 2003; Esmarck et al., 2001;
Tieland et al., 2012).
Mednarodna študijska skupina PROT-AGE na podlagi novih dokazov
priporoča povprečni dnevni vnos beljakovin v razponu od 1 do 1,2 g/kg
telesne mase na dan za zdrave starejše odrasle, od 1,2 do 1,5 g/kg telesne
mase na dan za starejše, ki so telesno aktivni, ali tiste, ki imajo akutna
ali kronična obolenja, ter 2 g/kg telesne mase na dan za osebe s hudo
boleznijo ali poškodbo ali prepoznavnimi znaki podhranjenosti. Dnevno
količino beljakovin priporočajo enakomerno porazdeliti med vse obroke. V
posameznem obroku pa je treba zagotoviti vsaj od 25 do 30 g beljakovin
(anabolni prag) z vsebnostjo približno od 2,5 do 2,8 g aminokisline levcin
(Bauer et al., 2013). Paddon-Jones et al. (2004) so pokazali, da so esencialne
aminokisline, predvsem pa levcin, pomembni regulatorji sinteze mišičnih
beljakovin. Študije so pokazale, da so dlje trajajoče intervencije z dopolnili
esencialnih aminokislin, ki so vsebovale najmanj 2,5 g levcina, pripomogle
k povečanju puste mišične mase in funkcionalnih zmogljivosti starejših
odraslih (Børsheim et al., 2008; Dillon et al., 2009; Hiroshige et al., 2001;
Rondanelli et al., 2011; Solerte et al., 2008).
Poleg količine in vrste beljakovin je pomemben tudi časovni okvir vnosa
beljakovin. Ugotovitve kažejo, da vnos beljakovin v prvih dveh urah po telesni
vadbi kar najbolj vpliva na razvoj hipertrofije (pridobivanje mišične mase) v
skeletnih mišicah starostnikov (Esmarck et al., 2001).

Izvedba gibalno-prehranskega intervencijskega
programa v okviru projekta A-Qu-A

Člani in sodelavci Inštituta za kineziološke raziskave so v okviru
predstavljenega projekta med marcem in junijem 2016 poleg predstavljenih
intervencij izvajali gibalno-prehranski intervencijski program, ki je zajemal
analize izhodiščnega stanja gibalnih in funkcionalnih zmožnosti starostnikov
ter njihovega prehranskega vnosa. Intervencija je trajala tri mesece.
Intervencijski program je zajemal gibalno vadbo, ki je bila načrtovana in
izvedena v enakem obsegu kot v preostalih dveh intervencijskih skupinah
ter bila dopolnjena z dnevnim dodatkom prehranskih dopolnil.
Cilj intervencijskega programa gibalno-prehranske vadbe je bil izboljšanje
funkcijskih sposobnosti in nalog starostnikov s pomočjo sinergističnega
učinka vadbe in dopolnila prehranskih beljakovin.
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Izhodiščno stanje gibalnih in funkcionalnih zmožnosti udeležencev je bilo
določeno na podlagi rezultatov množičnih meritev. Analiza prehranskega
vnosa skupine starostnikov, ki živijo v domačem okolju, je bila izvedena
z metodo tridnevnega prehranskega dnevnika. Udeleženci so prehranski
dnevnik beležili tri zaporedne dni, medtem ko je bil en dan beleženja med
vikendom. V dnevnik so beležili merjene količine posameznega obroka,
prigrizkov in popite tekočine.
Rezultati so v poprečju pokazali nezadosten celodnevni energijski vnos, ki
je pri obeh spolih znašal 24 kcal/kg telesne mase. V skladu s priporočili naj
bi starostnik dnevno pokril potrebo po energiji s približno 33 kcal/kg telesne
mase (DACH, 2004). Priporočila veljajo za povprečno visokega in težkega
starostnika, ki ni dodatno fizično aktiven. Polnovredna mešana prehrana
naj bi vsebovala omejene količine maščob (do 30 %) in veliko ogljikovih
hidratov, to je več kot 50 % dnevnih energijskih potreb (DACH, 2004). V
obravnavani skupini starostnikov je bil celodnevni vnos ogljikovih hidratov
na spodnji priporočeni meji in je v povprečju znašal 51 %, vnos maščob
pa je bil nekoliko previsok, saj je dosegel 32 % celodnevnih energijskih
potreb. Dnevni vnos beljakovin je bil v povprečju nekoliko prenizek in je
znašal 0,9 g/kg telesne mase na dan. Če upoštevamo nove smernice, je
za telesno aktivne starostnike priporočen vnos beljakovin od 1,2 do 1,5
g/kg telesne mase na dan. Glede skupin živil so rezultati pokazali, da v
povprečju starostniki zaužijejo premalo škrobnih živil, zelenjave, mleka in
mlečnih izdelkov ter da v svoje jedilnike le redko kdaj vključujejo stročnice,
oreščke in semenke.

Priporočila za prehranski vnos pri telesno aktivnih
starejših odraslih
Priporočila za energijski vnos
Celodnevne potrebe po energiji naj pokrivajo predvsem kompleksni ogljikovi
hidrati (polnozrnati izdelki, zelenjava, stročnice, sadje) in kakovostne
beljakovine (perutnina, ribe, jajca, mleko in mlečni izdelki), preostanek pa
dopolnjujemo z maščobami, ki so vir mononenasičenih in polinenasičenih
maščobnih kislin (oljčno olje, oreščki, laneno olje, semenke).
Telesno aktivni starostniki naj si dodaten energijski vnos zagotovijo v obliki
ogljikovih hidratov. Količino prilagodimo presnovnim potrebam in telesni
dejavnosti. Najprimernejši čas zaužitja dodatnega vnosa ogljikovih hidratov
je takoj po vadbi, v kombinaciji s priporočenim vnosom beljakovin.
Priporočila za vnos ogljikovih hidratov
Vnos ogljikovih hidratov naj predstavlja najmanj 50 % celodnevnega
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energijskega vnosa. Ogljikovi hidrati so pomembno makrohranilo, ki nam
zagotavlja energijo za mišično in umsko delo. Telo je sposobno ogljikove
hidrate kopičiti v zalogah v mišicah in jetrih, vendar so te zaloge omejene.
Prav zaradi tega je pomembno, da redno vnašamo ogljikove hidrate, večkrat
na dan, predvsem pred in po telesni dejavnosti. Zadostna količina ogljikovih
hidratov lahko prepreči, da bi telo izrabljalo beljakovine kot vir energije.
Dodaten vnos ogljikovih hidratov, na račun zmerne telesne dejavnosti, je
lahko v mejah od 1 do 2 g/kg telesne mase.
Čez dan je priporočljivo uživati ogljikove hidrate z nizkim glikemičnim
indeksom, kot so polnozrnati kruh, kosmiči, riž, polnozrnate testenine,
stročnice, zelenjava; predvsem zaradi počasnega sproščanja v krvni obtok
in večje vsebnosti vlaknin. Po vadbi si lahko privoščimo ogljikove hidrate
z visokim glikemičnim indeksom, kot so rozine, sladkane pijače, med,
marmelada, koruzni kosmiči ali lubenica.
Priporočila za vnos beljakovin
Optimalen vnos beljakovin je za starostnike pomemben zaradi preprečevanja
izgube mišične mase in boljšega delovanja imunskega sistema. Dnevna
količina beljakovin naj bo približno od 1,2 do 1,5 g/kg telesne mase na dan
in enakomerno porazdeljena med tri obroke. V posameznem obroku je
treba zagotoviti vsaj od 25 do 30 g beljakovin. Za telesno aktivne starostnike
je priporočljivo, da čim prej po telesni vadbi načrtujejo manjši obrok z
dodatnim vnosom od 20 do 25 g kakovostnih beljakovin (na primer mleko,
ribe, perutnina, jajca, mandlji) in dodatkom ogljikovih hidratov.
V preglednici 1 so podani primeri živil ali jedi, s katerimi si lahko zagotovimo
količino 25 g beljakovin.
Preglednica 1: Količina živil ali jedi, ki vsebujejo 25 g beljakovin.
Živilo ali jed 							Količina živila
Meso 							80–90 g
Ribe 							85 g
Grški jogurt							250 g
Trdi siri 							100 g
Sirotkine beljakovine v prahu					

25 g

Ovseni kosmiči, jogurt, mandlji					

100 g, 250 g, 20 g

Jajce, polnozrnat kruh, skuta					

2 kosa, 1 kos, 30 g

Tofu, riž, grah, fižol						

80 g, 80 g, 50 g, 50 g

Kefir, lešniki, mandlji, bučna in sončnična semena			

250 g, 20 g, 20 g, 20 g, 20 g

Piščančje meso, gosta juha s čičerko, stročji fižol v solati		

50 g, 120 g, 140 g
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Sklep

Zdrava prehrana in telesna dejavnost sta pomembni življenjski navadi
za ljudi vseh starosti. Ustrezna prehrana dobro dopolnjuje ugodne
učinke telesne dejavnosti in skupaj predstavljata učinkovito strategijo pri
zmanjševanju neželenih posledic staranja, saj pripomoreta k ohranjanju
funkcionalnih zmogljivosti, s tem pa tudi neodvisnosti ter regulaciji
presnove in obvladovanju kroničnih bolezni.
Za zagotavljanje ugodnih učinkov se morajo telesno aktivni starostniki
zavedati svojih potreb zaradi spreminjajočih se telesnih procesov in
dodatnih potreb zaradi vadbe. Pomembno je ohranjanje energijske bilance,
ki si jo zagotovimo s pestro izbiro živil, ki vsebujejo veliko kompleksnih
ogljikovih hidratov in kakovostnih beljakovin. Dodatek ogljikovih hidratov
k dnevni prehrani prilagodimo glede na trajanje in intenzivnost gibalne
dejavnosti. Potrebe po prehranskih beljakovinah, ki so povečane zaradi
presnovnih sprememb starostnikov in dodatne gibalne dejavnosti, lahko
pokrijemo z vnosom od 1,2 do 1,5 g beljakovin/kg telesne mase na dan.
Dnevno količino beljakovin je priporočeno enakomerno porazdeliti med
tri obroke. V posameznem obroku pa je treba zagotoviti vsaj od 25 do
30 g beljakovin. Dodaten manjši obrok takoj po vadbi, ki vključuje od 20
do 25 g beljakovin, in dodatek ogljikovih hidratov zagotavljata obnovo
energijskih zalog in mišičnega tkiva ter okrepita učinke telesne dejavnosti.
Uravnotežena prehrana je bistvena pri zagotavljanju osnovnih gradnikov
in energije, ki sodelujejo v fizioloških procesih, redna telesna vadba pa
omogoča pravilno sprožanje in uravnavanje teh. Novejša spoznanja dajejo
vse večji pomen telesni vadbi, saj odkrivajo dodatne lastnosti aktivnih
skeletnih mišic. Te so pri krčenju sposobne v krvni obtok sproščati miokine,
snovi, ki lahko preprečujejo razvoj kroničnih bolezni, kot so bolezni srca
in ožilja, presnovnih bolezni ter kognitivnih motenj. Ob poznavanju vsega
tega postane samoumevno, da bi morali to naravno »zdravilno tabletko« ob
ustrezni prehrani uživati vsak dan.
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Povzetek

Normalen proces staranja je povezan s številnimi upadi na področju
kognitivnih sposobnosti, kamor med drugim sodijo tudi izvršilne funkcije,
spomin, vidno-prostorska zaznava in hitrost procesiranja informacij. Poleg
normalnega procesa staranja smo priča številnim nevrodegenerativnim
boleznim, med katere sodi tudi demenca. Z namenom upočasnjevanja, če
že ne preprečevanja nastanka omenjenih bolezni, so poleg redne telesne
dejavnosti zelo pomembne tudi vaje za krepitev kognitivnih sposobnosti.
Na določeno mero sprememb v telesu in možganih lahko z redno izvedbo
določenih dejavnosti vplivamo tudi sami. Tako kot pri telesni vadbi tudi pri
kognitivni velja pravilo, da bo učinek odvisen od vašega napora in redne
dejavnosti. Zato naj bo redna gibalno-kognitivna vadba sestavni del ter
osnova vašega aktivnega in zdravega življenjskega sloga.
Ključne besede: staranje, gibalna dejavnost, kognicija, šport, gibalne
sposobnosti.

Uvod

S staranjem prebivalstva smo priča številnim strukturnim, fiziološkim,
biološkim, kemičnim in psihološkim spremembam človeškega telesa.
Poleg že navedenih, s starostjo povezanih sprememb gibalnega aparata,
je izjemnega pomena tudi skrb za možgane in tako imenovane kognitivne
sposobnosti. Fizična dejavnost predstavlja nefarmakološko obliko preventive,
ki se priporoča starejšemu posamezniku za ublažitev ali preprečevanje
splošnega kognitivnega upada in nevrodegenerativnih bolezni. Ugotovljeno
je bilo, da je prispevek fizične dejavnosti še toliko večji takrat, ko gibalni
komponenti dodamo še kognitivno nalogo (Gerževič in Dobnik, 2015;
Gerževič idr., 2014; Theill idr., 2013). Tak primer predstavljata že uveljavljeni
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gibalno-kognitivni dejavnosti, kot sta ples (Hamacher idr., 2015; Hökelmann
idr., 2015; Pichierri idr., 2012) in tai-chi ali tai ji quan (Bherer idr., 2013;
Guo, 2015). V nadaljevanju avtorji prispevka predstavljamo izvedbo gibalnokognitivne intervencije, ki je vključevala poleg fizične dejavnosti še specifične
kognitivne naloge z namenom ugotavljanja/preverjanja učinkovitosti ter
možnosti izvedbe intervencije v skupini starejših oseb.

Izvedba gibalno-kognitivne vadbe
v okviru projekta A-Qu-A

V nadaljevanju bo predstavljen potek gibalno-kognitivne vadbe s priporočili
za njeno izvajanje pri starejših na domu, ki je bil izveden v okviru projekta
A-Qu-A. Enako kot za gibalno intervencijo je bilo tudi pri trimesečni gibalnokognitivni na lastno željo vključenih 14 udeležencev. Program vadbe je
obsegal 34 vadbenih enot. Posamezna vadbena enota je trajala 60 minut ter
so jo izvajali ob ponedeljkih, sreda in petkih od 9.15 do 10.15 ure, in sicer
od 23. marca do 13. junija 2016. Vadbo so izvajali v prostorih Mestne občine
Ljubljana Četrtne skupnosti Moste-Fužine (Preglov trg 15, Ljubljana).
Program gibalno-kognitivne vadbe je vodila strokovno usposobljena oseba
s pomočniki.
Cilji gibalno-kognitivnega intervencijskega programa so bili izboljšanje
funkcijskih sposobnosti in nalog, pomembnih za ohranjanje samostojnosti
in mobilnosti v vsakdanjem življenju s povečanjem moči in silovitosti
ter lokalne mišične vzdržljivosti, sočasno pa posredno vplivati tudi na
izboljšanje ravnotežja in stabilnosti ter ohranjanje gibljivosti. Dodatno je bil
pri tej obliki vadbe cilj izboljšati nekatere kognitivne sposobnosti, ki se bodo
odražale predvsem v izboljšanju opravljanja kompleksnih nalog, kot je hoja
z dodatno nalogo naštevanja besed ali odštevanja številk. Vsaka vadbena
enota gibalno-kognitivne intervencije je bila sestavljena iz uvodnega,
glavnega in zaključnega dela:
1) Uvodni del je bil podoben kot pri gibalni intervenciji. Trajal je od 10 do
15 minut ter je obsegal aktivne vaje za razvoj in ohranjanje gibljivosti in
ravnotežja. Namenjen je bil pripravi telesa oziroma mišičnega aparata na
delo v glavnem in zaključnem delu vadbe. Za razliko od gibalne intervencije
je pri gibalno-kognitivni ogrevanje potekalo z različnimi oblikami gibanja, ki
jih je usmerjala strokovno usposobljena oseba. Tako so na primer z različnim
ritmom ploskanja udeleženci korakali po prostoru ali izvajali ustvarjalne
gibe samostojno/v paru/trojkah/skupinah. Poudarek je bil na kompleksnih
nalogah, ki so zahtevale razmišljanje in sodelovanje udeležencev ter iskanje
rešitev. V uvodnem delu so udeleženci prejeli tudi različne besede (na
primer kladivo, slon, žalost, pisarna, zdravnik) ali svoj »seznam« sestavin
in živil za nakup v trgovini (1 kg paradižnika, toaletni papir, 2 kg pirine moke,
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avokado, solata, 5 žemelj), ki so si jih morali zapomniti. Na začetku je bilo
teh besed manj, v nadaljevanju pa vedno več. Poleg besed so si udeleženci
zapomnili tudi svoj niz števil (na primer 922560). Pri odmorih v glavnem
delu in ob koncu vadbe je vaditelj vadbe preveril pravilnost besed in števil.
Besede in števila so se vsako vadbeno enoto spreminjali.
2) Glavni del vadbe je trajal od 30 do 40 minut. Zajemal je vaje za moč in
silovitost, v zadnji polovici intervencijske vadbe pa so bile dodane tudi vaje
za ravnotežje. Poleg gibalnih vaj (ki so bile enake vajam, ki so jih izvajali
udeleženci gibalne intervencije) so udeleženci med izvedbo vaj odgovarjali
na različne kognitivne naloge, ki so se nanašale na krepitev specifičnih
kognitivnih sposobnosti (kratkoročni in delovni spomin, krepitev pozornosti,
urjenje besednega delovnega spomina, pomnjenje, zaznava perspektive,
vidno-prostorska zaznava, mentalna rotacija, prostorski spomin, krepitev
logičnega sklepanja) – glej sliko 1.
Poiščite predmet, ki se nahaja v obeh pravokotnikih

Slika 1
Primer vaje: Poišči predmete, ki so v obeh pravokotnikih –
vaja za ostrino vida in selektivno pozornost.

Organizacijska oblika glavnega dela gibalne vadbe je bila obhodna vadba, in
sicer v minutnem ciklu vezano na čas. Za obhodno vadbo je značilno, da se
vaje izvajajo v točno določenem zaporedju po postajah, ki si kot nadgradnja
sledijo smiselno. Hkrati z izvedbo gibalnih vaj se prek različnih miselnih vaj
dodatno aktivirajo tudi različni možganski centri. Tovrstna organizacijska
oblika vadbe je primerna tudi za vadbo v domačem okolju. Intervencijski
program gibalno-kognitivne vadbe je obsegal tri obhode, pri čemer smo up149

oštevali, da je bil obhod opravljen, ko so bile izvedene vse vaje. Na začetku
je bil čas dela posamezne vaje 20 sekund s 40 sekundami odmora, v nadaljevanju pa se je čas dela podaljševal do 40 sekund z 20-sekundnim odmorom med posamezno vajo. Med posameznimi obhodi sta bili dve minuti
odmora. Primere gibalno-kognitivnih vaj si lahko ogledate v nadaljevanju v
poglavju Priporočila za izvajanje gibalno-kognitivne vadbe doma: GLAVNI
DEL.
3) Zaključni del je bil pri izvedbi razteznih vaj enak vajam pri gibalni intervenciji. Trajal je od 10 do 15 minut ter obsegal vaje sproščanja in raztezanja
pa tudi dihalne vaje. Namenjen je bil sprostitvi in raztezanju mišičnih
skupin, ki so bile v glavnem delu obremenjene. Če smo želeli zmanjšati
mišično napetost, smo položaj zadržali od 10 do 15 sekund, če pa smo želeli
izvajati vadbo gibljivosti, smo položaj raztezanja zadržali vsaj 30 sekund.
Poleg razteznih in dihalnih vaj so se udeleženci poskušali spomniti besede
iz seznama in številk, ki so jih prejeli v uvodnem delu vadbe. Pravilnost
odgovorov je preverjala vaditeljica ali njeni pomočniki.

Splošna in specifična priporočila za gibalno-kognitivno
vadbo starejših na domu:

• poskušajte se izogibati popolni telesni in tudi kognitivni nedejavnosti;
• gibalno-kognitivno vadbo začnite izvajati najprej ločeno (gibalna in
kognitivna komponenta) ter jo pozneje združite v hkratnem izvajanju.
Pomembno je, da obe komponenti osvojite do te stopnje, da ne pride do
napak pri sami izvedbi. Primer: ker je kognitivna naloga preveč zahtevna,
boste tehniko počepov izvedli pomanjkljivo (kolena ne smejo prečiti prstov
stopala) in z vajo ne boste dosegli svojega namena. Predlagamo, da najprej osvojite pravilno izvedbo gibalne vaje ali izberete gibalno vajo, ki jo že
poznate. Ko bo izvedba gibalne vaje pravilna, dodajte najprej lahko kognitivno nalogo in šele v nadaljevanju težjo;
• opravite vsaj 150 minut zmerne intenzivne telesne dejavnosti na teden
ter med tem postopoma dodajajte različne kognitivne naloge:
- pri gibalnih vajah začnite z manjšimi koraki in se pri tem držite načela
od lažjega k težjemu, od znanega k neznanemu, od izvedbe najprej preprostih in pozneje zahtevnejših nalog. Enako velja za dodajanje kognitivnih
nalog (izbirajte vaje, ki ne bodo prelahke in bodo vodile v dolgočasje ter ne
pretežke, da ne porušijo pravilne izvedbe gibalnih vaj);
- intenzivnost, trajanje in pogostost izvajanja vaj naj bodo na začetku nizki.
V nadaljevanju, ko osvojite vaje in vam te ne predstavljajo bolečin oziroma
večje fizične in mentalne utrujenosti, jih povečajte;
- izbirajte različne kognitivne naloge, ki krepijo različne kognitivne
sposobnosti. Pričakujete lahko, da se bodo tiste sposobnosti, ki jih boste
krepili, tudi izboljšale;
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• vadite redno, vsaj od tri- do štirikrat na teden;
• gibalne vaje izvajajte s hitrostjo izvedbe, ki vam je prijetna oziroma se
ob njej počutite varno in prijetno; pri tem naj bodo gibi nežni oziroma ne
sunkoviti;
• vadite z vsemi okončinami, s poudarkom na tistem sklepu, s katerim
imate trenutno največ težav;
• med izvajanjem vaj dihajte sproščeno in ne zadržujte giba;
• med izvedbo gibalno-kognitivnih vaj se ne ustavljajte in razmišljajte o
kognitivni nalogi, ampak poskušajte izvajati gibalne vaje tekoče in brez prekinitve;
• če je katera od vaj za vas prezahtevna oziroma vam povzroča bolečine, jo
izpustite oziroma jo izvedite le do meje bolečine;
• vadba naj bo sestavljena iz ogrevanja na začetku, glavnega dela in raztezanja ob koncu;
• pri vajah za moč lahko uporabljate pripomočke, kot so elastični trakovi,
žoge, uteži, vendar le, če to zmorete; dodatne pripomočke za svojo vadbo
vključujte postopoma, ko pridobivate moč;
• ugodni učinki telesne in tudi kognitivne vadbe se pokažejo šele po šestih
do osmih tednih ali še pozneje, zato ne obupajte prehitro;
• prostor, kjer vadite, naj bo varen in brez motečih dejavnikov (v bližini
stene, stola ali mize brez ostrih robov, tako da se lahko te površine držite,
da ne padete) ter dobro prezračen;
• vadite v udobnih in športnih oblačilih ter športni obutvi;
• ne pozabite na zadosten vnos tekočin;
• če imate v zvezi z izvajanjem ali vsebino vadbe dodatna vprašanja ali
težave, se obrnite na ustreznega strokovnjaka s področja (zdravnika, kineziologa, učitelja športne vzgoje/športa, fizioterapevta in druge). Vsebine kognitivnih nalog lahko dopolnite z nalogami, najdenimi v drugem delu knjige
Umovadba (Kavčič, 2015).

Priporočila za izvajanje gibalno-kognitivne
vadbe starejših na domu

Podrobno opisana uvodni del, ki je namenjen ogrevanju telesa, ter zaključni
del, ki je namenjen raztezanju in dihalnim vajam, najdete v prispevku Priporočila za gibalno vadbo starejših na domu.
V nadaljevanju se bomo osredotočili na priporočila za izvajanje gibalnokognitivne vadbe na domu, in sicer GLAVNEM DELU vaše vadbe, ki ga izvajate v obliki obhodne vadbe. Gibalne vaje so enake kot v priporočilih gibalne
vadbe na domu, vendar jim je dodana še kognitivna naloga.
Če niste redno gibalno/športno aktivni, vam na začetku priporočamo dva
obhoda in izbor lažjih vaj. Ko te vaje obvladate tako dobro, da jih izvajate
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brez težav, lahko zahtevnost in težavnost povečate z raznimi pripomočki,
podaljšanjem časa trajanja izvedbe vaj na sami postaji, skrajšanjem odmora med postajami ali preprosto izberete težjo gibalno ali kognitivno vajo.
Ko osvojite izvedbo gibalnih vaj, dodajte še kognitivne naloge, ki naj bodo
na začetku lažje, v nadaljevanju pa težje in bolj zahtevne. Bodite pozorni na
izvedbo vaje. Pogosto se namreč zgodi, da medtem ko razmišljamo o kognitivni nalogi, pozabimo izvajati gibalno nalogo.
V nadaljevanju vam predstavljamo primere stopnjevanja težavnosti vaj za
noge, roke, trup in hrbet. Gibalne vaje so enake kot v priporočilih za izvedbo
gibalne vadbe doma, vendar jim je dodana kognitivna naloga.

Primer stopnjevanja težavnosti vaje za noge
Osnovna gibalna vaja

Počep ob steni
(s pomočjo žoge
v hrbtnem delu)

Otežena gibalna vaja 1

Otežena gibalna vaja 2

Počep z utežjo
na ravnotežni
blazini

Počep

Počep z utežjo/
počep na ravnotežni
blazini
+ KOGNITIVNA NALOGA: naštevanje živali na črko Ž
(žaba, žolna, želva, žrebiček, žvižgač, žirafa ...)
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Otežena gibalna vaja 3

Primer stopnjevanja težavnosti vaje za roke
Osnovna gibalna vaja

Otežena gibalna vaja 1

Sklece ob steni

Sklece na stolu

Otežena gibalna vaja 2

Otežena gibalna vaja 3

Sklece na tleh (na
kolenih, t. i. ženske
sklece)

Sklece na tleh, t. i.
moške sklece

+ KOGNITIVNA NALOGA: naštevanje mest sveta na črko B
(Belorusija, Berlin, Bruselj, Beograd, Bern, Bridgetown ...)

Primer stopnjevanja težavnosti vaje za trup
Osnovna gibalna vaja

Otežena gibalna vaja 1

Trebušnjaki s plezanjem
do kolen

Trebušnjaki z nogami
na stolu

Otežena gibalna vaja 2

Trebušnjaki z nogami v zraku
ali na tleh
+ KOGNITIVNA NALOGA: ponavljanje seznama za nakupovanje v trgovini
(krompir, jabolka, maslo, kruh, detergent, peteršilj ...)
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Primer stopnjevanja težavnosti vaje za kolk
Osnovna gibalna vaja

Otežena gibalna vaja 1

Otežena gibalna vaja 2

Dvig bokov leže

Dvig bokov leže z žogo
med nogami

Dvig bokov leže z dvignjenimi
nogami

+ KOGNITIVNA NALOGA: naštevanje vseh okusov, ki vas spominjajo na poletje
(sonce, veter, vročina, morje, sladoled ...)

• Primer vaj obhodne vadbe za začetnike – 20 sekund dela, 40 sekund
odmora (prikaz fotografij z izvedbo vaj si oglejte v prispevku Priporočila za
gibalno vadbo starejših na domu):
- 1. vaja: dvigovanje na prste nog + naštevanje živali na črko K.
- 2. vaja: počepi ob steni (pomembna je pravilna izvedba) + naštevanje
rastlin na črko M.
- 3. vaja: sklece ob steni + poštevanka števila 2.
- 4. vaja: trebušnjaki z nogami na stolu + naštevanje 3 predmetov, ki jih
najdete v avtomobilu.
- 5. vaja: dvig bokov + naštevanje oseb, ki jih najdete v pisarni.
- 6. vaja: položaj deske na stolu + naštevajte zeleno zelenjavo.
- 7. vaja: dvig rok leže za 45 stopinj s podloženim čelom + naštevajte vse
okuse, ki vas spominjajo na zimo.
• Primer vaj obhodne vadbe za že aktivne osebe – 40 sekund dela, 20 sekund
odmora (prikaz fotografij z izvedbo vaj si oglejte v prispevku Priporočila za
gibalno vadbo starejših na domu)
- 1. vaja: dvigovanje na prste nog z dodatnim bremenom + na glas povejte
vsako drugo črko abecede.
- 2. vaja: počepi z dodatnim bremenom (pomembna je pravilna izvedba) +
tvorite besedo, ki se začne na zadnji dve črki predhodno izgovorjene besede.
- 3. vaja: sklece na stolu + zapomnite si niz besed in jih ponovite: grm,
kladivo, računalnik, jelen, trava.
- 4. vaja: trebušnjaki z nogami v zraku ali na tleh + zapomnite si niz števil in
jih ponovite: 1, 5, 5, 7, 2, 9, 8.
- 5. vaja: dvig bokov na višji podlagi + naštevajte avtohtone rastline na črko M.
- 6. vaja: položaj deske na tleh + od števila 700 odštevajte število 3.
- 7. vaja: dvig rok leže za 45 stopinj s podloženim čelom in dodatnim
bremenom + črkujte abecedo od zadaj naprej.
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Sklep
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Povzetek

V prispevku je opisana učinkovitost treh trimesečnih intervencij na telesno
sestavo in funkcionalne sposobnosti starejših odraslih oseb. Preiskovanci
so bili naključno razdeljeni v tri intervencijske (gibalno, gibalno-kognitivno
in gibalno-prehransko) ter kontrolno skupino. Telesna masa preiskovancev
se je pomembno znižala v vseh treh intervencijskih skupinah, v kontrolni
skupini pa ni bilo pomembnih sprememb. Pomembne izboljšave so
bile vidne še v moči spodnjih in zgornjih okončin, agilnosti, hitrosti hoje
ter ravnotežju. Rezultati kažejo na to, da lahko sama fizična dejavnost v
kombinaciji s kognitivno in prehransko intervencijo pomembno vpliva na
funkcionalne sposobnosti starejših oseb. Da bi dosegli še višjo učinkovitost
samih intervencij, predlagamo individualizirano obravnavo.
Ključne besede: staranje, gibalne sposobnosti, maščobna masa, vadba.

Uvod

Staranje vodi v upad funkcionalnih sposobnosti, ki zagotavljajo osnovo za
opravljanje dnevnih opravil varno in samostojno brez pretiranega napora.
Med pomembnejšimi so: gibalne sposobnosti, kot so moč in gibljivost
spodnjega in zgornjega dela telesa, vzdržljivost, agilnost in tudi ravnotežje
(Rikli in Jones, 2003). V procesu staranja je odstotek upada funkcionalnih
sposobnosti skladen z upadom gibalnih sposobnosti (Rikli in Jones, 1999).
Ob samem procesu staranja se ljudje srečujejo tudi z upadom telesne
dejavnosti, ki vodi v spremembe telesne sestave, predvsem povečevanje
maščobne mase, ki dodatno omejuje naše funkcionalne sposobnosti (Pišot
idr., 2015). Priporočila za kakovostno in zdravo staranje navajajo dvig
gibalne/športne dejavnosti, tako aerobne kot anaerobne, v kombinaciji s
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kognitivno vadbo in prehranskimi dopolnili ali uravnoteženo prehrano.
Namen naše raziskave je bil preveriti izvedljivost in učinkovitost treh
različnih intervencij (gibalne, gibalno-kognitivne in gibalno-prehranske) na
telesno sestavo in funkcionalne sposobnosti starejših preiskovancih.

Izvedba raziskave vrednotenja učinkovitosti
intervencij v okviru projekta A-Qu-A

V raziskavi je prostovoljno sodelovalo 45 preiskovancev, od tega 76 % žensk
povprečne starosti 69 ± 5 let in 24 % moških povprečne starosti 71 ± 5 let.
Vsakemu smo izmerili telesno sestavo (Maltron BioScan 916S, Združeno
kraljestvo) ter opravili Test telesne pripravljenosti za starejše (Rikli in
Jones, 2001) z nekaj dodanimi testi:
• vstajanja s stola v 30 sekundah,
• upogib komolca z utežjo v 30 sekundah,
• doseg sede,
• test praskanja hrbta,
• časovno merjeni Vstani in pojdi,
• 6-minutni test hoje,
• test korakanja v štirih kvadratih (dodatno),
• silovitost stiska pesti (dodatno, Sammons Preston, Rolyan, Bolingbrook,
IL, Združene države Amerike).
Preiskovance smo naključno razdelili v štiri skupine: Gibalna intervencija
(GI; n = 15), kombinirana gibalno-kognitivna intervencija (GKI; n = 14),
kombinirana gibalno-prehranska intervencija (GPI; n=12) in kontrolna
skupina (KS; n = 14). Pred začetkom intervencij nismo ugotovili nobenih
statistično značilnih razlik med naštetimi štirimi skupinami.

Rezultati

Pri analizi podatkov oziroma rezultatov pred in po končanih trimesečnih
intervencijah smo opazili statistične razlike za skoraj vsako opazovano
spremenljivko oziroma gibalni test.

Telesna sestava:

Po treh mesecih intervencij se je telesna masa zmanjšala (p < 0,05), in
sicer se je zmanjšala v skupini z gibalno intervencijo za 3 %, v skupini z
gibalno-kognitivno intervencijo za 1,6 % in v skupini z gibalno-prehransko
intervencijo za 1,9 %. Telesna masa se ni znižala v kontrolni skupini, ki ni
bila deležna dodatnih gibalnih intervencij (Slika 1).
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Telesna masa / kg

74
73
72
71
70
69
68
67
66

Gibalna

Gibalno-kognitivna

Gibalno-prehranska

Kontrolna

**
*
*

pred

po

Slika 1:
Spreminjanje telesne
mase po trimesečnih
intervencijah.
* in ** označujejo
statistične spremembe
pri stopnji tveganja
p < 0,05 in p < 0,01.

V nadaljevanju nismo ugotovili različnih
sprememb med skupinami (t. i. mešani
učinek) za telesno maso, ugotovili pa smo
trend k mešanemu učinku pri maščobni
masi (P = 0,094), in sicer je prišlo do
2-krat večjega upada maščobne mase
pri intervencijah v primerjavi s kontrolno
skupino.
Funkcionalne sposobnosti
V nadaljnji analizi sprememb smo opazili
statistične razlike za moč zgornjega in
spodnjega dela telesa, samoizbrano
hitrost hoje, vzdržljivost in ravnotežje.

Vstajanje s stola v 30 sek / št.
ponovitev

Po treh mesecih intervencij so se v skupini
z gibalno intervencijo povečali moč nog
za 26,3 % (Slika 2), moč rok za 13,6 %,
agilnost za 12,1 %, samoizbrana hitrost
hoje za 28,3 %, vzdržljivost za 9,2 % in
ravnotežje za 12,6 %.
Gibalna

Gibalno-kognitivna

Gibalno-prehranska

Kontrolna

23
22
21
20
19
18
17
16
15

pred

po

Slika 2: Spreminjanje
števila ponovitev vstajanja
in usedanja na stol v 30
sekundah po trimesečnih
intervencijah.
* in ** označujejo
statistične spremembe
pri stopnji tveganja
p < 0,05 in p < 0,01.
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Skupini z gibalno-kognitivno intervencijo
so se izboljšale moč nog za 22,2 % (Slika
2), agilnost za 15,3 %, samoizbrana hitrost
hoje za 20,4 % in vzdržljivost za 9,3 %.
Skupini z gibalno-prehransko intervencijo
so se izboljšali moč nog za 34 % (Slika
2), moč rok za 16,8 %, agilnost za 14,8
%, vzdržljivost za 11 % in ravnotežje za
16,4 %. Spremembe so bile značilne tudi
v kontrolni skupini, kjer so se po treh
mesecih izboljšale moč nog (Slika 2) za
14,1 %, moč rok za 6,9 % in samoizbrana
hitrost hoje za 11,6 %.
Te spremembe so bile manjše v primerjavi
z vsemi tremi intervencijskimi skupinami
in jih lahko pripišemo učinku učenja in
ali deležnosti intervencij zunaj raziskave,
saj so bili udeleženci kontrolne skupine
vključeni tudi v druge oblike gibalne

vadbe oziroma so nadaljevali svoje običajne dnevne dejavnosti. Pri tem
nismo ugotovili mešanih učinkov za opazovane spremenljivke, smo pa
ugotovili trende k mešanemu učinku v samoizbrani hitrosti hoje (p = 0,057)
in ravnotežju (p = 0,070), ki so bili najvišji v gibalni intervenciji za hojo in
gibalno-prehranski intervenciji za ravnotežje.

Diskusija

Rezultati učinkovitosti treh različnih intervencij nakazujejo na signifikantne
izboljšave po koncu trimesečnih intervencij (tudi v kontrolni skupini) v
testih moč nog in rok ter samoizbrano hitrost hoje, kjer so bile spremembe
večje v eksperimentalno-intervencijskih skupinah, kar je konsistentno
z ugotovitvami raziskav drugih (Chang idr., 2004). Napredek v kontrolni
skupini lahko pripišemo učinku učenja ali deležnosti vadbe zunaj raziskave,
kar nismo posebej preverjali, ali v enostavnosti oziroma neobčutljivosti
Testa pripravljenosti za starejše. Podobne učinke v kontrolni skupini so
opazili tudi drugi raziskovalci (Yoo idr., 2010), ki so bili pričakovani predvsem
na vzorcih ljudi, ki prihajajo iz enakih skupnosti.
Neposredno primerjavo naših intervencij z obstoječo literaturo je zaradi
zasnove intervencij in testne baterije težko opraviti, kljub temu pa lahko
sklenemo, da preiskovanci podobno napredujejo po različnih gibalnih
intervencijah kot tudi intervencijah za povečanje gibalne dejavnosti
(hoja, življenjski slog). Da pa mora biti intervencija oziroma program
dovolj intenziven, pa kaže raziskava Cyarto idr. (2008), ki je sicer ugotovil
učinkovitost 20-tedenskega gibalnega programa anaerobne vadbe, ko je
bil izveden v domačem okolju ali voden v sklopu skupinske vadbe, ni pa
ugotovil učinkovitosti samo po programu hoje – sprehajanja. Razlog lahko
pripišemo premajhni intenzivnosti programa hoje za pozitivne prilagoditve,
kjer je treba izvajati progresivne gibalne programe do 5-krat na teden
(Haskell idr., 2007).
Čeprav nismo mogli potrditi razlike med učinki različnih intervencijskih
skupin, lahko opazimo, da imajo izbrane intervencije vseeno nekoliko
različne učinke. Na primer moč nog se je najbolj povečala v kombinirani
gibalno-prehranski intervenciji (34,1 %) v primerjavi s preostalima dvema
(26,2 in 22,2 %; Slika 2). Ta ugotovitev je skladna z raziskavo (Verdijk idr.,
2009), kjer so ugotovili napredek po 12 tednih anaerobne vadbe (3-krat na
teden) z beljakovinskimi dodatki (20 gramov na eno vadbo), torej podobno
kot mi (v 25 do 30 %).
Drugi avtorji navajajo, da suplementacija z aminokislinami ni učinkovita
na mišično maso in njeno moč pri starejših osebah (Godard idr., 2002),
poudarjajo pa tudi, da je treba beljakovinske dodatke kombinirati z vadbo,
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predvsem anaerobno (Esmarck idr., 2001), če želimo doseči pozitivne
učinke na mišično maso in funkcijo pri starejših osebah. Z vidika intervencij
s prehrambnimi dodatki ne moremo spregledati tudi raziskav Godarda idr.
(2002) in Katsanosa idr. (2006), ki so ugotovili, da je treba pri starostnikih
zagotoviti tudi dovolj velik vnos leucina za stimulacijo sinteze beljakovin.
Kot kaže, je bila naša vadba manj učinkovita za spreminjanje telesne sestave,
saj smo ugotovili samo zmanjšanje telesne mase v vseh intervencijskih
skupinah. Nismo pa ugotovili zmanjšanja maščobne mase, kar lahko
pripišemo tudi uporabi bioimpedančnega merilnika, ki ni zlati standard
merjenja maščobne mase oziroma telesne sestave.
Pri pregledu literature z namenom umeščanja svojih rezultatov smo se
soočili z vrsto težav. Predvsem smo naleteli na nekonsistentnost raziskav
področja, kjer je zelo težko primerjati posamezne raziskave med seboj
zaradi različnih načinov izvedbe intervencij, različnih populacij, iz katerih
so bili izbrani vzorci, različne zgodovine preiskovancev, testne baterije in
s tem merjenih spremenljivk oziroma različnih metod merjenja enakih
spremenljivk.

Sklep

Rezultati kažejo, da lahko samo trimesečna (trikrat na teden) gibalna
dejavnost ali v kombinaciji s kognitivno ali prehransko intervencijo sproži
pozitivne spremembe telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti starejših.
Več kot tritedenska in 30-minutna srednje intenzivna gibalna/športna
dejavnost je potrebna za izboljšanje aerobnih sposobnosti. S ciljem po
spremembi telesnih značilnosti (zmanjšanje maščobne mase) oziroma
dosegati še večje učinke gibalnih sposobnosti je treba z intervencijskimi
vadbami pristopiti bolj individualno s strokovnimi kadri, kar je še posebej
pomembno z vidika načrtovanja varne vadbe starejših.
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Zasnova in opis spletnega
portala Domjenaj.si
Jasna Žerjav
Boštjan Šimunič

Povzetek

V okviru projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A)
smo zasnovali spletni portal, namenjen starostnikom. Domjenaj.si s svojim
geslom »Doma je najlepše« predstavlja spletno stran z informacijami,
ki so namenjene starostniku s ciljem, da čim dlje ohranja samostojnost
in neodvisnost na svojem domu. Vsebino za ta področja so prispevali
strokovnjaki in raziskovalci z različnih področij ter delili znanje in izkušnje,
ki so zdaj dostopne tako starostniku kot osebam, ki delajo s to starostno
skupino. V prispevku so opisani področja zanimanja starostnikov in tematike,
ki so na voljo na omenjenem portalu.
Ključne besede: starostnik, spletna stran, priporočila, vadba, terapija.

Uvod

Ob staranju prebivalstva se pojavljajo potrebe po izobraževanju populacije
in oseb, ki s to starostno skupino delajo dnevno ali občasno. Touzery s
sodelavci (2013) opozarja, da se z višanjem starosti povečuje tudi prevalenca
obolevnosti prebivalcev in da bodo ti imeli eno ali več kroničnih bolezni, s
katero bodo morali živeti več let pred smrtjo. Po raziskavi iz leta 2007 je
kronično obolenje ali daljšo zdravstveno težavo imelo 70,2 % starostnikov
nad 65 let. Vendar pa lahko starostnik kljub boleznim vzdržuje optimalen
gibalni status in samostojnost, če pravilno pristopimo.
S spletnim portalom Domjenaj.si »Doma je najlepše« želimo doseči, da
so rezultati številnih raziskav in znanje, ki so ga pridobili raziskovalci,
dostopni vsem, ki te informacije iščejo. V sklopu testiranj v projektu
smo del vprašalnika namenili tudi zanimanju za spletno stran, portal,
kjer bi ljudje dobili praktične nasvete ali poiskali odgovore. Na podlagi
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rezultatov in v sodelovanju s partnerji smo zasnovali glavna področja, ki
so predstavljena v nadaljevanju prispevka. Posebnost spletne strani pa
je vsekakor svetovalnica, ki je urejena uporabniku prijazno, saj lahko na
tehnično nezahteven način postavi vprašanje in dobi odgovor strokovnjaka
dotičnega področja.

Zasnova tematik spletnega portala
Domjenaj.si

Med rednimi testiranji po projektu A-Qu-A smo v vprašalnik vključili tudi
področja morebitnega zanimanja za spletni portal. Zanimanje za spletno
stran, kjer bi na enem mestu dobili informacije s področij terapije,
rehabilitacije, zdravstvene nege, gibanja, telesne vadbe, prehrane, bivalnega
okolja in dogodkov, je izrazilo 79 % starostnikov (n = 56). Poudarimo lahko,
da je kar 69 % vprašanih (n = 51) odgovorilo, da že iščejo informacije o
zdravju in gibanju na spletu. V Tabeli 1 smo predstavili teme, ki so po naši
oceni predstavljale zanimanje starostnikov.

Tabela 1: Rezultati vprašalnika o temah zanimanja med starostniki
Tema						n
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Zanimanje, izraženo v %

Priporočila o gibanju in z gibanjem povezane
teme s strani strokovnjakov				
45		
76 %
Priporočila o rekreativni telesni vadbi			
45		
71 %
Posnetki telesnih vadb, ki bi jim lahko sledili.		
45		
62 %
Priporočila o telesni vadbi za različna klinična
stanja (kot so diabetes, povišan krvni tlak,
povišan holesterol, povišani trigliceridi itd.)		
45		
67 %
Preventivni testi, s katerimi bi lahko sami
sledili svojim gibalnim sposobnostim
(npr. test telesnih zmogljivosti).				
45		
67 %
Primeri telesnih vadb, s katerimi bi lahko
izboljšali svoje gibalne sposobnosti.			
45		
78 %
Priporočila, kako ohranjati aktiven življenjski
slog med vsakdanjimi opravili. 				
45		
84 %
Priporočila strokovnjakov s področja terapije
in rehabilitacije					45		56 %
Priporočila strokovnjakov s področja
zdravstvene nege					45		56 %
Priporočila strokovnjakov s področja prehrane		
45		
73 %
Priporočila strokovnjakov s področja ureditve
bivalnega okolja					45		56 %
Dogodki, povezani z zdravjem v vašem okolju		
45		
71 %
Svetovalnica, kjer bi lahko sami postavili
vprašanja strokovnjakom.				45		87 %
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Vse predlagane teme so preiskovanci v več kot 50 % označili, da bi jih iskali
na spletu, kar pomeni, da je takšen portal zelo zaželen.

Oblikovanje spletnega portala Domjenaj.si

Na podlagi odgovorov na vprašalnik in partnerjev, ki sodelujejo v projektu
A-Qu-A, smo v nadaljevanju oblikovali pet glavnih področij zanimanja. To so:
terapija in rehabilitacija, kineziologija in telesna vadba, bivalno okolje, dogodki in svetovalnica. Ta področja so vidna na prvi strani spletne strani. Na
domači strani lahko uporabnik izbira med zadnjimi strokovnimi prispevki in
članki z dogodkov, ki so bili nazadnje objavljeni na spletni strani. Prav tako
so ob strani posebej poudarjeni prihajajoči dogodki in aktualni pogovori v
svetovalnici.
Uporabnik pa lahko brska še globlje med izbranimi področji, ki smo jih še
dodatno opredelili in jih predstavljamo v nadaljevanju. Najprej bomo predstavili področje Terapija in rehabilitacija, ki je predstavljeno tudi v Tabeli 2.
Vsebino tega področja so prispevali Zavod za oskrbo na domu Ljubljana,
Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani ter Fakulteta za zdravstvene
vede Univerze v Oslu in Akershusu. Vsi trije partnerji so delili svoje ugotovitve iz raziskav in izkušnje, ki jih prejemajo med svojim delom s starostniki
in njihovimi svojci.

Tabela 2: Področje Terapija in rehabilitacija
Terapija in rehabilitacija
Strokovni prispevki		

Članki in prispevki s strani strokovnjakov iz zdravstva o delovni

				

terapiji, logopediji, fizioterapiji in zdravstveni negi.

Delovna terapija		

Primeri gibalnih vaj in kognitivne vadbe ter predstavitev

				

pripomočkov na področju delovne terapije.

Logopedija			

Opis prvih znakov in izobraževanje svojcev ob nastopu težav.

Fizioterapija			

Primeri gibalnih vaj, izobraževanje svojcev o fizioterapiji in

				

predstavitev pripomočkov na področju fizioterapije.

Zdravstvena nega		

Priporočila za obisk zdravnika in izobraževanje svojcev ob

				zdravstvenih težavah.

Naslednje področje je Kineziologija in telesna vadba, ki so ga prispevali
raziskovalci iz Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (Tabela 3). Ti že
vrsto let raziskujejo povezavo med gibalno dejavnostjo starostnikov in dejavniki staranja. Tudi v tem sklopu lahko uporabnik portala poišče informacije v člankih s področja kineziologije, fiziologije, prehrane in drugih.
Prav tako so opisani in prikazani številni testi telesnih značilnosti in gibalnih
sposobnosti, s katerimi lahko uporabnik sam preveri svoj telesni in gibalni
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status. Na portalu so dostopni tudi preprosti gibalni testi, s katerimi lahko
ugotavljamo tveganje za nastop nekaterih zdravstvenih težav, in nasveti,
kako kljub starosti vzdrževati aktiven življenjski slog.
Tabela 3: Področje Kineziologija in telesna vadba
Kineziologija in telesna vadba
Strokovni prispevki		

Članki in prispevki strokovnjakov s področja kineziologije,

				

fiziologije, prehrane in drugih.

Rekreativna vadba		

Primeri telesnih vadb s fotografijami in posnetki za ohranjanje

				

ali izboljšanje gibalnih sposobnosti starostnika.

Klinična vadba		

Primeri in navodila s fotografijami in posnetki za telesno

				

vadbo za izboljšanje kliničnega stanja (na primer diabetes,

				povišan holesterol, trigliceridi).
Testi			

Posamezni testi, s katerimi lahko doma preverimo telesni

				

status in gibalno pripravljenost ali tveganje za nastanek

				zdravstvene težave.
Življenjski slog		

Priporočila in nasveti za ohranjanje aktivnega življenjskega sloga.

Področje Bivalnega okolja je prispevala Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod in pridružena članica Univerze na Primorskem (Tabela
4). Ta fakulteta je med projektom pripravila priročnik o ureditvi bivalnega
okolja, namenjen starostnikom, ki je prav tako dostopen na portalu. Delili
pa so tudi izkušnje svojih strank in primere dobrih praks.
Tabela 4: Področje Bivalno okolje
Bivalno okolje
Strokovni prispevki			

Članki in prispevki s strani strokovnjakov s področja

					

ureditve bivalnega okolja in notranjega dizajna.

Ureditev okolja			

Primeri in priročnik ureditve bivalnega okolja,

					

ki najbolj ustreza potrebam starostnika.

Izkušnje uporabnikov			

Izkušnje uporabnikov svetovanja o ureditvi bivalnega okolja.
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Področje preteklih in aktualnih dogodkov sta prispevala Mestna občina
Ljubljana in Mestna zveza upokojencev Ljubljana (Tabela 5). Na voljo so
prispevki s preteklih dogodkov in opis prihajajočih dogodkov, namenjenih
starostnikom. Prav tako so predstavljeni festivali in dejavnosti, ki jih organizirata partnerja.

Tabela 5: Področje Dogodki
Dogodki
Članki			

Prispevki o preteklih dogodkih.

Festivali			

Opis festivalov, namenjenih starostnikom.

Dejavnosti v Ljubljani		

Opis dejavnosti Mestne zveze upokojencev Ljubljana.

Koledar dogodkov		

Koledar prihajajočih dogodkov, namenjenih starostnikom.

Galerija			

Galerija preteklih dogodkov.

Kot je razvidno že iz Tabele 1, je največ (87 %) zanimanja za svetovalnico,
kjer bi uporabnik sam lahko postavil vprašanje strokovnjakom. Svetovalnica
združuje strokovnjake z več področij, ki so na voljo za vprašanja uporabnikov
spletne strani. Vsebuje kontaktni obrazec, kamor uporabnik vnese osnovne
podatke in postavi vprašanje. To vprašanje je posredovano v naš poštni nabiralnik, na katerega odgovori strokovnjak s področja v najkrajšem času.
Uporabnika o odgovoru obvestimo tudi po elektronski pošti. Vprašanje in
odgovor objavimo hkrati na spletni strani, kjer lahko drugi uporabniki podajo svoje komentarje.

Tabela 6: Predstavitev Svetovalnice
Svetovalnica
Terapija in rehabilitacija

Na vprašanja odgovarjajo: fizioterapevti, logopedi, delovni terapevti,

				

zdravniki in medicinske sestre.

Kineziologija in telesna vadba

Na vprašanja odgovarjajo: kineziologi, kondicijski trenerji in drugi

				

strokovnjaki s področja gibanja.

Bivalno okolje		

Na vprašanja odgovarjajo: strokovnjaki s področja dizajna

				

in ureditve bivalnega okolja.

Psihologija in terapevtska pomoč Na vprašanja odgovarjajo: psihologi in terapevti.
Sociala 			

Na vprašanja odgovarjajo: strokovnjaki, ki delajo na področju

				socialnih problemov starostnikov.
Razno			

Za vprašanja, ki niso povezana z naštetimi področji in nanj

				

lahko odgovorijo drugi uporabniki.
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Vse aktualne razprave v svetovalnici so še posebej izpostavljene na prvi
strani portala, kar obiskovalca spodbudi, da tudi sam poda komentar, lastno
izkušnjo ali nasvet.

Sklep

Literatura

Spletni portal Domjenaj.si že zdaj pokriva široko paleto področij, ki jih bomo
v prihodnje še nadgrajevali. Redno bomo tudi objavljali prispevke na temo
aktivnega in kakovostnega staranja, ki bodo uporabni za starostnike ter
osebe, ki delajo z njimi. Vabljeni ste k ogledu vsebine. Če imate predlog za
izboljšavo ali željo po sodelovanju, nam to napišite v naš obrazec, ki ga najdete v zavihku kontakt. Vsakega mnenja ali prispevka bomo veseli.

1. Touzery, S. H., Kydd, A., Savic, B. S. (2013). Odnos do dela s starostniki med
kliničnimi mentorji. Obzornik zdravstvene nege, 47 (2), 157.
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Mestna zveza upokojencev
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Starejši in aktivno partnerstvo
v projektu A-Qu-A
Marjan Sedmak

Mestna zveza upokojencev Ljubljana (v nadaljevanju MZU) na pobudo in ob
podpori Mestne občine Ljubljana od leta 2005 izvaja programe dnevnih centrov aktivnosti za starejše. Dnevni centri aktivnosti za starejše so postali
centri srečevanja in organiziranja dejavnosti za starejše občanke in občane
Ljubljane. S svojo ponudbo pomembno dopolnjujejo družinsko oskrbo,
razbremenjujejo svojce in prispevajo k podaljševanju življenja starejših v
lastnem domu s popestritvijo vsakdana. Pripomorejo tudi k večji socialni
vključenosti in preprečevanju osamljenosti, podaljšanju vitalnosti, krepitvi
in ohranjanju samostojnosti ter pospeševanju socialnih stikov. Dnevni centri aktivnosti za starejše tako predstavljajo pomembno vlogo pri aktivnem
staranju in medgeneracijskem sodelovanju, saj s svojimi programi prispevajo k ustvarjanju ugodnih pogojev za kakovostnejše bivanje starejših v
domačem okolju. K njihovi priljubljenosti in uspešnosti gotovo pripomore
tudi možnost vključevanja starejših kot prostovoljcev, ki lahko s tem vplivajo
na izbor in vsebino posameznih dejavnosti, so pri tem aktivni ter prenašajo
svoje znanje. Dnevni centri aktivnosti pa pomenijo tudi prvi dve osnovni stopnji zagotavljanja podpore in oskrbe tako starejših kot tudi vseh drugih, ki se
soočajo bodisi z izključenostjo, socialno odrinjenostjo in osamelostjo bodisi
si preprosto želijo delovati kot vezni člen med generacijami, in sicer na skupnostni in participativni osnovi ter kot prostor za intenzivna medgeneracijska srečanja. Značilnost takšne oblike povezovanja mlajših in starejših je
nizek prag dostopnosti: gre za ustanove s široko odprtimi vrati ter »kratko
razdaljo« med izvajalcem in uporabnikom. Takšna oblika dela pospešuje
domačnost, lajša sodelovanje neprofesionalnih sodelavcev in prostovoljcev,
zaradi neposrednega vključevanja v okolico pa omogoča hitro prepoznavanje stvarnih potreb porabnikov ter prilagajanje programov tem potrebam.
MZU se je v projekt A-Qu-A vključil kot partner za informiranje meščanov
o projektu in ponujenih storitvah, pri čemer se je osredotočil predvsem na
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številne uporabnike dnevnih centrov. Partnerstvo MZU v projektu A-Qu-A
je bilo pomembno tako za MZU in njegove uporabnike kot tudi za samo uspešnost projekta. Uporabniki dnevnih centrov so bili del ciljne skupine projekta in končni uporabniki storitev, ki so pripomogle h kakovosti njihovega
bivanja ter krepitvi njihove vitalnosti in psihofizičnih sposobnosti. V okviru
projekta so bile ponujene rešitve, ki lahko trajnostno vplivajo na bivanjske navade starejših, njihovo večjo samostojnost ter bolj zdravo in aktivno življenje.
MZU je v okviru svojih udejstvovanj promoviral projekt ter v skladu s svojo
redno dejavnostjo svoje uporabnike seznanjal z možnostmi koriščenja različnih dejavnosti in storitev, ki jim jih je brezplačno nudil projekt.
Uspešnost projekta A-Qu-A se kaže v visokem številu meščanov, ki jih je
informacija o projektu dosegla in so imeli možnost koriščenja storitev projekta, ter seveda v zadovoljstvu vključenih uporabnikov. MZU je pri tem odigral nepogrešljivo in osrednjo vlogo, saj predstavlja najpomembnejši stik s
ciljno skupino uporabnikov projekta.
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Delovnoterapevtska obravnava osebe po
možganski kapi v domačem okolju
Anja Škulj
Tinor Kafel,
Katarina Galof
Marija Tomšič

Povzetek

Uvod: Možganska kap (CVI) najpogosteje prizadene gibanje, ki v kombinaciji
s senzornimi izgubami zmanjša človekovo samostojnost in kakovost
življenja. Delovni terapevt z obravnavo, ki temelji na razvojno nevroloških
načelih, znova vzpostavi normalno raven gibanja prizadete strani telesa
ter izboljša samostojnost, učinkovitost in varnost vsakodnevnega delovanja
uporabnika. Namen: Cilj študije je ugotoviti, kako delovnoterapevtska
obravnava v domačem okolju osebe po CVI s poudarkom na razvojno
nevrološki obravnavi vpliva na zadovoljstvo in kakovost izvedbe dnevnih
dejavnosti. Metode dela: V obravnavo je bil vključen 87-letni moški po
možganski kapi, katere posledica je levostranska hemiplegija. Uporabljena
sta bila dva ocenjevalna instrumenta: kanadska ocena izvedbe dejavnosti
(COPM) in analiza dejavnosti po spretnostih. Devettedenska obravnava je
potekala dvakrat na teden po eno uro in pol. Rezultati: Končno ocenjevanje
s kanadsko oceno izvedbe dejavnosti (COPM) kaže pomemben napredek
v izbranih dejavnostih. Povprečna ocena izvedbe dejavnosti je višja za 5,
povprečna ocena zadovoljstva ob izvedbi pa za 7,67. Razprava in sklep:
Razvojno nevrološka obravnava uporabnika po kapi na domu se je izkazala
za učinkovito.
Ključne besede: možganska kap, razvojno nevrološka obravnava, domače
okolje.

Uvod

Možganska kap ali cerebralno vaskularni inzult (v nadaljevanju CVI) je
akutna nevrološka disfunkcija vaskularnega izvora (WHO, 1980). Najbolj
opazne posledice CVI so motnje gibanja in ravnotežja, poleg tega so pogosto
prizadeti govor in kognicija, vid, požiranje ter kontinenca (Langhorne et al.,
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2011). Hemiplegijo spremljajo spremenjen mišični tonus, ki je sprva znižan
(hipotonus), pozneje povišan (spastičnost), nezadostna kontrola trupa in
nenadzorovano sinergistično gibanje, ki onemogoča izoliran gib (Harvey et
al., 2007). Oslabljeni ali odsotni sta propriocepcija in stereognozija, medtem
ko je zaznavanje bolečine in temperature omejeno. CVI prizadene tudi
kognicijo, ki se odraža pri težavah s pozornostjo, spominom, orientacijo,
izvršilnimi funkcijami in govorom (Bernhardt, 2011). Kadar je prizadet govor
ter se pojavijo težave z razumevanjem jezika in produkcijo govora, govorimo
o afaziji. To predstavlja oviro v komunikaciji (Woodson, 2008). Vse naštete
težave povzročijo nesamostojnost na vseh področjih človekovega delovanja,
kar negativno vpliva na kakovost življenja. 25 % oseb po CVI se vrne na raven
delovanja pred CVI (Woodson, 2008).
Rehabilitacija uporabnika po CVI je najučinkovitejša, kadar sodeluje
interdisciplinarni tim (strokovni delavci, bolnik in svojci) (Woodson, 2008).
Pomemben del rehabilitacijskega tima je delovni terapevt, saj z uporabo
pripravljalnih in namenskih dejavnosti ohranja ali znova vzpostavlja spretnosti
ter posledično vpliva na stopnjo samostojnosti (Legg, 2007). Obravnava na
domu uporabniku omogoča učenje spretnosti in izvajanje dnevnih dejavnosti
v okolju, ki ga pozna, kar lahko vpliva na učinkovitejšo izvedbo. Dodatna
prednost obravnave na domu je prepoznavanje ovir in nevarnosti fizičnega in
socialnega okolja, ki zavirajo izvedbo dejavnosti (Wolf in Baum, 2016).
Cilj študije je ugotoviti, kako delovnoterapevtska obravnava v domačem
okolju osebe po CVI s poudarkom na razvojno nevrološki obravnavi vpliva na
zadovoljstvo in kakovost izvedbe dnevnih dejavnosti.

Metode

Študija primera obravnave osebe po CVI v domačem okolju. Obravnavo
je izvajal študent tretjega letnika delovne terapije pod mentorstvom
predavateljice. Ta je potekala od novembra 2015 do januarja 2016, devet
tednov, dvakrat na teden po eno uro in pol. Obravnava je potekala v
sodelovanju z Zavodom za oskrbo na domu Ljubljana.
Delovnoterapevtska obravnava je potekala po ameriškem modelu prakse –
AOTA (angl. American Occupational Therapy Association). Delovni terapevti
pri svoji obravnavi uporabljajo okupacije in dejavnosti kot osnovne metode za
intervencijo v procesu dela. Za pomoč pri doseganju ciljev delovni terapevt
spodbuja interakcijo uporabnika z njegovim okoljem in okupacijami, v
katere se vključuje. Proces dela je sestavljen iz treh glavnih korakov, to so
evalvacija, intervencija in izidi.
V sklopu evalvacije delovni terapevt pridobi podatke o uporabniku. V fazi
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intervencije terapevt načrtuje obravnavo in jo izvaja ter spremlja njeno
učinkovitost. Učinkovitost obravnave terapevt preverja s primerjavo
začetnega in končnega delovanja uporabnika (AOTA, 2008).
Okupacijski profil: Uporabnik, star 87 let, je pred dvema letoma doživel
možgansko kap, katere posledica je levostranska hemiplegija. Njegova
vzdržljivost je zmanjšana, izvedbo dejavnosti pa še dodatno ovirajo bolečine
v križu. Za izvedbo vseh dejavnosti potrebuje invalidski voziček. Pri izvedbi
ožjih dnevnih dejavnosti je odvisen od tuje pomoči. Pri mobilnosti po
stanovanju je samostojen, varnost pri transferih pa je zmanjšana zaradi
hitre utrudljivosti.
Ocenjevanje: Na podlagi polstrukturiranega intervjuja (standardizirani
kanadski test izvedbe okupacije – COPM (angl. Canadian Occupational
Performance Measure)) uporabnik identificira težave in omejitve v izvajanju
zanj pomembnih dejavnosti z vseh področij človekovega delovanja,
upoštevajoč njegove vloge. Uporabnik poda samooceno od 1 do 10 za izvedbo
dejavnosti in zadovoljstvo ob tej izvedbi. To terapevtu omogoča postavljanje
specifičnih ciljev, ki naslavljajo problematična, uporabniku pomembna
področja, za katere je motiviran. Po koncu terapije omogoča spremljanje
napredka, ki se odraža v uporabnikovi spremenjeni samopercepciji izvedbe
okupacij in zadovoljstva z izvedbo (Law et al., 2005).
Analiza dejavnosti po spretnostih je ocenjevalni instrument, ki temelji na
testu za ocenjevanje motoričnih in procesnih spretnosti (angl. Assessment
of Motor and Process Skills – AMPS) (Fisher in Bray, 2010). Opazujemo
in ocenjujemo 16 motoričnih in 20 procesnih spretnosti. Motorične
spretnosti zajemajo položaj telesa med izvajanjem dejavnosti, ravnanje s
predmeti, človekovo in posameznikovo premikanje predmetov, napor ter
porabo energije, procesne pa uporabo znanja med izvajanjem dejavnosti,
časovno organizacijo, organizacijo prostora in predmetov ter sposobnost
prilagajanja med izvajanjem. Ocenjevali smo samostojnost, varnost in
učinkovitost izvajanja širših dnevnih dejavnosti, upoštevajoč zahtevnost
izbrane dejavnosti (Pihlar, 2013).
Tabela 7: COPM: 4. 12. 2015
Dejavnost			

Ocena izvedbe		

Ocena zadovoljstva ob izvedbi

Natakanje vode		1			1
Umivanje zob ob umivalniku

1			

1

Telovadba			7			5
Povprečje			
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3			2,33

Tabela 8: Analiza dejavnosti po spretnostih – transfer z invalidskega vozička, 4. 12. 2015
Stopnja težave		

Motorične spretnosti

Procesne spretnosti

1 (zmerna)			

Stabilizira, vzravna,

Ohranja ritem.

				ohranja ritem.

Analiza izvedbe okupacije: S testom COPM smo ugotovili, da ima uporabnik
težave pri izvedbi ožjih dnevnih dejavnosti, to je umivanja zob in nalivanja
vode v kozarec, ter širših dnevnih dejavnosti telovadbe. Uporabnik je izvedbo
ocenil s povprečno oceno 3, zadovoljstvo pa z 2,33. Analiza dejavnosti
transfera z invalidskega vozička na rob postelje je pokazala zmerna
odstopanja (ocena 1) pri motoričnih spretnostih stabilizira, poravnava in
ohranja ritem. Izvedba je samostojna in učinkovita, varnost in vzdržljivost
pa sta zmanjšani.
Obravnava: Vsako obravnavo smo začeli s handlingom in sproščanjem. V
obravnavi smo izvajali dejavnosti, ki vključujejo prenose teže, saj pomembno
vplivajo na uravnavanje povišanega mišičnega tonusa. Z vzpostavljanjem
zavedanja plegične polovice telesa bo uporabnikovo gibanje v kompleksnejših
dejavnostih bolj samostojno in funkcionalno (Davis, 2001; Levit, 2008).
Pripravljalne dejavnosti, s katerimi je terapevt uravnaval mišični tonus in
facilitiral normalno gibanje, so rotacije trupa. Rotacije se izvajajo soročno,
zahtevnost dejavnosti pa lahko stopnjujemo s spreminjanjem položaja iz
ležečega v sedečega in stoječega ter s spreminjanjem ravnin, v katerih
se gibanje izvaja (Davis, 2001). S prenosom teže krepimo mišice trupa ter
zgornjih in spodnjih ekstremitet, s čimer vzpostavljamo boljši nadzor trupa.
Namenska dejavnost brisanja mize prenaša vse terapevtske lastnosti trupa
na smiselno vsakodnevno dejavnost. Glede na uporabnikove sposobnosti
smo stopnjevali zahteve dejavnosti ter bili med izvedbo pozorni, da ni
prihajalo do asimetrij, povišanja mišičnega tonusa in kompenzatornih gibov
(Levit, 2008).
Dejavnost poganjanja ročnega kolesa zahteva prenos teže naprej, kar
je pomembna priprava za učenje vstajanja iz sedečega položaja. S to
dejavnostjo smo krepili mišično moč zgornjih udov, spodbujali izvajanje
izoliranih gibov v posameznih sklepih, preprečevali sinergistično gibanje in
izboljšali koordinacijo (Luft et al., 2004).
Dvig medenice od podlage je bila pripravljalna dejavnost za hojo in
vzpostavljanje kontrole trupa (Kane in Buckley, 2016). Dvig medenice je
pomembna funkcija mobilnosti, saj omogoča mobilnost in oblačenje v
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postelji ter uporabo nočne posode, hkrati pa pomembno zmanjšuje pritisk
na zadnjico po dolgotrajnem ležanju.
Pri izvajanju transfera z invalidskega vozička na posteljo in nazaj je terapevt
zagotovil varnost z asistenco s sprednje strani. Pravilno izveden transfer je
pomembna dejavnost, ki je uporabniku omogočila preprostejše in varnejše
vstajanje iz sedečega položaja ter prenos teže na plegično nogo v odsotnosti
patoloških ekstenzijskih vzorcev spodnjega uda (Davis, 2001).
Za izvajanje dejavnosti sonožnega vstajanja je terapevt zagotovil nevtralen
položaj medenice v sedečem položaju in tako z vzpostavljanjem ustrezne
poravnave trupa preprečil spremembe mišičnega tonusa. Za ponovno
vzpostavitev učinkovite in varne hoje so pomembni zadostna mišična moč in
koordinirano gibanje spodnjih udov, ravnotežje in stabilna vzravnana drža v
odsotnosti spastičnih patoloških refleksov (Eng, Fang Tang, 2007).
Namensko dejavnost oblačenja jopice je uporabnik izvajal sede na invalidskem
vozičku ali na robu postelje; zaradi večje čvrstosti sedežne površine je
invalidski voziček primernejši od postelje (Davis, 2001). Za izvajanje te
dejavnosti je potrebna zadostna kontrola trupa brez opore rok, saj vključuje
seganje in prenose teže v različnih ravninah (Birge James, 2008). Z nogami
trdno na tleh in ustrezno poravnavo trupa je terapevt preprečil povišanje
mišičnega tonusa, patoloških refleksov in asociiranih reakcij (Davis, 2001).
Z nameščanjem oblačil na prizadeto stran telesa je spodbujal obračanje in
seganje na prizadeto stran, hkrati pa tudi prenose teže ter rotacije in aktivno
kontrolo trupa. Terapevt je uporabnika učil prilagojenega načina izvedbe
dejavnosti. Uporabnik si je dal na kolena jopico z visečimi rokavi čez kolena.
Najprej si je rokav nadel na plegično roko, jopico potegnil čez hrbet in oblekel
še drugi rokav. Za preprostejšo izvedbo dejavnosti je terapevt priporočal tudi
uporabo ohlapnejših in elastičnih oblačil z zadrgo ali velikimi gumbi (Birge
James, 2008).
Namensko dejavnost rezanja jabolka je uporabnik izvajal sede na invalidskem
vozičku za kuhinjsko mizo. S primernim pozicioniranjem plegične roke v vidno
polje in razbremenjenim položajem na mizi je terapevt spodbujal poravnavo,
simetrijo trupa in zavedanje prizadete polovice telesa. Z uporabo pripomočka
– prilagojene deske je terapevt zagotovil varnost izvedbe, za uporabnika pa
je bila dejavnost izvedljiva z manj napora. Gumijasti čepki na dnu deske so
preprečevali njen zdrs, žebljički in poudarjen rob pa so stabilizirali jabolko, da
ga je uporabnik lahko narezal z eno roko (Ryan et al., 2016).
Za omogočanje izvedbe dejavnosti umivanja obraza je terapevt prilagodil
okolje z dodajanjem pripomočka (de Jung, 2011). Upoštevajoč uporabnikovo
višino, širino, težo, starost in fizične sposobnosti, je terapevt izdelal stol,
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s katerim je uporabniku omogočil dostopnost do umivalnika, ki mu zaradi
uporabe invalidskega vozička ni bil dostopen. Z ustreznimi dimenzijami stola
je bilo doseženo ustrezno pozicioniranje uporabnika. S polaganjem plegične
roke na rob umivalnika je bila dosežena stabilna drža. Pripomočke je terapevt
postavil znotraj obsega funkcionalnega dosega (Answorth in De Jung, 2011) na
plegično stran, s čimer je spodbujal obračanje in seganje na prizadeto stran,
prenose teže ter rotacije in aktivno kontrolo trupa (Birge James, 2008).
Dejavnost natakanja vode v kozarec je bila še ena od uporabnikovih prednosti.
Izvedba je bila onemogočena zaradi nedostopnosti okolja. V sedečem položaju
uporabnik ni imel ustreznega funkcionalnega dosega do pipe. To se je spremenilo,
če je uporabnik vstal. Plegično roko je soročno namestil na pult, vstal in segel do
pipe. Z naslonom in razbremenitvijo plegične roke na podlagi je uporabnik dosegel
ustrezno poravnavo trupa in enakomerno obremenitev obeh nog, hkrati pa je opora
ob podlago nudila zadostno stabilnost med stojo in seganjem (Davis, 2001).
Umivanje obraza in natakanje vode v kozarec sta uporabnikovi največji
prednosti ter sta zanj najpomembnejša izida delovnoterapevtske obravnave. S
stopnjevanjem pripravljalnih dejavnosti je terapevt dosegel varno in samostojno
izvedbo izbranih ožjih dnevnih dejavnosti.

Izidi

Vse izpostavljene dejavnosti so bile s strani uporabnika ob koncu devettedenske
obravnave ocenjene z višjo oceno kot pred začetkom. Povprečna ocena izvedbe
dejavnosti je bila višja za 5, medtem ko je bila povprečna ocena zadovoljstva
ob izvedbi višja za 7,67. Zadovoljstvo ob izvedbi vseh dejavnosti je po koncu
obravnave ocenil z deset. Z delovnoterapevtsko obravnavo smo dosegli vse
zastavljene specifične cilje.

Tabela 9: COPM – primerjava rezultatov
Dejavnost

Ocena izvedbe

Ocena zadovoljstva

Ocena izvedbe

Ocena zadovoljstva

4. 12. 2015

4. 12. 2015

5. 2. 2016

5. 2. 2016

Natakanje
vode

1

1

7

10

Umivanje zob
ob umivalniku

1

1

7

10

Telovadba

7

5

10

10

Povprečje

3

2,33

8

10
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Tabela 10: Analiza dejavnosti po spretnostih – transfer z invalidskega vozička na rob
postelje – primerjava rezultatov
Stopnja
težave

Motorične spret.
4. 12. 2015

Motorične spret.
5. 2. 2016

Procesne spret.
4. 12. 2015

Procesne spret.
5. 2. 2016

1 (zmerna)

Stabilizira,
vzravna,
ohranja ritem.

Vzravna,
ohranja ritem

Ohranja
ritem.

Ohranja
ritem.

Vnovično ocenjevanje po devettedenski obravnavi je pokazalo napredek pri
motoričnih spretnostih, in sicer izboljšanje stabilizira in vzravna, medtem ko
ohranja ritem ostaja zmerna težava. Procesne spretnosti so nespremenjene.

Razprava

Razvojno nevrološka obravnava uporabnika po CVI na domu se je izkazala
za učinkovito. To smo dokazali z rezultati analize dejavnosti po spretnostih,
ki je pokazala izboljšanje motoričnih spretnosti vzravna in stabilizira.
Izvedba transfera je postala samostojna, varna in učinkovita. COPM potrjuje
napredek, ki ga je pokazala analiza dejavnosti po spretnostih z uporabnikovo
samooceno izvedbe in zadovoljstva izvajanja prednostnih dejavnosti. Velik
napredek, viden iz COPM-ja, nam pove, da je bila obravnava smiselna in
učinkovita za uporabnika. Ugotavljamo, da so adaptacije okolja in izvedbe
dejavnosti, upoštevajoč razvojno nevrološke strategije, omogočile dosego
vseh zastavljenih specifičnih ciljev. Adaptacije so omogočile vključenost v
izvedbo prednostnih ožjih dnevnih dejavnosti umivanja obraza ob umivalniku
in natakanja vode.
Tomšič (2016) dokazuje, da je razvojno nevrološka obravnava osebe po kapi
po konceptu Bobath v domačem okolju učinkovita. Izboljšuje motorične in
procesne spretnosti, zaradi česar se izboljša tudi izvedba dnevnih dejavnosti.
Adaptacijo domačega okolja smo uvedli na podlagi intervjuja in upoštevali
uporabnikove želje. Terapevt je izdelal stol, ki ga je namestil v kopalnico,
uporabniku pa s tem omogočil umivanje obraza ob umivalniku. COPM je
potrdil učinkovitost, smiselno pa bi bilo objektivno potrditi še s kakšnimi
drugimi ocenjevalnimi instrumenti. Z ocenjevanjem dejavnikov tveganja
v domačem okolju bi lahko potencialne dejavnike tveganja naslavljali s
specifičnimi adaptacijami okolja, podobno kot so storili Ng et al. (2005) v
svoji raziskavi.
Prednost domačega okolja vidimo v možnosti terapevtovega vpogleda v
uporabnikovo delovanje v pristnih situacijah in okolju. Vse prilagoditve
okolja in dejavnosti so učinkovite, saj upoštevajo notranje in zunanje
spodbujevalce in zaviralce.
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Povzetek

Uvod: Parkinsonova bolezen je nevrodegenerativna bolezen, ki prizadene
zlasti gibanje. Najpogosteje se pojavijo značilni motorični simptomi:
tremor, rigidnost, bradikineza in motnje ravnotežja, ki zmanjšujejo
samostojnost, varnost in učinkovitost izvajanja vsakodnevnih dejavnosti.
Namen: Cilj študije je ugotoviti, kako delovnoterapevtska obravnava osebe
s parkinsonovo boleznijo v domačem okolju, s poudarkom na razvojno
nevrološki obravnavi, vpliva na zadovoljstvo in kakovost izvedbe dnevnih
dejavnosti. Metode dela: Uporabnik v izbranem primeru je moški, star 74
let, z diagnosticirano parkinsonovo boleznijo. Za ocenjevalni instrument je
bila izbrana analiza dejavnosti po spretnostih. Obravnavo so izvajali študenti
tretjega letnika delovne terapije pod mentorstvom predavateljice. Rezultati:
Ob koncu obravnave je ocenjevanje z analizo dejavnosti po spretnostih
pokazalo pomemben napredek in izboljšanje za eno oceno pri motoričnih
spretnostih poravnava, stabilizira, koordinira, ravna in giblje tekoče. Druge
motorične in procesne spretnosti ostajajo nespremenjene. Razprava in
sklep: Delovnoterapevtska obravnava po razvojno nevroloških načelih na
domu se je izkazala za učinkovito.
Ključne besede: parkinsonova bolezen, razvojno nevrološka obravnava,
domače okolje, študija primera.

Izhodišča

Parkinsonova bolezen je kronična nevrodegenerativna bolezen, ki prizadene
zlasti motorične spretnosti (Rečnik in Avberšek, 2002). Največkrat
prizadene ljudi srednje in pozne starosti ter je neozdravljiva (Hou, Lai,
2008). Povzroča jo propadanje dopaminskih nevronov v črni substanci
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možganskega debla (Živin, 2001). Prvi znaki bolezni se pokažejo, ko propade
približno 80 % dopaminskih nevronov (Rečnik in Avberšek, 2002). Bolezen
se začne z utrujenostjo, bolečinami v mišicah in pomanjkanjem energije.
Značilni so štirje motorični simptomi: tremor, rigidnost, bradikineza in
motnje ravnotežja (Ocepek, 2001). Poleg teh pa se pojavijo tudi nemotorični
simptomi, med katerimi so najpogostejši motnje spanja, nevropsihiatrične
težave (depresija, demenca …) in avtonomni simptomi (težave z mehurjem,
potenje in nezmožnost erekcije) (EPDA, 2010).
Glavni cilj delovnoterapevtske intervencije je zmanjšati disfunkcijo, hkrati pa
vzdrževati in spodbujati varno, učinkovito in čim bolj samostojno vključenost
v okupacije in življenjske vloge. Upoštevajoč napredujočo naravo bolezni,
terapevt uporablja prilagajanje dejavnosti in vedenja ter adaptacij okolja
(Forwell et al., 2008).
S študijo želimo ugotoviti, kako delovnoterapevtska obravnava osebe s
parkinsonovo boleznijo v domačem okolju vpliva na zadovoljstvo in kakovost
izvedbe dnevnih dejavnosti.

Metode

Oblika: Obravnavo so izvajali študenti tretjega letnika delovne terapije pod
mentorstvom predavateljice. Obravnava je potekala od novembra 2015 do
januarja 2016, 9 tednov, dvakrat na teden po eno uro in pol, v sodelovanju z
Zavodom za oskrbo na domu Ljubljana.
Delovnoterapevtska obravnava je potekala po ameriškem modelu prakse –
AOTA (angl. American Occupational Therapy Association). Delovni terapevti
pri svoji obravnavi uporabljajo okupacije in dejavnosti kot osnovne metode za
intervencijo v procesu dela. Za pomoč pri doseganju ciljev delovni terapevt
spodbuja interakcijo uporabnika z njegovim okoljem in okupacijami, v
katere se vključuje.
Uporabnik, star 74 let, je imel pred 18 leti diagnosticirano parkinsonovo
bolezen. Živi v stanovanjski hiši z ženo, ki mu nudi asistenco. Zaradi
rigidnosti in izrazite fleksijske drže je nesamostojen v izvajanju ožjih dnevnih
dejavnosti. Uporabnikova pričakovanja od delovnoterapevtske obravnave so
ohranjanje spretnosti izvedbe in možnost vključevanja v okupacije.
Ocenjevanja: Uporabljena je bila analiza dejavnosti po spretnostih, ki je
nestandardiziran ocenjevalni instrument, izhajajoč iz testa za ocenjevanje
motoričnih in procesnih spretnosti (angl. Assessment of Motor and Process
Skills – AMPS) (Fisher in Bray, 2010). S testom ocenjujemo 16 motoričnih in
20 procesnih spretnosti (Pihlar, 2013). Ocenjujejo se samostojnost, varnost
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in učinkovitost izvajanja ožjih in širših dnevnih dejavnosti, upoštevajoč
zahtevnost izbrane dejavnosti (Pihlar, 2013).
Obravnava: Uporabnikovo izvedbo dejavnosti predvsem zavira oslabljeno
gibanje, ki se odraža kot odstopanje pri motoričnih spretnostih. Zaradi tega
uporabnik v izvedbi ožjih dnevnih dejavnosti ni samostojen, učinkovit in varen,
vzdržljivost pa je zmanjšana. Delno je samostojen pri dejavnostih osebne
higiene in hranjenju, ki ju izvede v naprej pripravljenem okolju in s pripomočki.
Pri mobilnosti, kopanju in oblačenju potrebuje asistenco žene ali oskrbovalk,
ki mu predstavljajo osnovno socialno mrežo. Participacijo v okupacijah
najbolj podpira in spodbuja žena, omogoča pa jo prilagojeno domače okolje.
Veliko vlogo pri vključevanju v dejavnosti ima tudi uporabnikova motivacija
za ohranjanje sposobnosti, naklonjenosti prilagoditvam in sprejemanje
tuje pomoči. Izvedena je bila analiza dejavnosti po spretnostih – hranjenje.
Uporabnik je pojedel kosilo (juho, narezan zrezek, krompir, solato) sede
na invalidskem vozičku za jedilno mizo. Kosilo mu je bilo predhodno
postreženo. Največ odstopanj je bilo pri motoričnih spretnostih. Resno
težavo (3) predstavljajo spretnosti stabilizira, poravnava, sega, koordinira,
ravna, giblje tekoče, uravnava, vzdrži in ohranja ritem. Srednjo težavo (2)
predstavljajo spretnosti prenaša, dviguje in prijema. Procesne spretnosti
so bolj ohranjene kot motorične. Srednjo težavo (2) predstavljajo spretnosti
ohranja ritem, začne in konča, zmerno težavo (1) pa je pozoren/osredotočen,
izvaja neprekinjeno, upošteva, spremeni izvajanje in prilagodi.
V sklopu pripravljalnih dejavnosti je terapevt izvajal handling, rotacije trupa,
dvig medenice od podlage, antefleksijo ramenskega sklepa do horizontale
in rotacijo, večanje obsega giba zgornjih okončin, pripravljalne dejavnosti
za afazijo, pitje in hranjenje. Pri tem je upošteval sekvence človekovega
razvoja ter tako smiselno pri vseh pripravljalnih in namenskih dejavnostih
leže v postelji, v nadaljevanju pa sede na invalidskem vozičku.
Mobilnost v postelji je prva oblika mobilnosti. Za to je potrebno obračanje
na bok, ki pa je pogosto oteženo zaradi slabe kontrole trupa. Z izvajanjem
rotacijskih gibov v zgornjem in spodnjem delu trupa normaliziramo mišični
tonus in facilitiramo želene gibalne vzorce (Gentile Guzman, 2013). Rotacija
je pripravljalna dejavnost za obračanje v postelji, posedanje in transfer
(Lanier Pierce, 2008).
Dvig medenice od podlage je pomembna pripravljalna dejavnost, ki
omogoči sedenje. Namenjena je doseganju nevtralnega položaja medenice,
potrebnega za aktivno sedenje in stojo.
S handlingom in rotacijami terapevt inhibira nepravilno držo. Ko je bila
vzpostavljena zadostna posturalna kontrola za aktivno sedenje brez
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opore, je uporabnik lahko začel sočasno izvajati gibe zgornjih okončin,
kar je stopnjevanje dejavnosti sedenja (Levit, 2008). Delovni terapevti se
usmerjamo tudi na gibljivost. To se lahko izboljšuje s pripravljalnimi in
namenskimi dejavnostmi ali v obliki vadbe (Janša, 2011). Pri obravnavi
je terapevt stal pred uporabnikom in s tem vplival na poravnavo vratne
hrbtenice, z verbalnimi navodili pa spodbujal aktivno gibanje rok. Uporabnik
je izvajal fleksijo in ekstenzijo prstov in komolca ter abdukcijo ramenskega
sklepa. Gibi so bili izvajani v eni ravnini. Še boljši in hitrejši učinek bi bil, če
bi izvajali gibe v več ravninah. Izvajanje aktivnih gibov pa vsekakor izboljšuje
kardiovaskularni in respiratorni sistem. Preprečuje mišično atrofijo in
nastajanje krvnih strdkov, ohranja mišično vzdržljivost in sklepno gibljivost
ter izboljšuje koordinacijo (Mancinelli, Davis, 2006).
S ponavljanjem obrazne mimike in glasovnimi vajami je terapevt ohranjal
samostojnost pri pitju in hranjenju.
Dihalne vaje uporabljamo za sproščanje, poravnavo ključnih točk in
ohranjanje vitalne kapacitete pljuč (Schenkman et al., 1989). Pri parkinsonovi
bolezni z dihalnimi vajami ohranjamo funkcije govora (Gillen, 2013).
Med pripravljalnimi dejavnostmi je terapevt uporabil tudi glasbo, saj glasba
in ritem spodbujata povezavo med slušnim in gibalnim sistemom. Ritmično
gibanje izboljša hojo, koordinacijo, držo in ravnotežje (Raglio, 2015).
Pri učenju tehnike vstajanja je terapevt uporabil višje sedežne površine.
Z neprekinjeno izvedbo vseh zaporednih korakov vstajanja je uporabnik
dejavnost lažje izvedel in s tem porabil manj energije (Kane, Buckley,
1998). Pri vstajanju s pomočjo držala je uporabnik potreboval zadostno
mišično moč zgornjega uda, zadosten obseg fleksije in ekstenzije zapestja
ter ustrezno moč prijema/stiska. Z izvajanjem te dejavnosti je uporabnik
ohranjal kapacitete izvedbe (Lanier Pierce, 2008). Pri hoji je terapevt
preprečil, da bi prihajalo do hiperekstenzije v kolenu, zagotovil zadostno
kontrolo v torakalnem predelu hrbtenice in omogočil aktivno gibanje, ki
izhaja iz medenice (Davies, 2000). Rolator se uporablja pri osebah, ki imajo
razmeroma dobro ravnotežje, vendar vseeno potrebujejo oporo med hojo.
Glavni namen uporabe rolatorja je bil izboljšanje hoje in zmanjšanje tveganja
za padce. Namenska dejavnost zapenjanja ščipalk na višjo ležečo točko,
odbijanje balona ter lovljenje in metanje žoge je stopnjevanje pripravljalnih
dejavnosti, saj mora uporabnik ohranjati dinamično ravnotežje, tako da
prilagodi upravljanje drže zahtevam dejavnosti. S ponavljanjem dejavnosti,
ki zahtevajo dinamično ravnotežje, prilagajamo središče gravitacije, ki
bo sčasoma omogočilo prenos naučenega na kompleksnejše dejavnosti
(Rugelj, 2014). Posredno krepi moč mišic trupa (Shapero Sabari, 2008).
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Za vožnjo z invalidskim vozičkom sta potrebna zadostna mišična moč rok
ter močan in učinkovit prijem. Oseba mora imeti ustrezno bilateralno
koordinacijo, ravnotežje, kontrolo trupa in obseg giba (Lanier Pierce, 2008).
Z izvajanjem dejavnosti ohranjamo gibljivost in moč mišic, potrebnih za
izvedbo (Koontz et al., 2011).
Uporaba invalidskega vozička je za izvajanje ožjih dnevnih dejavnosti
primernejša kot uporaba rolatorja. Pri sedenju ima uporabnik obe roki
prosti, kar mu omogoča svobodno ravnanje s predmeti, hkrati pa mu
voziček daje oporo in olajša vzpostavitev ter ohranjanje posturalne kontrole.
Izvedba je zato varnejša, še posebej, če ima uporabnik težave z ravnotežjem
(Lanier Pierce, 2008). Mobilnost v skupnosti je hkrati pomemben dejavnik
kakovosti življenja, ohranjanja avtonomije in samostojnosti starejših oseb
ter aktivnega staranja (WHO, 2002).

Izidi

Znova je bila izvedena analiza dejavnosti po spretnostih, enake dejavnosti
– hranjenje. Za zagotovitev primerljivih pogojev sta bila kosilo in izhodiščni
položaj (sede na invalidskem vozičku ob pripravljenem kosilu) enaka kot
pri prvi analizi. Resne težave (3) so bile pri motoričnih spretnostih sega,
uravnava, vzdrži in ohranja ritem, srednje težave (2) pa poravnava, stabilizira,
koordinira, ravna, giblje tekoče, prenaša, dviguje in prijema. Srednja težava
(2) pri procesnih spretnostih se je pokazala pri ohranja ritem, začne in
konča, spretnosti je pozoren/osredotočen, upošteva, izvaja neprekinjeno,
spremeni izvajanje in prilagodi pa so dobile oceno zmerna težava (1).

Tabela 11: Primerjava obeh analiz dejavnosti po spretnostih
		

Začetno ocenjevanje – 30. 11. 2015

Ponovno ocenjevanje – 21. 1. 2016

Odstopanja

Motorične spret.

Motorične spret.

zmerna
težava (1)

Procesne spret.
Je pozoren/
osredotočen,
upošteva, izvaja
neprekinjeno,
spremeni izvajanje,
prilagodi.

srednja
težava (2)

Prenaša, dviguje,
prijema.

resna
težava (3)

Stabilizira,
poravnava, sega,
koordinira, ravna,
giblje tekoče,
uravnava, vzdrži,
ohranja ritem.
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Ohranja ritem,
začne, konča.

Procesne spret.
Je pozoren/osredotočen, upošteva,
izvaja neprekinjeno,
spremeni izvajanje,
prilagodi.

Poravnava, stabilizira,
koordinira, ravna,
giblje tekoče, prenaša,
dviguje, prijema.
Sega, uravnava, vzdrži,
ohranja ritem.

Ohranja ritem,
začne, konča.

Zaključno ocenjevanje po devettedenski obravnavi je pokazalo izboljšanje
pri motoričnih spretnostih sega, uravnava, vzdrži, ohranja ritem, prenaša,
dviguje in prijema. Tu ni prišlo do sprememb, medtem ko so se druge
motorične spretnosti poravnava, stabilizira, koordinira, ravna in giblje
tekoče izboljšale za eno oceno. Pri procesnih spretnostih stanje ostaja
nespremenjeno.

Razprava

Delovna terapija v domačem okolju pomeni izvedbo obravnave v
uporabnikovem domu. Vpogled v vsakodnevno delovanje uporabnika v
znanem okolju se je izkazal kot prednost obravnave na domu. Pogosto prav
domače okolje in navzočnost bližnjih pomembno prispevata k uporabnikovi
večji motivaciji in želji za sodelovanje v delovnoterapevtski obravnavi. Z
opazovanjem domačega okolja smo natančno proučili uporabnikove vloge
in dejavnike, ki spodbujajo ali zavirajo okupacijsko izvedbo ter morebitne
dejavnike tveganja. Na podlagi teh opažanj smo izbrali modifikacije in
adaptacije okolja ter izvajali trening vsakodnevnih dejavnosti v pristnih
situacijah. Vse našteto dela obravnavo na domu učinkovitejšo kot v
bolnišničnem okolju (Gitlin, Verrier-Piersol, 2016).
Delovnoterapevtska obravnava po razvojno nevrološkem pristopu na domu
se je izkazala za učinkovito. Dosegli smo vse zastavljene cilje. Izboljšala se
je izvedba ožjih dnevnih dejavnosti (umivanje obraza in hranjenje), in sicer z
izboljšanjem motoričnih spretnosti, kar je pokazala ponovna izvedba analize
dejavnosti po spretnostih. Uporabnik je ohranil vključenost v okupacije in
stopnjo samostojnosti, ki jo je imel ob začetku obravnave. Izboljšali smo
učinkovitost in varnost izvedbe dnevnih dejavnosti. Z izobraževanjem smo
uporabnikovi ženi zagotovili potrebna znanja za prepoznavanje neustreznega
položaja pri izvajanju dejavnosti in ustreznega rokovanja za pravilno
pozicioniranje. Njeno znanje je zdaj zadostno, da podpira uporabnikovo
vključevanje v izvedbo dnevnih dejavnosti in ohranjanje njegovih vlog.
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Povzetek

V študiji je predstavljen pregled delovnoterapevtskih intervencij 24
starostnikov v domačem okolju s težavami pri izvajanju dnevnih dejavnosti.
Za ocenjevanje je bil uporabljen standardizirani polstrukturiran intervju
COPM (angl. Canadian Occupational Performance Measure), za kakovost
izvedbe dejavnosti pa analiza dejavnosti po spretnostih. Rezultati so pokazali
statistično pomemben napredek med začetno in končno oceno izvedbe
dejavnosti pri testu COPM. Rezultati kažejo smiselnost obravnave na domu
starostnika. Vendar bi bilo za uvedbo obravnave na domu v Sloveniji najprej
treba urediti zakonsko podlago. Zakon o dolgotrajni oskrbi bi prinesel
širjenje področja dela tudi delovnim terapevtom. V prihodnje priporočamo
študijo, s katero bi primerjali učinkovitost delovnoterapevtske obravnave v
bolnišnicah, drugih institucijah in na starostnikovem domu.
Ključne besede: starost, domače okolje, delovna terapija, rehabilitacija,
adaptacija.

Uvod

Dom deluje na starostnike pozitivno ter jim daje občutke varnosti, zasebnosti
in sprostitve (Green et al., 2005; Galof et al., 2014). Domače okolje ima v
življenju starostnika osrednji pomen (Dahlin-Ivanoff et al., 2007; de Jonge
et al., 2011), ker nudi največjo možno stopnjo samostojnosti, delovanja in
udobja (Ebersole et al., 2005). Haak et al. (2007) so v raziskavi ugotovili, da
starostniki visoko cenijo svojo samostojnost pri vsakodnevnih dejavnostih.
Participacija starostnikov v njim pomembnih okupacijah/dejavnostih vodi
v večje življenjsko zadovoljstvo (Johannesen et al., 2004; de Jonge et al.,
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2011) ter ohranja človeško dostojanstvo in spoštovanje (Du Toit et al., 2014).
Samostojnost v dnevnih dejavnostih, participacija v pomembnih okupacijah/
dejavnostih in zadovoljstvo z življenjem jim, kot navajajo Borg et al. (2008),
zvišujejo kakovost življenja. Robison in Moen (2000) v študiji ugotavlja, da
več kot polovica upokojencev pričakuje, da se nikoli ne bo preselila s svojega
doma. Vendar je želja vzdrževanja neodvisnega bivanja v lastnem domu
pogosto nezdružljiva z resničnostjo. Pomoč na domu (oskrba na domu) je
tako ključni element za podporo starostnikov v domačem okolju (Robison in
Moen, 2000). Kerbler (2011) navaja, da sedanji sistemi skrbi za starostnike
temeljijo predvsem na institucionalnih oblikah pomoči, medtem ko raziskave
kažejo, da si starostniki želijo čim dlje ostati v svojem domu in ohraniti
samostojnost. Institucionalizacijo doživljajo kot zelo travmatično in imajo
do nje odklonilen odnos. Hkrati si želijo ostati neodvisni in ne obremenjevati
svoje družine (Ebersole et al., 2005). Po podatkih raziskave Ramovš in sod.
(2012) je potrebovalo različne oblike pomoči s strani družinske in formalne
oskrbe približno 19 % starostnikov, starih 65 let in več, med starejšimi od 80
let pa kar 43,4 %. Zaradi tega se pojavljajo povečanje izdatkov v zdravstvu, vse
večja obremenitev za skrbnike, nezadostna in neučinkovita nega in podobno.
Kljub vsemu pa starostniki raje ostajajo v domačem okolju (Bayer et al., 2000).
Kompetenca delovnega terapevta je delo z ljudmi, ki vključuje povečanje
njihovih sposobnosti, spretnosti gibanja in procesiranja za sodelovanje v
okupacijah, ki jih želijo opravljati, morajo ali pa je to od njih pričakovano.
Lahko tudi prilagaja okupacije ali okolje, da bolje podpirajo njihovo
participacijo (WFOT, 2012). Z vidika delovne terapije je pomembno vedeti,
kako starostniki kljub omejitvam in boleznim delujejo v svojem vsakdanjiku
(Larsson et al., 2009), kako izvajajo okupacije in kako so te vključene v
različne situacije vsakodnevnega življenja (Tomšič in Lebar, 2006).
Namen študije je bil oceniti in predstaviti učinkovitost delovnoterapevtske
intervencije pri populaciji starostnikov v domačem okolju. Izhajali smo iz
trditve, da je delovnoterapevtska intervencija v domačem okolju učinkovita,
saj ima domače okolje osrednji pomen za starostnike.

Metode

Preiskovanci so bili uporabniki Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (v
nadaljevanju ZOD), vključeni v projekt Aktivno in kvalitetno staranje v
domačem okolju (A-Qu-A), ki ga je sofinanciral Norveški finančni mehanizem
2009-2014. Potekal je na območju Mestne občine Ljubljana med majem
2015 in aprilom 2016. Kriteriji vključitve preiskovancev v raziskavo so bili:
(1) prejemniki storitev ZOD,
(2) živijo v domačem okolju na območju Ljubljane,
(3) prostovoljna privolitev k sodelovanju.
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V raziskavi je sodelovalo 24 preiskovancev s težavami v izvajanju vsakodnevnih
dejavnosti. Od tega je bilo 18 žensk in 6 moških; najstarejša ženska s 93 leti
in najmlajša s 57 leti; najstarejši moški s 87 leti in najmlajši z 69 leti. V
tabeli 1 so preiskovanci številčno predstavljeni glede na njihove diagnoze,
izračunana pa je tudi povprečna starost preiskovancev posameznih kategorij.
Če je bilo pri preiskovancu ugotovljenih več vrst bolezni, smo pri statistični
obdelavi upoštevali tisto, ki preiskovanca pri izvajanju vsakodnevnih
dejavnosti najbolj ovira. 17 preiskovancev je od ZOD prejemalo pomoč pri
osebni negi (kopanje, oblačenje, jutranja nega), dva sodelujoča sta občasno
prejemala fizioterapijo, drugi pa samo občasne obiske socialnih oskrbovalk
ali patronažnih sester za hišna opravila, preverjanje zdravstvenega stanja
in druge oblike pomoči. Eden od preiskovancev je po lastni volji predčasno
končal obravnavo in izstopil iz raziskave.
Tabela 1: Podatki preiskovancev
Diagnoza			

Število		

Povprečna starost v letih

Možganska kap		7			77,8
Parkinsonova bolezen		1			74
Multipla skleroza		2			73
Demenca			2			80
Artroza kolen		1			85
Spinalna stenoza		2			87
Endoproteza kolka		1			82
Spastična tetraplegija		1			78
Starostne spremembe
7			90
(utrujenost, bolečine,
vrtoglavica, otrdelost,
sladkorna bolezen,
inkontinenca,
srčno popuščanje)

Potek obravnave

Za raziskavo smo uporabili metodo delovnoterapevtske intervencije na
domu, ki smo jo izvajali študenti 3. letnika delovne terapije pod mentorstvom
dveh predavateljic. Med intervencijo so pri nekaterih preiskovancih občasno
sodelovali še študenti fizioterapije in zdravstvene nege. Vse storitve so
uporabniki prejemali brezplačno. Delovnoterapevtske intervencije so
potekale trikrat na teden v časovnem obdobju devetih tednov. Posamezna
intervencija je trajala od 45 do 90 minut, odvisno od zmožnosti preiskovanca.
V raziskavi so preiskovanci sodelovali pri terapevtskem procesu in
oblikovanju ciljev intervencije. Izjema so bili le preiskovanci s težavami na
kognitivnem ali komunikacijskem področju, pri katerih smo cilje intervencije
uskladili s pomočjo svojcev ali opazovanja. V povprečju je bilo pri vsakem od
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preiskovancev izvedenih 25 delovnoterapevtskih intervencij. Za ocenjevanje
je bil pri 15-ih preiskovancih uporabljen standardizirani polstrukturiran
intervju Ocena izvedbe okupacije – COPM (angl. Canadian Occupational
Performance Measure) (Law et al., 2005), ki ima desetstopenjsko lestvico (1–
10). Oseba sama oceni izvedbo in zadovoljstvo največ petih njej prednostnih
dejavnosti s področja skrbi zase, dela in prostega časa. Za oceno kakovosti
izvedbe dejavnosti je bila pri 21-ih preiskovancih uporabljena analiza
dejavnosti po spretnostih (AOTA, 2013), s katero smo ugotovili, kakšna je
kakovost izvedbe dejavnosti z vidika motoričnih in procesnih spretnosti, ki
jih posamezna dejavnost zahteva za izvedbo. Ocenjevali smo učinkovitost,
varnost in samostojnost, medtem ko preiskovanec v resnici opravlja izbrano,
poznano in pomembno ožjo ali širšo dnevno dejavnost (na primer: umivanje
rok, oblačenje majice, kuhanje kave, postiljanje). Po opazovanju dejavnosti
smo spretnosti izvedbe ocenili z lestvico od 0 do 4. Ocena 0 je pomenila, da
preiskovanec nima težav, ocena 1, da ima majhne težave, ocena 2, da ima
srednje težave, ocena 3, da ima velike težave, in ocena 4, da tega ni zmožen
izvesti oziroma nima te spretnosti. S tako analizo dejavnosti po spretnostih
ocenjujemo motorične in procesne spretnosti med izvajanjem določene
dejavnosti. Dejavnost je namreč proces korak za korakom in vključuje veliko
sekvenc, ki so ključnega pomena. Analiza omogoča razčlenitev dejavnosti
na preproste komponente (Turner et al., 1992).
Pri preiskovancih s kognitivnimi težavami (demenco) in motnjo govora
smo uporabili kratek preizkus spoznavnih sposobnosti (KPSS), prirejen za
slovensko okolje iz Mini-mental state examination (MMSE) (Folstein et al.,
1975). Uporabili smo še druge teste glede na potrebe preiskovanca.
Za lažjo obdelavo podatkov smo preiskovance razdelili po kategorijah glede
na njihove bolezni: 1 – nevrološka bolezen, 2 – mišično-skeletna bolezen,
3 – demenca in 4 – starostne spremembe.

Rezultati

Graf 1 prikazuje aritmetične sredine začetnih in končnih ocen izvedbe in
zadovoljstva dejavnosti, ki smo jih pridobili z ocenjevalnim instrumentom
COPM. Iz grafa je razvidno, da so uporabniki v vseh treh kategorijah
(nevrološka bolezen, mišično-skeletna bolezen, starostne spremembe)
dosegli napredek pri izvedbi dejavnosti (modra puščica) in zadovoljstvu z
izvedbo dejavnosti (rdeča puščica).
Graf 2 prikazuje aritmetične sredine tako motoričnih kot procesnih
spretnosti pri izvedbi dnevnih dejavnosti, kjer puščice nakazujejo, da se je
zmanjšalo število tako motoričnih kot procesnih spretnosti, pri katerih je v
primerjavi s prvim (začetnim) ocenjevanjem prišlo do odstopanj v primerjavi
s spretnostmi, potrebnimi za normalno izvedbo dejavnosti.
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Graf 1: Rezultati ocenjevanja
aritmetičnih sredin COPM pred
in po izvedbi intervencije glede
na dodelitev skupine glede na
fizično stanje uporabnikov.

Razprava in sklep

Graf 2: Rezultati ocenjevanja
aritmetičnih sredin motoričnih
in procesnih spretnosti pri
analizi dejavnosti pred in po
izvedbi intervencije glede na
dodelitev skupine glede na
fizično stanje uporabnikov.

Raziskava je dokazala učinkovitost delovnoterapevtske obravnave starostnikov v njihovem domačem okolju. Po devettedenski delovnoterapevtski intervenciji na domu preiskovancev se je njihova kakovost izvedbe dejavnosti
izboljšala tako pri motoričnih kot procesnih spretnostih. Rexe et al. (2013)
ugotavljajo, da je delovnoterapevtska intervencija stroškovno učinkovita pri
preprečevanju poškodb (padcev) in zdravljenju na področju mišično-skeletnih bolezni, možganske kapi, rehabilitacije in domače oskrbe. López-Liria et
al. (2015) so ugotovili, da je učinkovitost bolnišnične rehabilitacije po popolni
operaciji kolena primerljiva z učinkovitostjo rehabilitacije na domu.
Pomemben kazalnik obravnave, usmerjene na uporabnika, je tudi ocenjevanje s testom COPM, pri katerem osebe same ocenijo svojo izvedbo dejavnosti in zadovoljstvo z izvedbo. Nekatere študije (Fisher et al., 2007) so dokazale, da so uporabniki, ki so si sami zastavili cilje, veliko bolj motivirani za
sodelovanje v obravnavi in za dosego teh. Ocena, ki izhaja z uporabnikovega
stališča, je lahko namreč drugačna od stališča terapevta. Delovnoterapevtska
intervencija je poleg rehabilitacijskega pristopa vključevala tudi adaptacijski
pristop – prilagoditve okolja in dejavnosti, s katerimi smo vplivali tako na
izboljšanje spretnosti uporabnika kot tudi na izvedbo in zadovoljstvo. Poleg
psihofizičnih sprememb v starosti so razlogi za slabo gibljivost starostnikov
v domačem okolju tudi zunanji dejavniki: fizične ovire v stanovanju ter pomanjkanje ustreznih informacij iz okolja in finančnih sredstev. Posledica
vsega naštetega je odvisnost starostnikov od pomoči svojcev. Prilagoditev
tako ožjega kot širšega domačega okolja je zato potrebna, saj izboljša kakovost življenja (Galof in sod., 2014). Za starostnike s slabšim zdravstvenim
stanjem (omejena mobilnost) je še najpomembnejša notranja ureditev
doma, saj takrat zunanja okolica zanje postopoma izginja. Pomembno je,
da starostniki v svojem domu čim dlje ohranjajo samostojnost pri izvajanju
domačih okupacij (Green et al., 2005). Preiskovanci v naši raziskavi so sode192

lovali pri izboru dejavnosti, kar je vplivalo na njihovo motiviranost za sodelovanje in napredek. Na podlagi ugotovitev bi lahko raziskava služila kot
pilotna študija za načrtovanje ureditve dolgotrajne oskrbe v Sloveniji.
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Fizioterapevtska obravnava na domu
(poročilo o primeru)
Mojca Divjak

Povzetek

Uvod: Poleg fizioterapije v osnovnem zdravstvenem varstvu je fizioterapija
na domu bistvenega pomena za starejšo populacijo. Vloga fizioterapevta
pri obravnavi varovanca na domu je pomembna, saj sestavlja del
interdisciplinarnega zdravstvenega tima, ki skrbi za varovanca na domu.
Namen: Prikazati fizioterapevtsko obravnavo varovanke na domu z
degenerativnimi spremembami sklepov. Opis primera: Varovanka je
bila stara 88 let. Imela je težave na več telesnih ravneh (degenerativne
spremembe sklepov, hrbtenice, kolka in kolen), ki so ji povzročale
vsakodnevne bolečine ter omejitve pri dnevnih dejavnostih. Rezultati: Po
treh mesecih oziroma 25-ih fizioterapevtskih obravnavah na domu se je
povečala motivacija varovanke ter izboljšali gibljivost, mišična zmogljivost,
telesna drža in hoja. Sklep: Učinki fizioterapevtskih obravnav na domu so
bili pozitivni, zato bi bilo nadaljevanje fizioterapije na domu za varovanko
ključnega pomena.
Ključne besede: staranje, telesna dejavnost, fizioterapija.

Uvod

Fizioterapija na domu je oblika interdisciplinarnega pristopa k zdravljenju
in rehabilitaciji bolnika oziroma varovanca, kjer med seboj sodeluje več
zdravstvenih profilov. Fizioterapija na domu je namenjena vsem tistim, ki
zaradi bolezni, poškodbe ali funkcionalne prizadetosti ne morejo v zdravstveni
dom, ne glede na starostno skupino. Še posebej pa je namenjena bolnikom
starostnikom, ki so posebna ogrožena skupina uporabnikov zdravstvenih
storitev. Ta skupina je zaradi podaljšanja življenjske dobe vse številčnejša,
zaradi polimorbidnosti in kroničnega poteka bolezni pa tudi funkcionalno
najbolj prizadeta. V Sloveniji 95 % populacije, stare nad 65 let, biva v
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domačem okolju, njihova želja pa je, da bi svojo starost čim dlje preživeli v
domačem okolju, kljub upadanju posameznih funkcij in spretnosti, ker tako
ohranjajo lastno avtonomijo in dostojanstvo (Loe 2010; Galof, 2014).
Čeprav lahko nekateri omejijo definicijo domače oskrbe na kratkoročno
oskrbo, imajo te omejitve izvor v času, ko je bila domača oskrba nadomestek
akutne oskrbe. Domača zdravstvena oskrba se danes šteje za nadaljevanje
oskrbe (oziroma kot neko prehodno obdobje na poti k okrevanju), ki zagotovi
veliko priložnosti za izboljšanje funkcionalnih sposobnosti. Vsi fizioterapevti
bi morali bolnike spodbujati pri ponovni vključitvi v zunanje okolje in
nadaljnjem izvajanju vaj. Izzivi v domači zdravstveni oskrbi predstavljajo
priložnosti za fizioterapevte, da demonstrirajo svoje znanje o sprejemanju
odločitev, medtem ko vadijo v enem od najbolj funkcionalnih okolij za bolnika
(Fordyce in Gold, 2012).
Temeljne vloge fizioterapevtov, specializiranih za obravnavo na domu, so
spodbujati neodvisnost pri opravljanju bistvenih dejavnosti vsakdanjega
življenja in ponovno vključitev bolnika v skupnost ter zmanjšati tveganje za
ponavljajoče se akutne hospitalizacije. Bolnikovo domače okolje terapevtu
ponuja bogat izbor priložnosti za vpogled v funkcionalne sposobnosti
bolnika, zlasti izvajanje bistvenih dejavnosti vsakdanjega življenja (Fordyce
in Gold, 2012).
Bolniki doživljajo prihod terapevta v njihovo domače okolje kot pomemben
dejavnik pri svojem okrevanju. Pri fizioterapiji na domu prevzamejo
aktivnejšo vlogo pri načrtovanju terapije in bolj izrazijo svoje cilje z željo po
večji neodvisnosti v vsakdanjem življenju (Gjelsvik in sod., 2014; Ytterberg
in sod., 2010). Ne smemo tudi pozabiti, da so s fizioterapijo na domu veliko
bolj obremenjeni svojci bolnika, saj jih aktivno vključimo v fizioterapevtski
proces. Svojci lahko bolniku omogočajo vadbo tudi brez fizioterapevta
in s tem povečajo učinke terapije, vendar so pri tem pomembni nadzor,
strokovna pomoč in podpora fizioterapevta (Wang in sod., 2015).

Opis primera

Zgodovina primera
88-letna gospa je bila udeležena trimesečne fizioterapevtske obravnave na
domu. Pred 25 leti je utrpela lažjo možgansko kap. Po pregledu medicinske
dokumentacije je bilo ugotovljeno, da se zdravi zaradi povišanega krvnega
tlaka ter degenerativnih sprememb v spodnjih udih in hrbtenici. Varovanka
je opravljala delo v farmacevtskem laboratoriju, zdaj je že 25 let v pokoju.
Nima družine in živi sama v majhnem stanovanju v stanovanjskem bloku.
Zaradi slabšega zdravstvenega stanja ni odšla iz stanovanja že tri leta,
razen na zdravniške preglede. Dokler je imela še vozniško dovoljenje, se
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je rada vozila z avtomobilom, ki je zdaj parkiran v garaži. Gospa je skoraj
neaktivna, večino časa sedi v fotelju in gleda televizijo. Medtem je pridobila
30 kilogramov telesne teže, kar pa ji je zmanjšalo samopodobo. Osnovne
dnevne dejavnosti, kot so osebna higiena, hranjenje in uporaba stranišča,
lahko opravlja sama. Trikrat na teden jo obišče znanka in vsako jutro
negovalka. Varovanka je dobila možnost bivanja v domu za ostarele, vendar
se za to izbiro ni odločila.
Ocenjevalni protokol primera
Meritve smo izvedli dvakrat, prvi dan fizioterapije in zadnji dan po koncu
fizioterapije. Po koncu fizioterapije smo izvedli le tiste meritve, ki so bile
povezane s kratkoročnimi cilji, zastavljenimi na podlagi prvih meritev.
Orientacijsko smo izmerili mišično moč in gibljivost v sklepih (Jakovljević
in Hlebš, 2011a, b), ocenili držo v stoječem položaju (Kacin, 2010) in hojo
(Puh, 2010) ter zmogljivost prijema z dinamometrom. Za oceno bolečine
smo želeli uporabiti lestvico VAL (Jakovljević, 2010), vendar se za to nismo
odločili, saj je varovanka poročala o hudih bolečinah na različnih delih
telesa, med opravljanjem vaj in dnevnih dejavnosti pa smo opazili, da je
omejitev psihološke narave in da je vprašljivo, ali je bolečina res tako močna
oziroma sploh prisotna.
Gospa je izpolnila tudi vprašalnik EQ-5D o kakovosti življenja.

Rezultati in razprava

Na podlagi meritev in opazovanja smo izpostavili problem – zmanjšana
motivacija, nedejavnost, bolečina in zmanjšana gibljivost spodnjih udov.
Vzrok bolečine je najverjetneje v telesni nedejavnosti ter degenerativnih
spremembah kolčnih in kolenskih sklepov, kar je potrdila tudi medicinska
dokumentacija. Bolečino je navajala skoraj vsak dan, vendar se je intenziteta
spreminjala, v trenutkih, ko je bila najmočnejša, ji je oteževala vsakodnevna
osnovna opravila. Sluga (2001) navaja, da degenerativna obolenja vplivajo
na zmanjšanje gibljivosti, ki jo spremlja bolečina. Kljub temu je za
starostnikovo neodvisnost izrednega pomena telesna dejavnost (Sluga,
2001). Program fizioterapije je bil sestavljen tako, da so vajam za ohranjanje
gibljivosti sledile vaje za ohranjanje mišične moči ter vaje za izboljšanje
stoje in hoje. Veliko telesnih sprememb v starosti je povezanih s sedečim
oziroma neaktivnim slogom življenja, zato lahko redna telesna dejavnost
izboljša oziroma zmanjša negativne posledice staranja. Starostniki so
družbena skupina, ki je najpogosteje povezana z boleznimi, ki jih je mogoče
omiliti ali preprečiti z vadbo (Sluga, 2001).
Vaje za gibljivost je varovanka izvajala s težo lastnega telesa s poudarkom
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na končnih obsegih gibov. Gibljivost ohranjamo tudi s sprostilnimi vajami,
saj so sproščene mišice veliko bolj elastične ter se lepše in lažje raztezajo
(Sila, 2001). Primerna stopnja gibljivosti starejšim omogoča splošno dobro
počutje, zmanjšanje psihične napetosti in zadovoljivo sposobnost za delo. Z
nedejavnostjo se gibljivost manjša, še posebej pri starejših lahko velikost
amplitude pade pod raven, ki je nujna za izvajanje vsakodnevnih opravil.
Gibljivost je pomemben dejavnik pri hoji in dobri telesni drži, pomemben pa
je tudi pri realizaciji drugih motoričnih sposobnosti (Sluga 2001).
Deveti dan fizioterapevtske obravnave je bila varovanka pripravljena za hojo
po hodniku bloka in je s pomočjo hodulje prehodila 40 metrov. Hoja je bila
tritaktna, počasna in previdna, koraki pa so bili precej enakomerni. Proti
koncu hoje je bila varovanka močno zadihana, vendar vesela in zadovoljna
s prehojeno razdaljo. Naslednje dni se je razdalja hoje po hodniku daljšala
tako, da je zadnje dni fizioterapevtske obravnave prehodila že 100 metrov
ter 30 metrov brez hodulje in pomoči. Hoja je najboljša in najmanj tvegana
telesna dejavnost za krepitev srčno-žilnega sistema (Sluga, 2001); s tem pa
je bil naš kratkoročni cilj dosežen.
Nekaj dni po tem je skupaj s prijateljico odšla do garaže pod stanovanjskim
blokom do svojega avtomobila, ki ga ni videla že tri leta, ga prižgala in se
celo zapeljala po dvorišču. Na poti do garaže je prehodila 14 stopnic, kar v
vseh treh letih ni bila zmožna. Posledično temu dogodku in napredku je po
treh letih registrirala avtomobil.
Močna motivacija in volja sta pomembna psihološka vidika pri fizioterapevtski
obravnavi kot tudi v vsakdanjem življenju, pomanjkanje motivacije in volje,
še posebej pri precej fizično zmogljivi osebi, kot je bila naša varovanka,
združeno z nedejavnostjo, lahko poslabša splošno počutje in zdravstveno
stanje (Prevc, 2007). Varovanci, vključeni v program fizioterapije na domu,
so bolj iniciativni, bolj izrazijo svoje želje in aktivnejše sodelujejo pri procesu
fizioterapije (Van Koch in sod.,1998; Holmqvist in sod., 2002; Fordyce in
Gold, 2012).

Sklep

Varovanka je bila vključena v projekt Aktivno in kvalitetno staranje v
domačem okolju (A-Qu-A) s programom izvajanja fizioterapije na domu.
Program fizioterapije je bil usmerjen v izboljšanje in ohranjanje mišične
moči in gibljivosti, pa tudi izboljšanje hoje ter splošnega počutja.
Ugotovili smo, da je na koncu fizioterapevtskih obravnav prišlo do izboljšanja
telesne drže in gibljivosti, predvsem pa se je izboljšanje pokazalo pri hoji.
Varovanka je bila za fizioterapevtsko obravnavo zelo motivirana, zato bi bilo
smiselno nadaljevati s fizioterapijo na domu.
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Fizioterapija na domu za
bolnike po možganski kapi
Tjaša Cekič
Nika Goljar
Urška Puh

Povzetek

Pri več kot polovici bolnikov po možganski kapi je trajno zmanjšana
premičnost. Fizioterapija na domu predstavlja možno rešitev za izboljšanje
in vzdrževanje optimalnega zdravstvenega stanja. Raziskave potrjujejo,
da je rehabilitacija oziroma fizioterapija na domu enako učinkovita kot v
bolnišnici ali specializiranih rehabilitacijskih ustanovah za bolnike z blažjimi
okvarami po možganski kapi v vseh fazah okrevanja, po končani rehabilitaciji
v ustanovi pa omogoči ohranjanje ali celo izboljšanje funkcijskega stanja. V
Sloveniji je nujno čim prej organizirati fizioterapijo na domu, ki bo del javne
zdravstvene mreže.
Ključne besede: fizioterapija, rehabilitacija, možganska kap, domače okolje.
Približno polovica bolnikov po možganski kapi ostane s trajno zmanjšano
zmožnostjo delovanja, zato po zdravljenju v zgodnjem obdobju potrebujejo
še nadaljnjo rehabilitacijo (Goljar, 2004). Rehabilitacija bolnika po možganski
kapi se začne že v bolnišnici, faza podaljšane rehabilitacije, ki jo je deležnih
le okoli 40 % bolnikov, pa se nadaljuje v za to specializiranih ustanovah.
Največkrat so ti programi prekratki in nezadostni (Goljar, 2004) ali pa na
sprejem v ustrezno rehabilitacijsko ustanovo bolniki čakajo predolgo
(Marinček, 2000). Šest mesecev po možganski kapi ima 50 % bolnikov
enostransko ohromelost, 30 % je nezmožnih hoditi brez pomoči, 25 % pa je
odvisnih od drugih pri opravljanju osnovnih dnevnih dejavnosti (Kelly-Hayes
in sod., 2003). Posledično ima več kot polovica preživelih po možganski
kapi trajno zmanjšano sposobnost premikanja oziroma premičnosti (Wade
s sod., 1992). Po končanem zdravljenju ali rehabilitaciji v specializirani
ustanovi bi se morali fizioterapevti osredotočiti na vzdrževanje doseženega
stanja pri bolniku, reševanje težav, ki so se pojavile pri prehodu v domače
okolje, svetovanje, kako živeti z omejitvami, ter mu tako nuditi podporo in
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omogočiti ohranjanje dobre kakovosti življenja (Marinček, 2000). Obravnava
na domu je cenejša, dostopnejša in prijaznejša ter upošteva razlike med
posameznimi bolniki. Vedno več je razlogov, ko predvsem starejše osebe
zaradi zdravstvenih, arhitekturnih ali drugih objektivnih razlogov ne morejo
obiskovati ambulantne terapije (Marinček, 2003).
Obravnava na domu je definirana kot medicinsko naravnana ciljana
obravnava na domu, ki temelji na z dokazi podprti praksi. Lahko vključuje
zdravstveno nego, fizioterapijo, delovno terapijo, logopedsko obravnavo,
službe socialne pomoči, prehransko svetovanje, lekarniške storitve in ali
nudenje pripomočkov za uporabo doma (APTA, 2008). Fizioterapija na domu
predstavlja možno rešitev preprečevanja slabšanja zdravstvenega stanja
med čakanjem na sprejem v rehabilitacijsko ustanovo, lahko pa nadomesti
rehabilitacijo v ustanovi in preprečuje upad doseženega stanja po končani
rehabilitaciji v specializirani ustanovi. Prednost je, da poteka v bolnikovem
lastnem okolju, kjer bo naučene veščine uporabljal in kjer lažje določimo
dejanske težave bolnika ter poiščemo rešitve zanje. Družina je lahko bolj
vključena v rehabilitacijski proces, lažje se rešujejo skrbi in težave skrbnikov,
izognemo se lahko prepogostim prevozom v bolnišnico ali zdravstveni dom
(Gladman in sod., 1993; Goljar, 2003). Hkrati pa fizioterapija na domu zahteva
veliko mero iznajdljivosti fizioterapevta. Ta je poleg ocene stanja bolnika
dolžan oceniti tudi tveganje, na podlagi katerega sestavi varen fizioterapevtski
program, kar je lahko oteženo zaradi možnega pomanjkanja ustrezne
opreme in prostora na domu bolnika. Ameriško združenje za fizioterapijo
(APTA, 2008) je opredelilo naslednje naloge fizioterapevtov, ki izvajajo
fizioterapijo na domu: (1) ocenjevanje bolnika ter določanje fizioterapevtske
diagnoze, ciljev in načrta fizioterapije; (2) izvajanje fizioterapevtskih
postopkov, poučevanje bolnika in skrbnikov, promocija preventivnih ukrepov
ter ustrezno dokumentiranje; (3) koordiniranje fizioterapevtskih obravnav
za neprekinjeno oskrbo in zagotavljanje virov za prihodnje potrebe. Z
izvajanjem fizioterapije na domu fizioterapevt z različnimi postopki omogoča
bolniku zmanjšanje bolečin, ohranjanje in povečanje telesne pripravljenosti
(gibljivosti, koordinacije in ravnotežja, mišične jakosti, vzdržljivosti srčnožilnega sistema), ohranjanje in izboljšanje premičnosti (premikanje v postelji,
vstajanje in sedanje, sposobnost hoje po ravnem in različnih površinah, tudi
stopnicah) ter funkcijske sposobnosti zgornjega uda. Cilji fizioterapije so
usmerjeni v povrnitev, ohranjanje ali povečanje bolnikove samostojnosti pri
opravljanju osnovnih dejavnosti vsakdanjega življenja, ponovno vključevanje
v skupnost ter zmanjševanje potreb po bolnišničnem zdravljenju ali odhodu
v dom za ostarele (Thorsén in sod., 2005, Gjelsvik in sod., 2014). Hkrati pa
je pomembno, da se fizioterapevt zaveda, da je gost v bolnikovem domu.
Upoštevati mora meje, ki jih postavi bolnik, spoštovati njegova prepričanja,
se prilagoditi nepričakovanim oviram in poskrbeti, da bo tveganje, če dela
sam, znižano na najmanjšo možno mero (Guccione, 2012; DFS – SZ, 2015).
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V okviru primarnega zdravstvenega varstva bi bilo treba obravnavo na
domu zagotoviti slabo premičnim bolnikom, ki ne morejo redno prihajati
na fizioterapijo v zdravstveni dom, torej (Goljar, 2003): (1) bolnikom, ki v
zgodnjem obdobju možganske kapi niso bili hospitalizirani in potrebujejo
ustrezno fizioterapijo; (2) bolnikom, ki so se vrnili domov iz bolnišnice in
še naprej potrebujejo ustrezno fizioterapijo; (3) po potrebi bolnikom, ki so
se vrnili domov iz specializiranih rehabilitacijskih ustanov in potrebujejo
občasne obiske fizioterapevtov; (4) bolnikom, ki potrebujejo obnovitev
fizioterapevtskega programa zaradi poslabšanja funkcijskega stanja.
V zgodnji fazi po možganski kapi ni mogoče nadomestiti hospitalizacije, saj je
tam bolnik deležen pravilne diagnoze, takojšnjega zdravljenja, zdravstvene
nege in multidisciplinarne rehabilitacije (Anderson in sod., 2000). Smiselno
pa je hospitalizacijo skrajšati na optimalno dolžino. Številne študije so
proučevale vpliv zgodnjega podprtega odpusta iz bolnišnice in nadaljevanje z
rehabilitacijo na domu pri bolnikih z blago do zmerno zmanjšano zmožnostjo
delovanja (Holmqvist in sod., 1998; Anderson in sod., 2000; Gjelsvik in sod.,
2014; Fisher in sod., 2016). Pri vseh ni bilo opaziti večjih razlik v funkcijskem
izidu med intervencijsko skupino, ki je prejemala rehabilitacijo na domu, in
kontrolno skupino, ki je bila deležna običajne rehabilitacije. Z rehabilitacijo na
domu, ki jo izvaja multidisciplinarni tim zdravstvenih strokovnjakov s posebnim
znanjem o možganski kapi ter v katerem so vsaj zdravnik, medicinska sestra,
fizioterapevt in delovni terapevt, bi lahko bistveno skrajšali ležalno dobo
bolnikov v akutni bolnišnični oskrbi z blago do zmerno okvaro ob nastopu
možganske kapi (Goljar, 2010). Zgodnji odpust iz bolnišnice ter nadaljnja
rehabilitacija na domu lahko zmanjšata dolgoročno odvisnost bolnika in
tveganja, povezana z bolnišnično oskrbo, kot so bolnišnične okužbe, hkrati pa
se zmanjšajo tudi stroški bolnišnične oskrbe (Anderson in sod., 2000; Ytterberg
in sod., 2010). Holmqvistova s sodelavci (1998) je opazila večjo neodvisnost
pri osnovnih dnevnih dejavnostih pri bolnikih, ki so bili deležni rehabilitacije
na domu (fizioterapije, delovne terapije in logopedske obravnave). Večjo
neodvisnost pri osnovnih in razširjenih dejavnostih dnevnega življenja so
opazili tudi po šestih mesecih, letu in petih letih po koncu terapije. To lahko
pripišemo dejstvu, da je rehabilitacija na domu usmerjena v izvajanje/vadbo
teh dejavnosti in da je dom idealno okolje za ponovno učenje domačih opravil
(Thorsén in sod., 2005).
Pri mlajših bolnikih po možganski kapi, ki so bili deležni tritedenskega
programa rehabilitacije, so ugotovili hitrejše in večje izboljšanje izvedbe
dnevnih dejavnosti kot pri skupini bolnikov, ki so prejemali fizioterapijo in
delovno terapijo na domu, medtem ko se v primerjavi s skupino v ambulantni
obravnavi učinki niso obdržali dolgoročno (Björkdahl in sod., 2006).
Velika skupina bolnikov po možganski kapi, ki potrebuje fizioterapijo na
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domu, pa so tisti, ki so se vrnili domov z rehabilitacije v specializirani
ustanovi. Dolžina rehabilitacije v specializirani ustanovi je odvisna od
resnosti zmanjšane zmožnosti in dosegljivosti rehabilitacijskih služb.
Trajala naj bi, dokler se pojavlja objektivno izboljšanje funkcijskega
stanja, nato pa bolniki potrebujejo dolgoročen fizioterapevtski program za
vzdrževanje doseženega funkcijskega stanja (Goljar, 2003). Wade s sodelavci
(1992) so poročali, da lahko s fizioterapijo na domu izboljšamo premičnost
in zmanjšamo zmožnost pri bolnikih več kot eno leto po možganski kapi.
Potrebna pa je dolgotrajna obravnava, saj se učinki niso obdržali dlje kot tri
mesece po koncu fizioterapije.
Za bolnike je prihod domov pomemben dejavnik v njihovem okrevanju,
pri fizioterapiji na domu so veliko bolj iznajdljivi, prevzamejo aktivnejšo
vlogo pri načrtovanju terapije ter bolj izrazijo svoje cilje z željo po večji
neodvisnosti v vsakdanjem življenju (Gjelsvik in sod., 2014; Ytterberg in
sod., 2010). Pomembno je tudi, da fizioterapevt zna spodbuditi bolnika k
samostojni vadbi. Mayo in sodelavci (2013) so ugotovili, da je imela le tretjina
bolnikov zadosti motivacije, da so predpisane vadbene programe izvajali
tudi sami brez nadzora fizioterapevta. Pri tem imajo lahko pomembno vlogo
svojci bolnika, ki jih aktivno vključimo v fizioterapevtski proces. Svojci so
tisti, ki lahko bolniku omogočajo vadbo tudi brez fizioterapevta ter s tem
povečajo učinke terapije na domu v subakutnem in tudi kroničnem obdobju
po možganski kapi, vendar so pri tem še vedno zelo pomembni nadzor,
strokovna pomoč in podpora fizioterapevta (Baskett in sod., 1999; Wang in
sod., 2015).
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Priložnosti in pasti dolgotrajne
oskrbe na domu študija primera
Marija Milavec Kapun
Ljubiša Padžen
Mirjam Ravljen
Barbara Domajnko
Povzetek

Uvod: v okviru projekta A-Qu-A so študenti zdravstvene nege obiskovali
starostnike na njihovih domovih. Pri tem so vstopali v njihov intimni
prostor, v katerem so ljudje najbolj ranljivi. Metode: z metodo deskriptivne
singularne študije primera smo želeli predstaviti primer in izhajajoče iz
trenutne možnosti oskrbe starostnikov v domačem okolju. Rezultati z
razpravo: ključno spoznanje študentov je, da k dvigu kakovosti življenja
ljudi v domačem okolju lahko prispevamo različni strokovnjaki s tesnim
medsebojnim sodelovanjem, ki spodbuja posameznika k optimalni
aktivnosti pri skrbi za svoje zdravje. Pri izvajanju intervencij zdravstvene
nege prihaja velikokrat do dileme, kje so meje kompetenc profesije in kako
vključiti druge strokovnjake z namenom celostne oskrbe uporabnikov.
Sklep: s poznavanjem kompleksnosti situacije, ki je posledica prepleta
socialne situacije, ekonomskih izzivov in naraščajočih zdravstvenih težav,
je celostna oskrba uporabnikov v domačem okolju prav gotovo aktualni izziv
strokovnjakov, družbe in finančne ureditve dolgotrajne oskrbe.
Ključne besede: dolgotrajna oskrba, uporabniki v domačem okolju, opis
primera, zdravstvena nega

Uvod

Obiski starostnikov v domačem okolju s strani študentov zdravstvene nege
Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani v okviru projekta A-Qu-A so bili
namenjeni izvajanju intervencij zdravstvene nege pri nudenju celostne
oskrbe na domu.
Dolgotrajna oskrba je definirana kot niz različnih storitev, ki jih potrebujejo
osebe zaradi manjše funkcionalne sposobnost zaradi različnih fizičnih in/
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ali kognitivnih stanj oziroma patoloških procesov in so zaradi tega v daljšem
časovnem obdobju odvisni od pomoči drugih pri izvajanju osnovnih in
podpornih življenjskih opravilih (OECD, Eurostat and WHO, 2011; Nagode
et al., 2014). Na zdravje in posledično na funkcionalnost oseb pomembno
vpliva tudi psihično počutje, socialna mreža in socialnoekonomski status
(WHO, 2016).
V sodobnih družbah je zaznan proces sprememb v preoblikovanju družine:
intenzivno prehaja iz razširjene v nuklearno in v enostarševsko. Ob tem
se izgublja vloga družine kot inštituta znotraj katerega je bila v preteklosti
zagotovljena oskrba bolnih in onemoglih družinskih članov. V preteklosti so
za njih skrbele predvsem ženske, v sodobni družbi pa so ženske intenzivno
vstopile na trg dela (Eurofamcare, 2006). Zaposlovanje žensk pomembno
zmanjšuje število razpoložljivih laičnih oskrbovalcev. Z naraščanjem deleža
starostnikov v razvitih družbah pa se povečujejo potrebe po storitvah
dolgotrajne oskrbe. Ob prikazu primera želimo primerjati dejanske potrebe
starostnikov v domačem okolju z razpoložljivimi možnostmi njihovega
zadovoljevanja in pri tem izpostaviti nekatere šibke točke naših trenutnih
sistemov oskrbe starostnikov v domačem okolju.

Metode

Prispevek temelji na metodologiji mešanih metod, in sicer, izvedena je
bila deskriptivna singularna študija primera (Starman, 2013). V oskrbo
zakonskega para sta bila vključena dva študenta, ki sta se pri obiskih v
obdobju enega meseca dopolnjevala in pomagala. Študenta sta naredila
oceno trenutnih potreb zakoncev po hierarahičnem modelu ocenjevanja
po temeljnih življenjskih aktivnostih (Šušteršič, 1999), definirala negovalne
diagnoze (aktualne in potencialne) ter izdelala predlog načrta aktivnosti
zdravstvene nege, ki je bil potrjen s strani mentorice. Izveden je bil intervju
z gospo, z gospodom intervjuja ni bilo mogoče izvesti. Narejena je bila tudi
ocena socialnega omrežja z LSNS-6 (Lubben et al., 2006).

Prikaz primera z interpretacijo

V nadaljevanju je opisan primer, ki predstavlja klasični tandem starostnikov
v domačem okolju, ki so odvisni drug od drugega pri izvajanju osnovnih
in podpornih življenjskih aktivnostih. Zaradi različnih bolezni in oviranosti
so omejeni v gibanju, socialnih stikih. Socialna mreža se rahlja, otroci so
zaposleni in živijo s svojimi družinami.
Zakonca (81 in 89 let) živita v prostornem, lastniškem stanovanju v 2.
nadstropju, ki je dostopen z dvigalom. Med seboj se dobro razumeta. Imata
sina in hčer, s katerima sta v rednih stikih preko telefona, enkrat tedensko
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ju obiščeta. Občasno se družijo s sosedi, s katerimi so v dobrih odnosih.
Gospod ima arterijsko hipertenzijo, sladkorno bolezen in okreva po tretji
možganski kapi. Predpisanih ima 12 zdravil (antitrombotik, antidepresiv,
antidiabetik, statini, antihipertenzivi, antipsihotik …). Zdravila mu tedensko
pripravita otroka. Pri meritvah vitalnih funkcij ni večjih odstopanj. Ima
prekomerno telesno maso. Največji zdravstveni problem pri gospodu
predstavlja neurejena sladkorna bolezen, vrednosti meritev so bile med 6,2
do 24, 6 mmol/l. Meritev se ne izvaja redno.
Gospod je po kapi slabše pokreten, ima pareze obeh rok. Pri oblačenju,
vzdrževanju osebne higiene, hranjenju in gibanju je povsem odvisen od
pomoči drugih. Redko odide iz stanovanja zaradi težav pri gibanju po kapi.
Za varno gibanje uporablja invalidski voziček, hojco in posteljno ograjico.
Ima blago urinsko inkontinenco. Slabo je pogovorljiv. Verbalna komunikacija
je omejena na enozložne odgovore (da/ne). Ima težave s kratkotrajnim
spominom in zaznati je upad kognitivnih sposobnosti. Poleg tega je bil
čustveno preobčutljiv. V socialnih stikih je le, ko kdo pride na obisk (sinova
ali sosedi), dnevno preživi pred TV pet ur in več, v posteljo odide ob 21. uri in
ostane v njej do 8. ure zjutraj.
Gospa ima arterijsko hipertenzijo, je slepa na desno oko. Redno jemlje štiri
zdravila antitrombotik, statin, antidepresiv in perindopril (za uravnavanje
krvnega tlaka).
Gospa sama skrbi za gospoda, tudi ko nima pomoči s strani izvajalcev
socialne oskrbe. Gospa tudi sama pripravlja vse obroke in nudi potrebno
pomoč možu pri vseh temeljnih življenjskih aktivnostih. Gospa je pri
vsakodnevnih aktivnostih samostojna, vendar obremenjena z oskrbo moža.
Zaznati je socialno deprivacijo in občutek izgorelosti. Navaja bolečine v
križu.
Glede na opisan primer se pojavlja vprašanje obravnave oseb z
multimorbidnostjo in posledično polifarmacijo, kar predstavlja poseben izziv
za zdravstveno oskrbo starostnikov. Poleg večjih finančnih stroškov hkratno
jemanje več zdravil pomeni slabšo adherenco do zdravljenja, več stranskih
učinkov zdravil in interakcij zdravil, pojav neželenih dogodkov, poslabšanje
funkcionalnosti posameznika in geriatrični sindrom (Maher, Hanlon, &
Hajjar, 2014). Študije kažejo, da je slednje možno izboljšati (Tjia, Velten,
Parsons, Valluri, & Briesacher, 2013). Zaradi obremenjenosti zdravnikov
družinske medicine je obravnava starostnikov v domačem okolju redka;
zato v diagnostiko in zdravljenje ter vodenje bolezni intenzivno vključujejo
patronažno medicinsko sestro. Obravnava pri osebnem zdravniku je pogosto
omejena na predpisovanje zdravil: z uvedbo e-recepta pa so stiki omejeni
na obisk lekarne, kar navede tudi gospa.
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Par obiskuje tudi patronažna medicinska sestra. Njeno vključevanje v
kurativno obravnavo starostnika v domačem okolju je opredeljeno s strani
uporabnikovega osebnega zdravnika. Lahko pa se izvajajo tudi dvakrat letno
preventivni obiski, ki so namenjeni osebam nad 65 let, ki so osamljeni in
socialno ogroženi, vendar delež teh obiskov pada; tako je v letu 2014 znašal
le 3,8 % vseh preventivnih patronažnih obiskov (Hladnik, Renar, Vardič, &
Zavrl Džananović, 2014). Poleg sodelovanja v diagnostično-terapevtskih
postopkih je bistveno in samostojno delo patronažnih medicinskih sester
v ocenjevanju potreb po storitvah, načrtovanju in izvajanju zdravstvene
nege ter vrednotenju opravljenega dela (Šušteršič, 1999). Slednje glede na
trenutne pravne podlage ni možno. Gospa navaja, da bi ji redni obiski s strani
patronažne medicinske sestre koristili in bi ji bili v pomoč pri obvladovanju
situacije. Poleg pomembne vezi z zdravnikom, ki jo predstavlja delovanje
patronažne medicinske sestre, bi bilo lahko njeno delovanje usmerjeno v
zdravstveno-vzgojni proces, ki zajema človeka kot celoto. Pri gospodu so
velike težave z obvladovanjem sladkorne bolezni, ki so verjetno posledica
neustrezne prehrane, mogoče nerednega jemanja zdravil. Preventivno
delovanje patronažne medicinske sestre pri paru bi bilo smiselno tudi na
drugih življenjskih področjih.
V higiensko oskrbo se vključujejo tudi socialne oskrbovalke z menjavanjem
plenic dvakrat dnevno ob delavnikih. Socialna oskrba je del pomoči na domu,
ki vključuje tudi pomoč pri umivanju (Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, n.d.). Gospa sama menja plenico opoldan, vesela
pa je bila pomoči študentov pri britju, tuširanju, sprehodih in drugi oskrbi
moža.
Večina bremena oskrbe uporabnika je prepuščena ženi. Podatki kažejo, da
so ženske tiste, ki izvedejo 2/3 celotne neformalne oskrbe v Evropi, pogosto
so starejše nad 50 let (Bettio & Verashchagina, 2012). Laični oskrbovalci v
Evropi opravijo povprečno 60 % celotne oskrbe starostnikov (Eurofamcare,
2006). Pri obravnavi starostnikov v domačem okolju se strokovnjaki le redko
osredotočajo na sistematično podporo laikom, najpogosteje svojcem, pri
oskrbi svojca.
Za celostno obravnavo posameznikov v domačem okolju je nujna vključenost
drugih strokovnjakov, ki lahko pomembno prispevajo k uspešnejši
rehabilitaciji, kakovosti življenja in prilagojenosti bivalnega okolja potrebam
uporabnika. Gospa pogreša predvsem fizioterapevta, za rehabilitacijo
moža po kapi. Ker ji trenutni zdravstveni sistem tega ne omogoča, načrtuje
poiskati storitev na trgu. Prav gotovo bi ji tudi delovno-terapevtska
prilagoditev okolja in pripomočkov, ter načrt dnevnih aktivnosti pomagal do
bolj kakovostnega življenja zakoncev in nudenja pomoči možu s strani žene
in drugih laičnih izvajalcev oskrbe.
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Okvirna ocena socialnega omrežja (Lubben et al., 2006) obravnavanih
zakoncev kaže na šibko socialno vključenost, saj imata manj kot dve osebi,
ki bi podpirali uspešno socialno integracijo. Predvsem gospa ima nekaj
kontaktov s sosedi. Podatki iz literature kažejo, da naj bi se krepili stiki s
sosedi ob pojavu težav z zdravjem (Kavčič & Pahor, 2016), pri njima tega ni
zaznati. Zakonca potrebujeta pomoč in spodbudo za gradnjo (ne)formalne
mreže laičnih oskrbovalcev, ki bi pomenila podporne mehanizme ob
naraščajočih zdravstvenih težavah.
Pri identifikaciji kazalnikov kakovosti storitev dolgotrajne oskrbe (OECD
& European Commission, 2013) pri tem paru negativno izstopata uporaba
več zdravil in pojavnost depresije. Na osnovi tega lahko sklepamo, da
dolgotrajna oskrba tega para ni kakovostna, predvsem ni usmerjena v
izboljšanje kakovost življenja in v opolnomočenje posameznika za čim
daljše samostojno življenje.
Zdravstveno stanje posameznika ne napoveduje nujno obsega in vrste potreb
po storitvah oziroma stopnje samostojnosti. Funkcioniranje posameznika je
opredeljeno s tremi nivoji: funkcioniranje (dela) telesa, človeka kot celote in
človeka v socialnem kontekstu. Poleg zdravstvenega stanja na funkcioniranje
posameznika vplivata tudi okolje in osebnost (WHO, 2016). V naše primeru bi
s celostnim pristopom lahko izboljšali funkcioniranje uporabnika in njegove
žene. Za boljšo kakovost storitev dolgotrajne oskrbe in bolj human odnos
do starostnikov v domačem okolju je potrebno integrirano sodelovanje vseh
vključenih, ki bodo podpirali posameznika, družino in skupnost z izbiro
pravih storitev, v pravem obsegu in pravem času.

Zaključek

Pri spodbujanju oskrbe starostnikov z mulitimorbidnostjo v domačem
okolju je treba zagotoviti celostno podporo s strani sinhrono delujočih
sistemov zdravstvene, socialne, pravne in ekonomske varnosti. Strokovnjaki
posameznih strok bi morali na osnovi enotne strokovne ocene potreb
uporabnika jasno oblikovati enoten načrt oskrbe. Vključenost izvajalcev
oskrbe bi morala biti dopolnjujoča in usmerjena v zagotavljanje kakovosti
življenja uporabnikov in njihovih laičnih oskrbovalcev.
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Študenti v domačem
svetu uporabnikov
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Povzetek

Uvod: V sklopu projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju
(A-Qu-A) so starejše ljudi, pomoči potrebne, obiskovali tudi študenti
zdravstvene nege (Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani). Zanimalo nas
je, kako so doživljali obiske v domačem okolju. Metoda: Po vsakem obisku je
20 študentov pisalo svoja razmišljanja. Besedilno gradivo je bilo analizirano
s kvalitativno analizo vsebine. Rezultati z interpretacijo: Študenti so
popisovali velike zmage in skrite stiske starejših ljudi in njihovih laičnih
oskrbovalcev. Soočali so se s primeri, iz katerih so se učili in ki so jim vlivali
novo motivacijo za profesionalni razvoj ter dvigovali osebno zadovoljstvo,
hkrati pa včasih vzbujali zaskrbljenost in občutke nemoči. Ključni temi,
ki smo ju prepoznali v razmišljanjih študentov, sta bili zavedanje pomena
odnosa, ki ga vzpostavljajo z uporabniki, in ohranjanje oziroma spodbujanje
njihove samostojnosti pri opravljanju vsakodnevnih življenjskih dejavnosti.
Sklep: Prevečkrat se je dalo razbrati, da v naši neposredni bližini živijo
starejši ljudje, pomoči potrebni, ki jih obstoječi zdravstveno-socialni sistem
komaj zazna.
Ključne besede: zdravstvena nega, oskrba na domu, razmišljanje,
kvalitativna raziskava, opolnomočenje.

Uvod

Študenti zdravstvene nege Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani so v
okviru projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A)
obiskovali starejše ljudi z namenom izvajanja intervencij zdravstvene nege in
nudenja pomoči na domu. Po vsakem obisku so zabeležili svoje razmišljanje.
Namen tovrstnega beleženja je bil dvojen. Na eni strani smo želeli dobiti
vpogled v doživljanje študentov, na drugi pa je šlo tudi za izobraževanje. Želeli
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smo spodbuditi razvoj refleksivne prakse in sposobnosti kritične presoje
dejavnosti v neposrednih življenjskih situacijah, ki strokovnjaka odvrača od
rutiniranja oskrbe in ga usmerja v profesionalni razvoj (Schön, 1983; Mann
et al., 2009). Pisanje razmišljanja je priložnost za premislek ter zavedanje
lastnih motivov, razumevanj, odnosov, vrednot in občutkov, povezanih z
zdravstvenim oskrbovanjem ljudi (Price, 2004). Tovrstni premislek krepi
neposredno učenje iz prakse, prepoznavo lastnih moči in področij, kjer se
lahko še izboljša, ter sooblikuje profesionalno samozaupanje (Davies, 2012).

Metoda

Vključenih je bilo 20 študentov. Zanimalo nas je, kako so doživljali
obiskovanje starejših ljudi, pomoči potrebnih, na njihovem domu. Na podlagi
devetih iztočnic so v obliki razmišljanja popisali vsakokratno izkušnjo,
kamor so poleg aktualnih dogodkov zabeležili predvsem svoja občutenja
in razmišljanja. Razmišljanja so bila šifrirana, osebni podatki študentov,
uporabnikov in njihovih neformalnih oskrbovalcev pa so bili izpuščeni.
Besedila smo analizirali s kvalitativno analizo vsebine (Graneheim in
Lundman, 2004). Nekateri glavni sklepi so v nadaljevanju ponazorjeni s
citati iz razmišljanj.

Rezultati z interpretacijo

Pred prvim obiskom je študente skrbelo predvsem, kako jih bodo uporabniki
sprejeli. Spraševali so se, kako vzpostaviti dober odnos in kako pridobiti
zaupanje ljudi, v katerih domove vstopajo? Ob ponovnih obiskih niso bili
nikoli popolnoma prepričani, v kakšnem razpoloženju jih bodo uporabniki
pričakali. Zaradi resnosti zdravstvenih težav sta se predvsem pojavljali
negotovost in zaskrbljenost. So pridobili nova znanja? So si zapomnili
navodila? So upoštevali dogovor glede terapije? Je morda medtem prišlo
do kakšnih zdravstvenih zapletov?
Pri uporabnikih so študenti prepoznavali tri vrste potreb. Zdravstvenonegovalne so se nanašale na svetovanje ter pomoč pri temeljnih življenjskih
dejavnostih (hranjenju, umivanju, premeščanju in podobno), pripravljanju
oziroma jemanju terapije, izvajanju določenih meritev (krvni sladkor,
tlak). Prepoznane psihološke potrebe so se nanašale na psihološko oporo
ob zaznanem nesprejemanju funkcionalnih omejitev, pri strahu pred
poslabšanjem zdravstvenega stanja, prepustitvi stanju, ki je bilo videti
brezizhodno, ob slabši motiviranosti za sodelovanje. Med socialnimi potrebami
so študenti najmočneje poudarjali osamljenost oziroma potrebo po druženju,
smiselnih dejavnostih, sprehodih, skratka večji socialni vključenosti.
Še posebej pri slabše odzivnih uporabnikih se lahko dogaja, da strokovnjaki
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preprosto izvedejo intervencije, pri čemer se zanašajo predvsem na lastno
prepoznavanje potreb uporabnikov. Iz zapisov študentov je razbrati, da so
uporabnikom dopuščali zavzemati aktivne vloge. Ker so imeli dovolj časa,
so študenti večinoma spodbujali sodelovanje: se odprto pogovarjali, bili
pri tem pozorni na izražanje potreb in pobude uporabnikov, spraševali o
njihovih mnenjih in razumevanju, razlagali težje razumljive postopke ali
stanja, spodbujali skupno načrtovanje in soodločanje. Navajali so pozitivne
učinke pohvale in spodbujanja k zavzemanju aktivnejše vloge pri skrbi za
lastno zdravje. Pomembno je poudariti, da so se nekateri študenti, ki so
obiskovali slabše odzivne osebe, intenzivno spraševali, kako bi jih lahko
aktivno vključili in spodbudili njihovo sodelovanje.
Študenti zdravstvene nege se zavedajo, da vseh zaznanih in izraženih
potreb uporabnikov ne morejo razreševati sami. Poleg bistveno močnejše
vključenosti (patronažne) medicinske sestre so izrazili močno potrebo
po timskem delu, interprofesionalnem povezovanju. Med najpogosteje
pogrešanimi sodelavci so naštevali fizioterapevte, delovne terapevte,
psihologe, socialne delavce in zdravnike.
Nekateri študenti so izkazali izjemno zavzetost. Skrbeli so jih možni
zdravstveni zapleti pri uporabnikih v njihovi odsotnosti. Ukvarjali so se z
občutki krivde, ker niso mogli pomagati še bolj in ker so morali končati
obiske. Nekateri so jih podaljševali, se vračali in izvajali dodatne obiske.
Večkrat so poročali o občutkih nemoči, bili v stiku s šolskimi mentorji, iskali
večjo podporo/vključenost ljudi, ki so uporabnikom najbližji. Iz razmišljanj
izhaja, da so natančno opazovali življenjske situacije uporabnikov in njihovih
bližnjih, iskali raznovrstne rešitve težav in dodatno znanje ter skrbno
načrtovali svoje dejavnosti.
Študenti so zaznali stiske laičnih oskrbovalcev (večinoma partnerja ali
otrok) do razsežnosti, ki jih izraža zabeleženo vprašanje enega od njih:
»Sprašujem se, kdo je bolj potreben pomoči?« Pravzaprav so študenti pri
vseh vključenih svojcih prepoznali slabo psihično stanje: izčrpanost, strah in
labilnost v razpoloženju, preobremenjenost in brezvoljno vdanost v situacijo.
Včasih se je preobremenjenost izrazila v nepotrpežljivosti in nestrpnosti.
Študenti so opazili, da so se v socialnem smislu tudi laični oskrbovalci
precej zaprli ter zanemarili stike s prijatelji in znanci, lastne potrebe pa so
potisnili na stran. Pri nekaterih so študenti zaznali močno osredotočanje na
zdravstveno stanje onemoglega svojca, podrejanje dnevnega ritma ritmu
bolezni, ujetost v to monotono rutino. Obiski študentov so včasih prinesli
novo upanje in novo motivacijo. V nekaterih primerih so se študenti od
laičnih oskrbovalcev učili, ganili so jih njihova ljubeznivost, potrpežljivost,
izražanje pohvale in spodbujanje onemoglih svojcev.
213

Največja potreba laičnih oskrbovalcev je, po presoji študentov, dodatna in
kontinuirana pomoč, pomočnik, ki mu lahko zaupajo in ima znanje za delo z
njihovimi onemoglimi svojci ter izkazuje primeren odnos do slabše odzivnih
starejših oseb. Poleg konkretne pomoči bi potrebovali tudi psihološko oporo
in znanje o specifičnem poteku bolezni, terapiji, pristopih. Študenti so dalje
opazili, da uporabniki zaradi preobremenjenosti preveč pozabljajo nase,
svoje potrebe in zdravstvene težave, kar jih dela še posebej ranljive.
Študenti menijo, da so bili laični oskrbovalci zadovoljni z njihovimi obiski
zaradi dobro opravljene pomoči in razbremenitve. Vsaj med obiski študentov
so lahko malo zadihali in našli nekaj časa zase. Veselilo jih je, da so bili
zadovoljni tudi njihovi svojci, pri katerih so zaznali povečani motiviranost in
samostojnost.
Na uporabnike in njihove svojce so se študenti velikokrat tesno navezali, kar
je v nekaterih primerih sprožilo težko slovo. Uporabniki so z raznimi darili
in pozornostmi že sproti izražali hvaležnost in zadovoljstvo, ob tem pa so se
nekateri študenti spraševali, ali se morda niso preveč navezali. Pojavljali
so se občutki zaskrbljenosti in etične dileme ob nudenju tako kratkotrajne
opore ob tako resnih življenjskih nebogljenostih.

Na prvem mestu sta človek in njegovo dostojanstvo

Past sodobnih strokovnjakov je, da nastopajo s položaja vsevednega in
da torej sami presojajo, kaj ljudje potrebujejo in kako je najbolje (za njih)
to izvesti. To se lahko izraža v pokroviteljskem odnosu, ki pa ne spoštuje
dostojanstva in ne prispeva k dobremu počutju uporabnikov (Draper, 2005).
Iz razmišljanj študentov izhaja, da so se vsaj nekateri študenti te pasti
uspešno izogibali. Ključni prepoznani temi, ki se kot rdeča nit pojavljata
v razmišljanjih študentov, sta namreč pomen odnosa do uporabnikov ter
potreba po ohranjanju in spodbujanju njihove samostojnosti tudi v primeru,
ko so pri osnovnih življenjskih dejavnostih potrebovali že precej pomoči.
V nadaljevanju ju predstavljamo podrobneje. Kot izhaja iz spodnjih dveh
citatov, je bolj kot gola izvedba intervencije ali dejavnosti pomembna
kakovost odnosa do uporabnika (prijaznost, pozornost, pogovor):

Pri tej družini me je popolnoma presenetil odnos članice družine … Gospa
je zelo potrpežljiva, mami tudi do desetkrat razloži isto stvar s popolnoma
mirnim tonom in brez napetosti … Prizna, da so dnevi, ko je naporno in ko
bi najraje vzkipela, vendar jo določene geste spodbujajo k potrpežljivosti
… Gospa je nekaj let delala v tujini z dementnimi osebami, dala mi je tudi
nekaj iztočnic za razmišljanje … V njeni službi je bil vedno na prvem mestu
odnos do človeka, empatija.
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Pogovor je tekel o nas, tujcih, ki hranimo gospo. Povedala je, da ji je
najpomembnejše, da smo z njo prijazni in da se pogovarjamo.
Študenti prepoznavajo, da se ljudje težje kot s samo boleznijo sprijaznijo
z zmanjšano zmožnostjo delovanja. Ohranjanje samostojnosti je za ljudi
nekako pomembnejše od samega zdravja:

Gospe je najhujše, ker se ji je bolezen začela pri rokah in jih ima zdaj v
spazmu, kar ji onemogoča, da bi lahko z rokami delala stvari, ki jih je lahko
prej – kuhala, pekla … Najtežje ji je to, da niti sama ne more skrbeti zase niti
svojih oblačil ne more obesiti na obešalnik. To jo je zelo prizadelo.
Ključna naloga zdravstvenih delavcev je po njihovem mnenju spodbujanje
samostojnosti:

V oskrbo bi morali vključiti delovnega terapevta in bolj aktivno patronažno
medicinsko sestro, da bi skupaj našla način, kako bi bila oskrbovanka čim
bolj samostojna.
Na žalost nimam dovolj znanja, da bi lahko samostojno usmerjal varovanca
na poti do optimalne oskrbe. Smiselna je hitra raziskava o storitvah, ki bodo
gospodu omogočali samostojnost v prihodnosti.
[…] ni osebe, ki bi gospoda ustrezno usposobila oziroma spremljala na
takšen način, da bi bil za svoje zdravje sposoben skrbeti samostojno ali s
pomočjo zdravstvenega delavca.
Spodbujanje/krepitev samostojnosti uporabnika pri izvajanju dejavnosti je
lahko celo pomembnejše kot dobro ali pravilno izvedena dejavnost.

Čeprav je v njegovi prehrani premalo prehranskih vlaknin, sem vesel, da
gospod ostaja zelo samostojen, hkrati pa mu kuhanje predstavlja pomemben
opravek in koristno delo, na katerega je ponosen.
Pravzaprav sem danes prvič pozabila na to, da je gospa bolna in da lahko
bolj malo dela … Ko nama mlečni kruh sicer ni najbolje uspel (saj sva
zamesili preveč fino testo), naju je obe spodbujala, da bomo nekaj od tega
že lahko pojedli in da se tudi najboljšim to zgodi. Gospa je zelo veliko stvari
naredila sama, jaz pa sem ji pomagala le pri fini motoriki.
Kot ugotovi študent v spodnjem izseku razmišljanja, je cilj zdravstvene nege
dosežen takrat, ko uporabnik sam prepozna in prevzame odgovornost za
lastno zdravje.
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Res sem vesel, da je bolnik začel tudi samostojno meriti in beležiti svoj krvni
tlak … Gospod zdaj bolje razume pomen zdravja in skrbi za zdravje. Spoznati
mora, da lahko na svoje zdravstveno stanje veliko vpliva sam s svojim
vedenjem. Da so se cilji bolnika sinhronizirali s cilji procesa zdravstvene
nege, nakazuje tudi njegova povečana radovednost o zdravstvenem stanju.
Kljub gospodovi zaprtosti ob začetnih obiskih zdaj večkrat postavlja
vprašanja in samostojno izraža željo po boljšem vodenju kronične bolečine.

Sklep
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Navodila bolnikom po vstavitvi kolenske ali
kolčne endoproteze
Nekaj o kolenskem in kolčnem sklepu ter
razlogih za vstavitev endoproteze
Sonja Hlebš

Povzetek

Kolenski sklep je eden najbolj obremenjenih sklepov v telesu. Njegova
zgradba je precej preprosta, medtem ko je njegovo delovanje mnogo bolj
zapleteno in kompleksno. Kostno zgradbo sklepa oblikujejo stegnenica,
golenica in pogačica. Pomembni deli sklepa, ki ga podpirajo in vplivajo
na njegovo gibanje ter stabilnost, so mišice in vezi. Znotraj sklepa so
meniski, delujejo pa kot sklepni polnilci, ki izravnavajo neskladnost med
stegnenično in golenično sklepno površino, ter kot amortizerji sklepa. Pri
počepanju, hoji po stopnicah navzgor in navzdol, skakanju in drugih bolj
zahtevnih dejavnostih morajo mišice in vezi zagotoviti primeren obseg giba
ter hkrati ohranjati stabilen sklep. Najpogostejši vzrok bolečine in omejene
gibljivosti v kolenu je artroza – obraba (Slika 1). To je stanje, pri katerem
se hrustanec mehča, lušči in postopno izginja. Pojavijo se kostni izrastki
(osteofiti). Zadebeli se sklepna ovojnica, spremeni pa se sklepna tekočina.
Vzrok artroze je večinoma neznan.
Kolčni sklep je po svoji obliki kroglast sklep. Okrogla glava stegnenice se
premika znotraj ponvice, ki je del medenice. Protezo kolka z namenom, da bi
čim bolje posnemala naravni sklep, sestavljajo trije deli: deblo stegnenice,
glava in ponvica. Endoprotezo kolka je najpogosteje treba operativno vstaviti
zaradi obrabe sklepnega hrustanca, motenj prekrvavitve stegnenične
glave, bolezni iz otroštva (na primer prirojenega izpaha kolkov), stanja po
poškodbi, revmatoidnega artritisa ali podobnih bolezni (Slika 2).
Endoproteza kolena (Slika 3) ali kolka (Slika 4) je umetni sklep, s katerim
vam je kirurg na najprimernejši način med operacijo nadomestil prizadete
dele sklepa. Vstavitev endoproteze kolena ali kolka vam zdravnik svetuje
takrat, kadar bolečina omejuje normalne vsakodnevne dejavnosti, kot
so hoja, hoja po stopnicah, sedanje in vstajanje. Bolečina ne mine niti v
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1

2
Slika 1: Prizadeti kolenski
sklep zaradi artroze
Slika 2: Prizadeti kolčni sklep
zaradi artroze

Slika 3: Simbolna rentgenska
slika endoproteze kolena

Slika 3: Simbolna rentgenska
slika endoproteze kolka
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mirovanju niti po jemanju zdravil proti
bolečinam; pojavi se tudi med dnevnim ali
nočnim počitkom. Razvija se deformacija
kolena/kolka, slabša se gibljivost,
protivnetna zdravila slabo prenašate,
druga zdravljenja (na primer fizioterapija,
blokade, manjši operativni posegi) pa ne
prinesejo izboljšanja. Vedeti morate, da
vstavitev umetnega sklepa ni življenjsko
nujna operacija, lahko pa izboljša kakovost
vašega življenja. Izjemnega pomena
sta vaša sposobnost in pripravljenost
sodelovati pri okrevanju po operaciji.
Pričakovanja po vstavitvi endoproteze
Pomemben dejavnik pri odločitvi za
operativni poseg je razumevanje, kaj se
s posegom lahko pridobi in kaj ne. Večina
prizadetih občuti pomembno zmanjšanje
bolečine in izboljšanje sposobnosti za
opravljanje vsakodnevnih dejavnosti.
Zamenjava sklepa vam seveda ne bo v
celoti povečala zmogljivosti, ki so bile
okrnjene že pred začetkom težav s kolenom
ali kolkom. Po operativnem posegu vam
svetujemo primerne dejavnosti (na primer
hojo po ravni podlagi, kolesarjenje,
plavanje), odsvetujemo pa prevelike
napore in prenašanje težkih bremen.
Čezmerni napori ali čezmerna telesna
teža obrabo sklepa lahko še pospešita in
povzročita omajanje proteze in ponovne
bolečine.
V domačem okolju vam bodo nekatere
prilagoditve olajšale okrevanje, in sicer:
• čvrsto pritrjeni oprimki v kopalni kadi
ali tušu in ob straniščni školjki;
• stabilen stol ali klop za uporabo pri
prhanju;
• stabilen stol z naslonjalom za roke in
čvrsto oblazinjenim sedežem;
• umivalna goba z ročajem, varnostna
ograja na stopnišču;

• odstranjene vse nepritrjene preproge in električne žice s tal;
• če je mogoče začasno bivanje v prostoru brez stopnic, ker je hoja po
stopnicah v zgodnji fazi težavna;
• pazite tudi, da vam domači ljubljenčki (mačke, psi) ne bodo med hojo
skakali pred nogami!
Najpomembnejša pridobitev operacije z vstavitvijo kolenske ali kolčne
endoproteze je, da vas kolk oziroma koleno ne bo več bolelo in zaradi tega
ne boste več potrebovali zdravil proti bolečinam. Poleg tega boste lahko
lažje in boljše hodili, spet se boste lahko sami obuvali, se preoblačili, brez
večjih težav sedli v avto in uporabljali stopnice.

Navodila za vaje po vstavitvi kolenske
ali kolčne endoproteze
Priporočamo vam, da po vstavitvi kolenske ali kolčne endoproteze izvajate
vaje tudi sami doma. Navodila vam bodo pomagala pri okrevanju po operaciji.
Če se boste držali navodil, boste pravočasno pripravljeni za dejavnosti, kot
ste bili pred operacijo. Vaje izvajate doma po napisanih navodilih, za njih ne
potrebujete posebnih vadbenih pripomočkov. Vaje vam bo najprej pokazala
fizioterapevtka, da jih boste izvajali pravilno. Po potrebi bo fizioterapevtka
vaje priredila vašemu stanju ali zahtevam.
Ko vadite:
• dihajte normalno in ne zadržujte vdiha,
• vaje izvajajte počasi in nikakor ne sunkovito,
• če postane sklep bolj boleč, se čim prej posvetujte s fizioterapevtom ali
zdravnikom.

Vaje po operaciji kolena:

1. Iztegovanje kolena
• Lezite na hrbet, pod gležnje si podložite zvito brisačo.
• Potegnite prste in stopala navzgor ter potisnite kolena proti podlagi.
Občutite napetost v sprednjih stegenskih mišicah. Položaj zadržite 10
sekund, nato noge sprostite. Vajo ponovite 10-krat.
• V enakem položaju kot pri prejšnji vaji si pod kolena podložite debelejšo
brisačo.
• Zravnajte noge tako, da jih pritisnete ob zvito brisačo. Pri tem potegnite
prste in stopala navzgor ter občutite napetost v sprednjih stegenskih
mišicah. Položaj zadržite 10 sekund, nato noge sprostite. Vajo ponovite 10krat.
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Previdnosti
• Med ponovitvami naredite odmor.
• Med vajo sproščeno dihajte.
• Če ne morete zadržati položaja 10 sekund, skrajšajte čas na 6 ali 8 sekund.

2. Gibanje v gležnjih
• Leže na hrbtu pritegujte izmenično na levi nogi prste in stopala navzgor
ter na desni nogi navzdol. Vajo ponovite 10-krat.

3. Drsenje s peto po podlagi
• Leže na hrbtu imejte obe nogi iztegnjeni.
• Počasi upognite koleno operirane noge tako, da drsite s peto po podlagi.
Nogo nato iztegnite nazaj po podlagi in dovolite, da iztegu pomagata teža
noge in prosto drsenje pete po podlagi. Vajo ponovite 10-krat.
• Med vajo ne dvigujte zadnjice od podlage.

4. Dvig iztegnjene noge od podlage
• Leže na hrbtu potegnite prste in stopalo na operirani nogi navzgor ter
potisnite koleno proti podlagi. Občutite napetost v sprednji stegenski mišici.
• Dvignite iztegnjeno nogo od 10 do 15 centimetrov od podlage v zrak.
• Položaj dvignjene noge zadržite nekaj sekund, nato nogo spustite nazaj
na podlago.
• Vajo ponovite 10-krat.
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Previdnosti
• Pri vaji ne dvigujte noge več kot 10 do 15 centimetrov, ker se gibanje
prenese v ledveni predel, kar ni namen vaje.

5. Stiskanje blazine med nogami
• Leže na hrbtu si med koleni položite blazino ali debelejšo brisačo.
• Zravnajte najprej noge tako, da potegnete prste in stopala navzgor ter
občutite napetost v sprednjih stegenskih mišicah.
• Stisnite blazino med koleni tako močno, da občutite napenjanje notranjih
stegenskih mišic. Stisk zadržite 10 sekund, nato popustite. Vajo ponovite
10-krat.
Previdnosti
Med vajo ne zadržujte vdiha in ne dvigajte zadnjice od podlage.

6. Iztegovanje kolen leže na trebuhu
• Lezite na trebuh, pod trebuh pa si zaradi udobja lahko podložite tanjšo
blazino.
• Oprite se na prste in dvignite kolena od podlage ter hkrati stisnite
zadnjico.
• Zadržite položaj 10 sekund, nato popustite. Vajo ponovite 10-krat.
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7. Upogibanje kolena s pomočjo zdrave noge leže na trebuhu
• Lezite na trebuh, pod trebuh pa si zaradi udobja lahko podložite tanjšo
blazino.
• Počasi upognite operirano koleno tako, da si pomagate z zdravo nogo.
Zadržite v končnem položaju 10 sekund. Počasi nogo spustite v začetni
položaj. Zaradi občutka varnosti si lahko pri spustu operirane noge
pomagate z zdravo nogo. Med vajo ne dvigujte zadnjice od podlage. Vajo
ponovite 10-krat.

8. Iztegovanje kolena sede
• Sedite na stol in se oprimite ročajev stola.
• Zravnajte koleno na operirani nogi, pri tem potegnite prste in stopala
navzgor ter občutite napetost v sprednjih stegenskih mišicah. Položaj zadržite
od 8 do 10 sekund, nato pa noge počasi sprostite. Vajo ponovite 10-krat.
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9. Prenos teže stoje
• Stojte zravnano in na mestu s stopali nekoliko narazen ter prenašajte
težo z ene noge na drugo.
• Pazite, da je med vajo pogačica v isti liniji z drugim prstom na nogi.
10. Dvigovanje na prste
• Postavite se pred steno in se nanjo oprite z rokami. Stopala imejte
nekoliko narazen in se nato dvignite na prste, zadržite položaj 10 sekund in
spustite nazaj. Vajo ponovite 15-krat.
• Pazite, da so med vajo pogačice v isti liniji z drugim prstom na nogi.
11. Visok počep
• Stojte s stopali nekoliko narazen.
• Spustite se v visok počep tako, da kolena le nekoliko upognete. Pazite,
da je med vajo pogačica v isti liniji z drugim prstom na nogi.
• Dvignite se v izravnan položaj.
12. Korakanje na mestu
• Lahkotno korakajte na mestu minuto ali dve.
13. Stoja na eni nogi na mestu
• Stojte na mestu in upognite koleno na zdravi nogi tako, da stopalo
nekoliko dvignete od tal.
• Stojte samo na operirani nogi in poskušajte zadržati ravnotežje 60
sekund. Vzdržujte čvrsto napete stegenske mišice, da vam koleno ne klecne.
• Naredite premor 30 sekund in vajo ponovite 5-krat.
14. Dvigovanje na eni nogi
• Stopite z operirano nogo na pručko ali stopnico, z drugo ostanite na tleh.
• Počasi se dvignite z operirano nogo na stopnico in se nato počasi spustite
nazaj. Težo prenesite na operirano nogo. Vajo ponovite 10-krat.
Previdnosti
• Vajo izvajajte počasi, ne odrivajte se z nogo od tal.
• Vzdržujte čvrsto napete stegenske mišice, da vam koleno ne klecne.
• Pazite, da je med vajo pogačica v isti liniji z drugim prstom na nogi.
Hoja z berglami
Bergle boste na začetku potrebovali, da sklep nekoliko razbremenite zaradi
bolečine po operaciji, pozneje, morda mesec ali dva, pa zaradi varnosti.
Po ravnem je hoja z berglami tritaktna: najprej bergle, operirana noga med
bergle, nato zdrava noga korak naprej.
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Po stopnicah navzgor najprej stopite z zdravo nogo, nato z operirano, potem
pristavite še bergle (slika).

Slika: Hoja po stopnicah navzgor

Po stopnicah navzdol najprej na spodnjo stopnico nastavite bergle, nato
stopite z operirano nogo, potem z zdravo (slika).

Slika: Hoja po stopnicah navzdol

Vaje po operaciji kolka

Ko vadite:
• dihajte normalno in ne zadržujte vdiha,
• vaje izvajajte počasi in nikakor ne sunkovito,
• če postane sklep bolj boleč, se čim prej posvetujte s fizioterapevtom ali
zdravnikom.
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1. Iztegovanje kolena
• Lezite na hrbet, pod gležnje si podložite brisačo.
• Potegnite prste in stopala navzgor ter potisnite kolena proti podlagi.
Občutite napetost v sprednjih stegenskih mišicah. Položaj zadržite 10
sekund, nato noge sprostite. Vajo ponovite 10-krat.
• V enakem položaju kot pri prejšnji vaji si pod kolena podložite debelejšo
brisačo.
• Zravnajte noge tako, da jih pritisnete ob brisačo. Pri tem potegnite prste
in stopala navzgor ter občutite napetost v sprednjih stegenskih mišicah.
Položaj zadržite 10 sekund, nato noge sprostite. Vajo ponovite 10-krat.
Previdnosti
• Med ponovitvami naredite odmor.
• Med vajo sproščeno dihajte.
• Če položaja ne morete zadržati 10 sekund, skrajšajte čas na 6 ali 8 sekund.

2. Gibanje v gležnjih
• Leže na hrbtu pritegujte izmenično na levi nogi prste in stopala navzgor
ter na desni nogi navzdol. Vajo ponovite 10-krat.

3. Stiskanje zadnjice
• Leže na hrbtu stisnite zadnjico in položaj zadržite 6 ali 8 sekund. Vajo
ponovite 10-krat.
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4. Drsenje s peto po podlagi
• Leže na hrbtu imejte obe nogi iztegnjeni.
• Počasi upognite operirano nogo tako, da drsite s peto po podlagi. Noge
ne upogibajte več kot do označene črte na sliki! Nato jo iztegnite nazaj po
podlagi in dovolite, da iztegu pomagata teža noge in prosto drsenje pete po
podlagi. Vajo ponovite 10-krat.
• Med vajo ne dvigujte zadnjice od podlage.

5. Stiskanje blazine med nogami
• Leže na hrbtu si med koleni položite blazino ali debelejšo brisačo.
• Zravnajte najprej noge tako, da potegnete prste in stopala navzgor ter
občutite napetost v sprednjih stegenskih mišicah.
• Stisnite blazino med koleni tako močno, da občutite napenjanje notranjih stegenskih mišic. Stisk zadržite 10 sekund, nato popustite. Vajo ponovite
10-krat.
Previdnosti
Med vajo ne zadržujte vdiha in ne dvigajte zadnjice od podlage.

6. Odmikanje noge na stran
• Operirano nogo iztegnjeno odmaknite po podlagi na stran. Stopala ne
sukajte navzven ali navznoter, ves čas mora biti obrnjeno pravokotno na
podlago. Podrsajte z nogo nazaj v začetni položaj. Vajo ponovite 10-krat.
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7. Mali most
• Počasi upognite noge v kolkih in kolenih, stopala plosko položite na
podlago, roke imejte ob telesu, dlani pa na podlagi.
• Napnite najprej trebušne in nato zadnjične mišice, šele nato pa dvignite
zadnjico za 5 do 10 centimetrov od podlage. Zdržite 5 sekund in se počasi
vrnite v začetni položaj. Vajo ponovite 10-krat.
Previdnosti
• Ne dvigujte zadnjice od podlage tako visoko, da si povečate ledveno krivino.

8. Dvig iztegnjene noge od podlage
• Leže na hrbtu potegnite prste in stopalo na operirani nogi navzgor ter
potisnite koleno proti podlagi. Občutite napetost v sprednji stegenski mišici.
• Dvignite iztegnjeno nogo od 10 do 15 centimetrov od podlage v zrak.
• Položaj dvignjene noge zadržite nekaj sekund, nato nogo spustite nazaj na
podlago.
• Vajo ponovite 10-krat.
• Vajo ponovite še z neoperirano nogo.
Previdnosti
• Pri vaji ne dvigujte noge več kot 10 do 15 centimetrov, ker se gibanje prenese
v ledveni predel, kar ni namen vaje.
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Odmik in primik pokrčenih nog
• Leže na hrbtu počasi upognite noge v kolkih in kolenih, stopala imejte
plosko na podlagi, roke ob telesu, dlani pa na podlagi.
• Kolena počasi odmaknite, zadržite nekaj sekund in nazaj primaknite.
Vajo ponovite 10-krat.

9. Iztegovanje kolen leže na trebuhu
• Lezite na trebuh, pod trebuh pa si zaradi udobja lahko podložite tanjšo
blazino.
• Oprite se na prste in dvignite kolena od podlage ter hkrati stisnite zadnjico.
• Zadržite položaj 10 sekund, nato popustite. Vajo ponovite 10-krat.

10. Upogibanje kolena s pomočjo zdrave noge leže na trebuhu
• Lezite na trebuh, pod trebuh pa si zaradi udobja lahko podložite tanjšo
blazino.
• Počasi upognite operirano koleno tako, da si pomagate z zdravo nogo.
Zadržite v končnem položaju 10 sekund. Nato počasi nogo spustite v
začetni položaj. Zaradi občutka varnosti si lahko pri spustu operirane noge
pomagate z zdravo nogo. Med vajo ne dvigujte zadnjice od podlage. Vajo
ponovite 10-krat.
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11. Iztegovanje kolena sede
• Sedite na stol in se oprimite ročajev stola.
• Zravnajte koleno na operirani nogi, pri tem potegnite prste in stopala
navzgor ter občutite napetost v sprednjih stegenskih mišicah. Položaj
zadržite od 8 do 10 sekund, nato noge počasi sprostite. Vajo ponovite 10-krat.

Navodila pri vsakodnevnih dejavnostih
• Pri sedenju si zagotovite, da kolk ni upognjen več kot za 90 stopinj.
• Sedalo stola si podložite z debelejšo blazino, da preprečite nedovoljen upogib v operiranem kolku. Položaj ramen mora biti vedno nekoliko za
položajem kolkov oziroma trup nekoliko nagnjen nazaj (slika).

Slika: Pravilen položaj operiranega kolka pri sedenju
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• Pri vstajanju in sedanju na stol imejte operirano nogo vedno nekoliko
pred zdravo, tako da imate zagotovljen pravilen kot v kolku (slika).

Slika: Pravilno vstajanje in sedanje na stol

Hoja z berglami
Bergle boste na začetku potrebovali, da sklep nekoliko razbremenite zaradi
bolečine po operaciji, pozneje, morda mesec ali dva, pa zaradi varnosti.
Po ravnem je hoja z berglami tritaktna: najprej bergle, operirana noga med
bergle, nato zdrava noga korak naprej.
Po stopnicah navzgor najprej stopite z zdravo nogo, nato z operirano, potem
pristavite še bergle (slika).

Slika: Hoja po stopnicah navzgor
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Po stopnicah navzdol najprej na spodnjo stopnico nastavite bergle, nato stopite z operirano nogo, potem z zdravo (slika).

Slika: Hoja po stopnicah navzdol

Odsvetujemo vam:
• globoko pripogibanje (na primer pobiranje predmetov s tal);
• sukanje v pasu (vedno se obrnite s celim telesom);
• obračanje operirane noge navznoter med hojo, pri sedenju ali ležanju;
• sedenje s prekrižano operirano nogo.
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Stanje na področju
prilagojenosti notranje opreme
potrebam starejših
Jasna Hrovatin
Mojca Perše

Povzetek

Z raziskavo smo ugotovili, da večina starejših občanov mestne občine
Ljubljana živi v stanovanjih, ki niso prilagojena potrebam starejših, kar jim
povzroča stres, slabo počutje in izgubo samostojnosti. Bivalno okolje, ki
ni prilagojeno specifičnim potrebam starejših, pa je lahko poleg tega tudi
vzrok za poškodbe.
Ugotovili smo tudi, da se starejši ne zavedajo, da bi lahko z manjšimi
spremembami v bivalnem okolju opravljali vsakdanja opravila hitreje, z
manj napora in bolj varno, predvsem pa bolj samostojno in neodvisno.
Končni cilj intervencij, ki jih je Fakulteta za dizajn izvajala v okviru projekta
Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A), je bil ozaveščanje
starejših o pomenu prilagoditve bivalnega okolja potrebam, ki nastopijo v
tretjem življenjskem obdobju, ter dvig kakovosti bivanja. Posredno pa tudi
prispevek k večji varnosti in neodvisnosti.
Ključne besede: oprema, stanovanje, oblikovanje, starejši, tretje življenjsko
obdobje.

Pregled objav

Raziskovalci iz University of Sheffield School of Architecture so leta 2004
opravili raziskavo o vplivu arhitekture na kakovost življenja. Zanimala jih
je primernost stanovanjskega okolja za ostarele. Raziskavo so opravili na
38-ih domovih za ostarele ter ugotavljali, da ima dizajn stavb pozitivne
in negativne vplive na kakovost življenja stanovalcev; to je še posebej
pomembno, ker starejši ljudje preživijo večino časa v zgradbi, v kateri
bivajo. Med drugim so ugotovili, da je za kakovost bivanja, zaradi povečane
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dovzetnosti starejših ljudi za okužbe in bolezni, zelo pomembno upoštevanje
higienskih standardov predvsem v delih stavb, kjer pripravljamo hrano
in obedujemo (Torrington et al., 2004). M. Colombo je s sodelavci (1998)
analiziral 26 stanovanj in na podlagi tega identificiral najpogostejše težave,
s katerimi se srečujejo ostareli. Med drugim so v 33 % stanovanj zabeležili
problem varnosti v kuhinji, v 25 % pa neustrezno razsvetljavo.
Raziskave tudi kažejo, da zaradi socialnih in finančnih razlogov večina
starejših ljudi z oteženimi gibalnimi sposobnostmi ostaja, kolikor dolgo je
mogoče, v lastnih stanovanjih. V Sloveniji živi v domovih za ostarele samo
7 % prebivalstva, zato je toliko bolj pomembno, da so stanovanjski objekti
in oprema taki, da ostarelim in invalidom olajšajo uporabo stanovanja. Po
drugi strani pa si, spet zaradi finančnih razlogov, le redki lahko privoščijo
temeljito prenovo svojih stanovanj. Ugotovljeno je bilo, da 60 % starejših
ljudi živi v domovih, ki niso bili obnovljeni ali na novo opremljeni več kot
20 let, kar vpliva na slabše udobje in varnost. Več kot 14 % starejših
ljudi v Angliji živi v nezadostnih pogojih bivanja, v domovih, ki so nujno
potrebni prenove (Boyo, 2001). Vendar pa se samo 10 % ostarelih odloči za
modifikacijo obstoječe opreme novim potrebam (Gilderbloom et al., 1996).
V nekaterih študijah so se raziskovalci osredotočili tudi na oblikovanje
pohištva za starejše (Klos et al. 2014a, Klos et al. 2014a, Fabisiak et al.,
2014; Klos et al., 2012, Pissareva et al. 2009, Trajkovič et al., 2002; Hrovatin
et al., 2014, Hrovatin et al., 2015), kar je izjemnega pomena, saj je večina
izdelkov, vključno z elementi notranje opreme, oblikovana za mlade ljudi,
zato imajo starejši pogosto težave pri uporabi teh.

Metoda

Raziskava

Raziskavo smo izvedli s pomočjo ustnega anketiranja v okviru projekta
Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A). Anketiranje
smo opravili ob obisku na domovih starejših občanov. V raziskavo je bilo
vključenih 83 posameznikov, starejših od 65 let, s stalnim prebivališčem v
mestni občini Ljubljana.

Z raziskavo smo poskušali ugotoviti stanja prilagojenosti notranje opreme
potrebam starejših, ki živijo v stanovanjih znotraj mestne občine Ljubljana.
Ker se v kuhinji in kopalnici zgodi največ nesreč v domačem okolju, se bomo
v članku osredotočili na rezultate, ki smo jih dobili z analizo omenjenih
prostorov.
Kadar projektiramo kuhinjo za starejše od 65 let, je priporočljivo, da
predvidimo vsaj del delovne površine v kuhinji brez spodnjih omaric. Taka
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število anketiranih

kuhinja ni primerna samo za osebe na invalidskem vozičku, ampak tudi za
starejše, ki pogosto težko stojijo dlje časa in lahko ob takem delovnem pultu
opravljajo dela v kuhinji sede (Slika 1).
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Možnost za sedeče opravljanje dela v kuhinji

Slika 1. Primernost kuhinje za sedeče opravljanje del

Z raziskavo smo ugotovili, da 40 % anketirancev lahko v kuhinji opravlja delo
sede, vendar pa je imel samo eden od anketirancev kuhinjski niz oblikovan
tako, da je bilo omogočeno opravljati delo sede za kuhinjskim pultom. Vsi
drugi opravljajo sedeče delo ob kuhinjski mizi, kar pa je manj praktično,
saj nimajo v bližini pomivalnega korita, ki ga pri delu v kuhinji pogosto
uporabljamo.

število anketiranih

Druga pogosta težava pri opremi kuhinje je ustrezna osvetlitev delovne
površine. Kuhinja je delovni prostor, kjer ravnamo z ostrimi noži,
gospodinjskimi stroji in vročo posodo, zato je nujno, da je celotna kuhinja,
še posebej pa delovna površina, dobro osvetljena. Slaba osvetlitev delovne
površine in kuhalne plošče je pogost vzrok za nesrečo. Posebno pozornost
moramo nameniti glavni delovni površini, pomivalnemu koritu in delu s
kuhalno ploščo. Pri nameščanju lokalne osvetlitve in izbiri same svetilke
moramo paziti na moteče sence, bleščanje in ustrezno jakost. Osvetlitev,
ki je usmerjena k delovnemu mestu, je treba namestiti s sprednje ali leve
strani in ne za hrbtom. Tako se izognemo senci lastnega telesa na delovni
površini (Slika 2).
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Slika 2. Primerna osvetlitev delovne površine
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Z raziskavo smo ugotovili, da ima primerno osvetlitev delovne površine
samo 21 % anketirancev. Večina ima prešibko osvetlitev. Pri tem je treba
upoštevati, da morajo imeti ljudje, starejši od 65 let, močnejšo osvetlitev kot
mlajši. Za delovno površino se priporoča osvetlitev od 1400 do 2000 luksov,
za splošno osvetlitev kuhinje pa od 600 do 900 luksov.

število anketiranih

Ker se največ nesreč (padcev) v kopalnici zgodi pri vstopanju v kopalno kad
in pod prho, so za večjo varnost izrednega pomena držala, ki morajo biti
nameščena na ustrezni višini in ustreznih mestih (Slika 3).
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Slika 3. Opremljenost kopalnice z držali

Rezultati kažejo na to, da ima sicer 30 % anketirancev že nameščena držala,
ki bistveno povečajo varnost pri uporabi kopalnice, velik delež starejših
oseb pa jih nima nameščenih. Ugotovili smo tudi, da imajo držala osebe,
ki so bile že deležne storitev s strani fizioterapevtov ali delovnih terapevtov,
saj so jim ti svetovali namestitev držal. Večina pa ni poznala niti držal niti
njihovih prednosti. Podobno je tudi s sediščem v kabini za prhanje.

število anketiranih

Ker starejši težko stojijo, še posebej med umivanjem glave, ko so roke
dvignjene, je priporočljivo, da v kabino za prhanje namestimo sedišče.
Obstajajo posebni samostoječi stoli in taki, ki jih lahko pritrdimo na steno.
Tako lahko med prhanjem in umivanjem glave sedimo, brez nevarnosti, da
bi nam na spolzkih tleh zdrsnilo ali da bi padli, ker bi se nam zavrtelo (Slika 4).
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Slika 4. Opremljenost kabine za prhanje s sediščem
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število anketiranih

Sedišče v kabini za prhanje ima samo 7 % anketirancev, kar je zelo majhen delež,
saj ima veliko starejših težave z ravnotežjem in slabše gibalne sposobnosti.
K večji varnosti v kabini za prhanje prispevajo tudi police za shranjevanje
mila in šamponov, saj sta odlaganje teh na tla in sklanjanje nevarna, ker
lahko povzroči izgubo ravnotežja in padec (Slika 5).
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Slika 5. Opremljenost kabine za prhanje z odlagalno polico

Namestitev odlagalnih poličk v kabini za prhanje je preprosta, saj se lahko
pritrdijo tudi s pomočjo vakuuma, kljub temu pa večina kopalnic starejših ni
opremljena s poličko, na katero bi bilo mogoče odlagati pripomočke, ki jih
potrebujemo pod prho. Ugotavljamo, da ima samo 12 % anketirancev v svoji
kabini za prhanje odlagalno površino na priročni višini.

Razprava in sklepi

Z raziskavo smo ugotovili, da živi večina starejših oseb v bivalnem okolju,
ki ne ustreza njihovim dejanskim potrebam, jim ne omogoča samostojnega
življenja in je celo nevarno. Težave, s katerimi se srečujejo v lastnih
stanovanjih, pripisujejo svoji starosti, ne zavedajo pa se, da bi lahko s kar
najmanjšimi posegi ustvarili bivalno okolje, ki bi jim bistveno olajšalo bivanje
v domačem okolju. Starejši se pogosto bojijo kakršnihkoli prilagoditev
bivalnega okolja, po eni strani zaradi strahu pred visokimi stroški, po drugi
pa zaradi strahu pred organizacijo del. Dejstvo pa je, da lahko že z manjšimi
posegi, ki niso niti finančni niti organizacijski problem, dosežemo bistvene
spremembe, ki omogočijo ponovno samostojnost in zagotovijo večjo varnost,
posledično pa tudi to, da lahko starejši čim dlje ostanejo v domačem okolju.
Najprimernejši čas za prilagoditve stanovanja je takoj po upokojitvi, ko se
težave še niso pojavile, tako se izognemo temu, da bi zaradi neprilagojenega
okolja prišlo do poškodb in izgube neodvisnosti.
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Prilagoditev bivalnega okolja
potrebam starejših
Mojca Perše
Jasna Hrovatin

Povzetek

Fakulteta za dizajn je v sklopu projekta Aktivno in kvalitetno staranje v
domačem okolju (A-Qu-A) izvajala storitev »Prilagoditev bivalnega okolja potrebam starejših«. Storitev smo izvajali s pomočjo študentov smeri »Notranja
oprema«, ki so v projektu sodelovali v okviru praktičnega izobraževanja. Izdelali smo projektno dokumentacijo: z analizo problematičnih točk, načrti
prilagoditev in popisom opreme glede na specifične potrebe starejših, ki so
se prijavili na storitev. Bistvo storitve je bilo, kako starejšim s pomočjo prilagoditev bivalnega okolja izboljšati kakovost bivanja ter omogočiti neodvisno
in varno bivanje v domačem okolju. Cilja, ki smo si ju zadali, smo presegli,
saj smo izvedli več intervencij, kot smo si jih zastavili v okviru projekta. Projekt je imel korist za starejše občane, ki so izkazali zadovoljstvo z našimi
storitvami, poleg tega pa so tudi študenti, ki so sodelovali v projektu, pridobili pomembne poklicno specifične in generične kompetence, ki jim bodo v
veliko korist pri gradnji poklicne kariere.
Ključne besede: oprema, oblikovanje, starejši, praktično izobraževanje.

Fakulteta za dizajn se je v projekt A-Qu-A vključila kot eden od partnerjev
z nalogo pripraviti izhodišča za prilagoditve bivalnega okolja potrebam
starejših. V projekt so se vključili študenti višjih letnikov smeri »Notranja
oprema« na Fakulteti za dizajn v okviru praktičnega usposabljanja, ki je
obsegal 100 ur dela. Delo je potekalo pod strokovnim mentorstvom izred.
prof. dr. Jasne Hrovatin in doc. Mojce Perše. V projektu je sodelovalo več kot
20 študentov, ki so opravili več kot 80 prilagoditev.
Naša cilja sta bila analiza obstoječega stanja bivalnega okolja in izdelava
načrtov za prilagoditev bivalnega okolja potrebam starejših z namenom, da
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bodo lahko v domačem okolju ostali čim dlje neodvisni in varni. Z delom smo
začeli leta 2015 in ga bomo zaključili konec leta 2016. Na storitev v okviru
projekta so se lahko prijavili interesenti s stalnim prebivališčem v mestni
občini Ljubljana, ki so bili starejši od 65 let. Vse dejavnosti in svetovanja
so bila brezplačna, kar je bilo za stranke zanimivo in privlačno. Interesenti
za storitev prilagoditve bivalnega okolja so za našo dejavnost izvedeli na
predavanjih na okroglih mizah, ZOD-u, v letakih, člankih v javnih glasilih in
dnevnih centrih za starejše občane.
Na Fakulteti za dizajn smo za študente, vključene v projekt, izvedli
dodatna predavanja, s katerimi so poglobili znanje s področja prilagoditve
bivalnega okolja starejšim. Poleg tega pa je vsak študent izvajal projekt
pod mentorskim vodstvom pedagoga, s čimer smo zagotovili strokovnost
in korektnost izvedbe.
Postopek obravnave je potekal tako, da smo vsako stranko obiskali ter se
z njo pogovorili o potrebah, željah in težavah, ki jih ima v domačem okolju.
Skupaj z njo smo izpolnili vprašalnik, kjer smo popisali stanje in označili
problematične točke. Sledili so ogled stanovanja, fotografiranje in izmera
prostorov. Stranke smo po potrebi znova obiskali z namenom predstavitve
rešitev in morebitnih popravkov na željo stranke. Za vsako stranko smo
pripravili dve prilagoditvi, eno, ki je izvedljiva z minimalnimi stroški, tako
da zagotavlja ustrezno stopnjo varnosti in funkcionalnosti, ter drugo,
optimalno, ki pa je pogosto povezana z večjimi adaptacijskimi posegi.
Za vsako stranko smo izdelali projektno mapo z vsemi potrebnimi načrti,
pogledi, prerezi, načrti opreme in opisi ter katalog predlagane opreme in
materialov z okvirnimi cenami (Slika 1). Za pripravo kataloga opreme so
študenti obiskali različne trgovine in si pomagali na spletnih straneh. Za
posamezne prostore smo pripravili še prostorsko vizualizacijo, tako da so
si stranke lažje predstavljale preurejen in prilagojen prostor. Študent je
stranko na koncu obiskal in ji predstavil projektno dokumentacijo. Vsaka
stranka je prejela natisnjeno projektno mapo in zgoščenko s celotno
dokumentacijo. Projektna mapa jim bo služila pri prenovi in pogovoru z
izvajalci.
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Slika 1: Projektna dokumentacija za temeljito prenovo
		
tloris OBSTOJEČE STANJE merilo 1:50

tloris PREDLOG PRENOVE merilo 1:50

Slika 2: Primeri tipičnih strani s projektne dokumentacije (študentka: Sabina Miftaraj)
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Ugotovili smo, da so imele stranke največ težav v kopalnici in kuhinji, zato
je bilo največ intervencij opravljenih prav v teh prostorih. Seveda pa smo
pri tem upoštevali, da ima vsaka stranka svoje specifične težave, bolezni,
navade, želje in možnosti, tako da smo pri delu upoštevali vsa merila v želji,
da bi zasnovali optimalne rešitve.
Študenti so med praktičnim delom pridobili različne kompetence in
znanja. Tako so teoretična znanja prenašali v prakso, kar jim bo služilo za
lažji prehod s fakultete v gospodarsko in družbeno okolje. Naučili so se
komuniciranja s strankami ter spoznali različne situacije in potrebe dela.
Spoznali so delo v projektu v povezavi s specifično starostno skupino.
Razvijali so samokritičnost in sprejemali odločitve, kako reševati konkretne
težave na terenu. Pri svojem delu so poglobili znanja s področja uporabe
računalniških programov za izvedbo projektne dokumentacije. Vsak
študent je ob koncu prejel potrdilo o sodelovanju v projektu A-Qu-A, kar mu
bo predstavljalo pomembno priporočilo pri iskanju zaposlitve in pridobitvah
lastnih projektov.
Stranke so bile s svetovanjem in projekti zelo zadovoljne. Večina je izrazila
željo, da bi bile tovrstne brezplačne storitve na voljo tudi v prihodnje. Ker so
se na storitve lahko prijavili samo starejši od 65 let s stalnim prebivališčem
v Ljubljani, smo za vse druge pripravili priročnik za prilagoditev bivalnega
prostora potrebam starejših. V njem bodo predstavljene najpogostejše
težave, s katerimi se srečujejo starejši, in rešitve, ki omogočajo varnejše
bivanje in večjo samostojnost.
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Kakovostne storitve za starejše
v vsako četrtno skupnost
v MOL
Mojca Preglau

Pri pripravi projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju
(A-Qu-A) se je Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju MOL) v projektu
prepoznala kot partner za obveščanje javnosti o projektu. Prek obstoječih
medijskih kanalov, s katerimi razpolaga MOL (spletna stran MOL, Glasilo
Ljubljana, stiki z mediji), je tako skrbela za obveščanje javnosti o začetku
in poteku projekta, možnostih in načinu vključitve ter končnih rezultatih. S
sodelovanjem MOL je projekt pridobil vrednost, širino ter zavedanje občanov
in občank o njegovem obstoju, z obveščanjem pa je prav tako dvigovala
stopnjo ozaveščenosti javnosti o pomembnosti oskrbe na domu.
Z namenom promocije projekta je MOL izvedla različne dejavnosti. Ena od
osrednjih je bila organizacija okroglih miz v vsaki četrtni skupnosti MOL,
kjer so partnerji in izvajalci projekta nazorno prikazali nekatere storitve ter
podrobneje informirali občane in občanke o storitvah projekta. Od začetka
oktobra 2015 do konca maja 2016 se je tako v četrtnih skupnostih zvrstilo
sedemnajst predstavitev projekta. Posamezna predstavitev projekta je
trajala 90 minut, medtem pa so bile občanom in občankam predstavljeni
delovna terapija in uporaba pripomočkov pri delovni terapiji, storitev
fizioterapije, možnost prilagoditve bivalnega okolja potrebam starejših ter s
tem povečanje varnosti v stanovanju in zmanjšanje padcev, pa tudi meritve
psihofizičnega statusa starejših občanov in občank, predstavitev gibalne
vadbe ter svetovanje o zdravi prehrani. Vključene so bile tudi dihalne vaje
ter predstavitev tehnik za urjenje spomina, pa tudi nordijska hoja in njeni
pozitivni učinki. Po vsaki predstavitvi je bila občanom in občankam na voljo
tudi medicinska sestra, ki je vsem zainteresiranim izmerila raven sladkorja
in tlaka v krvi, na voljo pa jim je bila tudi za svetovanje.
Poleg predstavitev projekta v četrtnih skupnostih MOL je MOL skrbela
za redno objavljanje vabil na predstavitve projekta v četrtnih skupnostih
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Udeleženci predstavitve
projekta v ČS Center

Pogostitev ob koncu
predstavitve

ter poročil in člankov na spletni strani MOL, članki o projektu pa so bili
objavljeni tudi na nekaterih drugih spletnih straneh ter v nekaterih revijah
(na primer Vzajemnost, Zlata leta). Prav tako je MOL projekt predstavila
na uličnem festivalu Prava zmes odpravi stres, ki je potekal jeseni 2015 v
sklopu evropskega tedna mobilnosti. Projekt so septembra 2015 predstavili
na stojnici na dnevu četrtne skupnosti Šentvid, pred tem pa že na dnevu
četrtne skupnosti Dravlje. Z aktivno predstavitvijo projekta so nadaljevali
na Festivalu za tretje življenjsko obdobje 2015 in tudi leta 2016. Tam so vse
tri dni festivala projekt predstavljali na enournih delavnicah, na razstavnem
prostoru MOL pa sta ga predstavljala tudi sodelavca Oddelka za zdravje in
socialno varstvo, ki sta zaposlena v projektu

Festival za tretje življenjsko obdobje 2016 in 2015
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MOL je projekt A-Qu-A predstavljala tudi v tujini, in sicer junija 2015 na Finskem na mednarodni konferenci Evropske mreže zdravih mest, ki deluje v
okviru Svetovne zdravstvene organizacije. Prav tako je bil projekt predstavljen podmreži Zdravo staranje, ki prav tako deluje v okviru Svetovne zdravstvene organizacije.
Ob koncu projekta, ki traja do konca decembra 2016, bo MOL v Mestni hiši
organizirala tudi zaključno konferenco, ki bo namenjena predstavitvi poteka
projekta in izsledkov, pomemben del konference pa bo tudi diskusija s povabljenimi gosti na temo prihodnjih dolgoročnih rešitev na področju aktivnega in zdravega staranja v domačem okolju v Republiki Sloveniji.
S sodelovanjem v projektu je MOL prispevala k večji ozaveščenosti javnosti o pomembnosti zagotavljanja socialne oskrbe na domu ter ukrepih
in storitvah za kakovostnejše staranje doma. Prav tako je MOL z informiranjem javnosti občanom in občankam omogočala koriščenje kakovostnih
storitev med trajanjem projekta.
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Nosilec projekta:
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana

Projektni partnerji:
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Mestna zveza upokojencev
Zdravstvena fakulteta
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