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POVZETEK
»Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in pravice.«
Splošna deklaracija človekovih pravic
Mineva leto, odkar se je tudi v Sloveniji začel prvi val epidemije covida-19. Domovi za starejše so takrat
postali prostori širjenja okužb novega koronavirusa. V teh ustanovah so bili zato uvedeni strogi ukrepi
za preprečevanje okužb in za zamejitev širjenja virusa.
Kljub temu je bilo v prvem valu epidemije največ smrti, povezanih s covidom-19, prav med stanovalci
domov za starejše. V medijih so se pojavljala poročila o težkih razmerah, tudi o tem, da naj bi bilo
nekaterim stanovalcem onemogočeno zdravljenje v bolnišnici.
Starost je ena izmed osebnih okoliščin, na podlagi katere je po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo
diskriminacija prepovedana. Z raziskavo o razmerah v domovih za starejše v prvem valu epidemije
covida-19 je Zagovornik poskušal dobiti čim več informacij o stanju v domovih za starejše od tistih, ki
tam živijo, njihovih svojcev in tam zaposlenih. K sodelovanju v raziskavi je povabil tudi predstavnike
nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva pravic starejših.
Poizvedovanje je potekalo v dveh delih. Zagovornik je najprej pripravil spletno anketo, ki jo je delno ali
v celoti izpolnilo 87 stanovalcev domov, 597 bližnjih ali svojcev stanovalcev, 72 direktorjev, 427 drugih
zaposlenih in 84 sodelavcev nevladnih organizacij. Spletna anketa, čeprav skoraj edini, pa ni optimalen
način za doseganje stanovalcev domov starejših občanov. Zato je opravil še poglobljene intervjuje z
nekaterimi stanovalci in izbranimi poznavalci področja institucionalnega varstva starejših.
Iz ankete in intervjujev izhaja, da so imeli ukrepi za ščitenje stanovalcev pred okužbo z novim
koronavirusom v obdobju med 6. marcem in 30. aprilom 2020 hude stranske in nehotene posledice za
njihovo zdravje in počutje, koristi in pravice.
V nekaterih domovih so bili stanovalci dolgo zaprti v svojih sobah, zaradi česar so mnogi telesno in
umsko opešali. Trpeli so zaradi omejevanja socialnih stikov s svojci in bližnjimi ter omejitev druženja
znotraj domov. Čeprav so bili na varnem, so se, kot so navajali mnogi, počutili kot v zaporu, hiralnici.
Prenekateri so v bolnišnicah in domovih umrli brez možnosti slovesa od svojcev.
Težave so jim lajšali pogovori s svojci prek telefona in drugih tehničnih naprav. A mnogi te možnosti
niso mogli izkoristiti, ker do njih niso imeli dostopa ali ker teh naprav niso zmogli ali znali uporabljati.
Direktorji domov, zaposleni v domovih in predstavniki nevladnih organizacij so navedli, da so bili v času
epidemije slabše dostopni specialistični zdravstveni pregledi, fizioterapije in delovne terapije. Povedali
so, da so ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa močno posegali v človekove, ustavno zagotovljene
pravice stanovalcev domov, kot so pravica do gibanja, do družinskega življenja, do enake zdravstvene
obravnave, do zdravja, do nedotakljivosti stanovanja in pravica do pravnega varstva. Dodatno so
opozorili na kadrovsko podhranjenost domov, ki je bila problem že pred epidemijo.
Stanovalci domov so pohvalili trdo delo, požrtvovalnost in srčnost osebja.
Mnoge težave, s katerimi so se soočali stanovalci domov v prvem valu epidemije, so predvsem
posledica dolgoletne neustrezne skrbi za institucionalno in izveninstitucionalno varstvo starejših oziroma
odraz neurejenosti področja dolgotrajne oskrbe.
Domovi tako niso imeli prostorskih možnosti, da bi stanovalce na primeren način razporedili v različne
cone in preprečili širjenje virusa. Premalo je bilo osebja. Omejevalni in zaščitni ukrepi so posledično
večinoma trajali nesorazmerno dolgo.
Domovi niso bili zmožni zagotoviti ustreznega zdravljenja za stanovalce s koronavirusno boleznijo, saj
niso zdravstvene ustanove. Zmanjšati so morali obseg ali povsem prekiniti izvajanje terapij in drugih
storitev, kar je pomembno vplivalo na zdravje in počutje stanovalcev. Zlasti se je zdravstveno stanje
poslabšalo stanovalcem z demenco, nepokretnim in tistim z drugimi invalidnostmi ali boleznimi.
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V domovih pogosto ni bilo primernega dostopa do informacijsko-komunikacijskih tehnologij in
podpornega osebja, da bi stanovalci lahko imeli več stikov z zunanjim svetom. Stanovalci neredko niso
bili primerno obveščeni o možnosti pritožb nad oskrbo.
Zagovornik je v sklopu raziskave opravil tudi pregled tujih dobrih praks in analizo ugotovitev o vplivih
omejitvenih ukrepov na položaj starejših v drugih državah. Podobna kriza in stiska je prizadela
stanovalce domov tudi v (razvitejših) evropskih državah. Mednarodne vladne in nevladne organizacije
so kmalu po razglasitvi pandemije opozorile, da imajo starejši enake pravice kot vsi drugi, da imajo
pravico do enake ravni zdravstvene oskrbe, pravico odločati o svojem zdravljenju in drugih zadevah.
Zagovornik zato na podlagi ugotovitev iz raziskave poudarja, da morajo biti v primeru uvedbe novih
ukrepov za zamejitev širjenja nevarnejših različic novega koronavirusa ukrepi uvedeni za najkrajše
možno obdobje in v obsegu, ki bi čim manj prizadel pravice in položaj stanovalcev domov. Vnaprej
morajo biti predvidene tudi izjeme oziroma primerne prilagoditve za osebe z invalidnostmi, demenco, za
tiste v duševni stiski in za umirajoče, da bodo deležni enake oziroma primerljive ravni uživanja pravic
kot drugi.
Glavno vodilo pri iskanju vseh rešitev v zvezi z institucionalnim varstvom starejših, mora biti spoštovanje
dostojanstva in temeljnih človekovih pravic starejših. V razpravo o teh rešitvah je treba vključiti tudi
stanovalce domov oziroma predstavnike starejših prebivalcev države, povezanih v organizacije civilne
družbe. To jim mora biti omogočeno tudi v izrednih razmerah.
Pomembno je, da pristojni sprejmejo protokole o zdravljenju v kritičnih razmerah in z vsebino protokolov
seznanijo stanovalce domov, njihove svojce in bližnje, vodstva in zaposlene domov ter nevladne
organizacije, ki delujejo na področju varstva pravic starejših. Kot izhaja iz Zagovornikove raziskave, so
bili v prvem valu epidemije ljudje relativno nezadostno in pomanjkljivo obveščeni o tem, kdo in v kakšnih
primerih je upravičen do bolnišničnega zdravljenja in kdo ne.
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1 PRAVNA PODLAGA IN NAMEN RAZISKAVE
1.1 Pristojnosti Zagovornika in varstvo pred diskriminacijo
Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) opravlja po Zakonu o varstvu pred
diskriminacijo (v nadaljevanju: ZVarD) tri osnovne naloge:
•

informiranje, svetovanje in zagovorništvo, kar vključuje nudenje neodvisne pomoči in
podpore diskriminiranim ljudem. Po ZVarD ima Zagovornik tudi pristojnost začeti postopek za
oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akt pri Ustavnem sodišču;

•

sprejemanje prijav in ugotavljanje diskriminacije, kar zajema predvsem ugotavljanje
diskriminacije v posamičnih primerih ali na ravni predpisov (t.i. ocena diskriminatornosti), ko
preiskuje in ugotavlja oziroma odloča, ali je v določenem primeru prišlo do diskriminacije;

•

raziskovanje, spremljanje, priporočila in osveščanje (t.i. sistemski del), predvsem v smislu
analiziranja in raziskovanja splošnega stanja diskriminacije v družbi, na podlagi česar lahko
pripravi neodvisna redna in posebna poročila, priporočila, vključno s priporočili za sprejetje
posebnih ukrepov. Sistemske naloge vključujejo tudi mednarodno sodelovanje.

V skladu z ZVarD1 opravlja Zagovornik v okviru t.i. sistemske funkcije tudi neodvisne raziskave o
položaju oseb z določeno osebno okoliščino. Zagovornik na različne načine zbira informacije ter
pripravlja analize in raziskave, na podlagi katerih osvetli posamezna vprašanja, povezana z
diskriminacijo oziroma položajem teh oseb. Da bi pridobil informacije, Zagovornik po potrebi opravlja
pisne poizvedbe pri različnih akterjih, pri večjem številu naslovnikov pa uporablja tudi ankete.
Diskriminacija pomeni vsako neupravičeno neenako obravnavanje oseb zaradi njihovih osebnih
okoliščin, ki ima za cilj ali posledico oviranje, zmanjšanje ali izničevanje enakopravnega priznavanja,
uživanja ali uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, drugih pravic, pravnih interesov in
ugodnosti na različnih področjih družbenega življenja. Med osebne okoliščine po ZVarD sodi tudi starost,
med področja družbenega življenja, na katerih je diskriminacija prepovedana, pa tudi socialna zaščita,
vključno s socialno varnostjo, zdravstvenim varstvom in socialnimi ugodnostmi.

1.2. Učinki epidemije na položaj ranljivih družbenih skupin
V času prvega vala epidemije covida-19 med marcem in majem 20202 se je Zagovornik pri svojem delu
osredotočil na učinke epidemije in ukrepov, sprejetih za njeno zajezitev, na ranljive skupine, ki so že
sicer v neenakem oziroma slabšem položaju zaradi določene osebne okoliščine. Čeprav so epidemija
in njeni učinki prizadeli vse ljudi, vseh niso prizadeli enako.
Tako je generalni sekretar Združenih narodov (v nadaljevanju: ZN) António Guterres junija 2020 v
svojem nagovoru na Generalni skupščini ZN opozoril, da učinki pandemije nesorazmerno prizadenejo
najbolj ranljive skupine, med njimi ljudi, ki živijo v revščini, revne zaposlene, ženske, otroke, ljudi z
invalidnostmi in druge skupine3.
Tudi v času epidemije velja splošno ustavno načelo, da je treba osebe (oziroma družbene skupine) v
enakih položajih obravnavati enako, v različnih pa različno. ZVarD v tem kontekstu zavezuje državne
organe, lokalne skupnosti, samoupravne narodne skupnosti in nosilce javnih pooblastil, da na
svojem področju v okviru svojih pristojnosti ustvarjajo pogoje za enako obravnavanje vseh
oseb, ne glede na katerokoli osebno okoliščino.
1 1. alineja 21. člena ZVarD
2 Minister za zdravje je na osnovi strokovnega mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) s podpisom odredbe na
podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih razglasil epidemijo zaradi naraščanja števila okužb s koronavirusom 12. marca
2020; dostopno na: https://www.gov.si/novice/2020-03-12-slovenija-razglasila-epidemijo-novega-koronavirusa/; epidemijo je
Vlada Republike Slovenije preklicala na svoji dopisni seji z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19) 14. maja 2020, veljati pa je začel 15. maja 2020; osnova za to odločitev je bila ocena NIJZ; dostopno na:
https://www.gov.si/novice/2020-05-15-vlada-preklicala-epidemijo-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19/; https://www.uradnilist.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1030?sop=2020-01-1030
3 Dostopno na: https://news.un.org/en/story/2020/06/1067502
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Tem načelom sta sledila tudi Vlada Republike Slovenije s pripravo in Državni zbor s sprejetjem
interventnih zakonov, katerih cilj je izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej najbolj ogroženih
zaradi epidemije covida-19. Ključno pri teh ukrepih je, da odločevalci pri njihovem snovanju in
sprejemanju »nikogar ne pustijo zadaj«.

1.3 Zagovornikov prispevek k varstvu pred diskriminacijo starejših med prvim valom epidemije
Zagovornik je 10. 4. 2020 Vladi Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) posredoval štirinajst
priporočil, ki so se v postopku sprejema interventnih ukrepov (t.i. PKP2 4) nanašala predvsem na
vprašanje enake obravnave različnih družbenih skupin ter na vprašanje potreb ljudi, ki so jih ali bi jih
lahko posledice epidemije zaradi določene osebne okoliščine (in posledično družbenega položaja)
prizadele bolj kot druge.5 Zagovornik je priporočil predvsem sprejetje več dodatnih, t.i. posebnih
ukrepov. Med njimi je bilo tudi Zagovornikovo priporočilo, da je treba posebno pozornost nameniti
domovom za starejše. Predlog ZIUZEOP6 namreč ni vseboval ukrepov za podporo domovom za
starejše, kljub dejstvu, da se je že ob začetku prvega vala kazalo, da bo epidemija zelo prizadela prav
domove.
Izkušnje s preteklimi krizami kažejo, da se takrat posebej poslabša položaj tistih, ki so bili v manj
ugodnem položaju že pred krizo.7
V to skupino sodijo tudi starejši, predvsem tisti, ki bivajo v domovih za starejše. Na to so in še vedno
opozarjajo mednarodne institucije, npr. Urad Visoke komisarke za človekove pravice OZN, ki je že ob
začetku epidemije poudarjal, da starejši niso podvrženi zgolj večjemu tveganju za smrt zaradi okužbe,
ampak so še dodatno ogroženi zaradi odvisnosti od nege in podpore ter zaradi življenja v okoljih z
višjim tveganjem, kot so domovi za starejše.8
Tudi nekatere nevladne organizacije že od začetka epidemije v Sloveniji opozarjajo na skrb vzbujajoče
razmere v domovih za starejše in med drugim poudarjajo potrebo po posebnih ukrepih, npr. po
zagotavljanju:
•
•
•
•
•

ustrezno usposobljenega kadra;
zaščitne opreme za osebje in stanovalce domov;
naslavljanje problema socialne osamitve varovancev;
podpore svojcem, ki stanovalce domov v času epidemije prevzemajo v domačo oskrbo;
krepitve patronažnih služb za podporo starejšim na domu idr. 9

Zagovornik je obravnaval več zadev s področja varstva pred diskriminacijo ljudi na podlagi osebne
okoliščine starosti. Starost je ena izmed osebnih okoliščin, v zvezi s katero Zagovornik prejema največ
predlogov za obravnavo.10

4 Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo
(Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE)
5 Dostopno na: http://www.zagovornik.si/priporocila-2020/
6 Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo
(Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE)
7 Komisar Sveta Evrope za človekove pravice (2013) Safeguarding human rights in times of economic crisis, str. 22-25.
Dostopno na: https://rm.coe.int/safeguarding-human-rights-in-times-of-economic-crisis-issue-paper-publ/1680908dfa. Enake
zaključke izpostavlja tudi poročilo Pripravljalnega odbora za človekove pravice Sveta Evrope (2016) The impact of the economic
crisis and austerity measures on human rights in Europe, dostopno na: https://rm.coe.int/the-impact-of-the-economic-crisis-andausterity-measures-on-human-righ/16806f2030.
8 OHCHR. Dostopno na: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25748&LangID=E
9 Npr. Srebrna nit. Dostopno na: http://www.srebrna-nit.si/index.php/politics/276-javno-pismo-srebrna-nit-cesa-ne-smemodovoliti
10 Glej obravnavane primere Zagovornika. Dostopno na: http://www.zagovornik.si/obravnavani-primeri/obravnavani-primerirezultati/
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Zagovornik tudi na sistemski ravni spremlja položaj starejših ter podaja priporočila različnim
deležnikom z namenom odprave ali preprečevanja diskriminacije oziroma izboljšanja (manj ugodnega)
položaja starejših, npr. glede institucionalnega varstva starejših 11 in glede dolgotrajne oskrbe12.
Od začetka epidemije covida-19 je Zagovornik prejel več pobud za obravnavo diskriminacije,
predvsem glede omejitev nakupa starejšim v živilskih trgovinah zaradi Odloka o začasni prepovedi
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. V zvezi s tem je opravil tudi oceno
diskriminatornosti in podal priporočilo.13 Obravnaval je tudi primer domnevne diskriminatornosti t.i
turističnih bonov. Nekateri postopki, npr. glede ugotavljanja domnevne neenake obravnave stanovalcev
domov za starejše pri dostopu do zdravstvene oskrbe in bolnišničnega zdravljenja so v času priprave
tega poročila še v teku.
V okviru spremljanja splošnega stanja na področju varstva pred diskriminacijo in položaja oseb z
določeno osebno okoliščino, v tem primeru starejših, ter v okviru spremljanja posledic epidemije covida19, je Zagovornik ocenil, da obstaja največ tveganj ravno v domovih za starejše, hkrati pa je bilo
spomladi dostopnih zelo malo podatkov in raziskav o njihovem položaju oziroma izzivih, s katerimi se
soočajo med epidemijo.
Kot navedeno, starejši niso samo neposredno prizadeti zaradi epidemije kot t.i. rizična skupina, ki je
bolj dovzetna za težji potek covida-19. Zaradi že sicer ranljivega položaja – zdravstvenega, socialnega,
ne nazadnje tudi zaradi stigmatizacije in diskriminacije – tudi bolj občutijo posledice epidemije,
vključno s posledicami ukrepov za njeno zajezitev. Epidemija je ne le za starejše, ampak tudi na splošno,
zaostrila že obstoječe neenakosti in privedla do novih. Znotraj skupine starejših pa so bili v slabšem
položaju tisti, ki bivajo v domovih za starejše. V domovih za starejše so se v prvem valu epidemije
okužbe hitro in množično širile, zato so bili deležni strogih zajezitvenih, varovalnih in omejevalnih
ukrepov, ki so vplivali tudi na človekove pravice in svoboščine stanovalcev.

1.4 Namen raziskave
Zagovornik je na podlagi razmer po prvem valu epidemije ocenil, da je smiselno z raziskavo dodatno
preučiti razmere v domovih za starejše med prvim valom epidemije, predvsem z vidika človekovih
pravic in varstva pred diskriminacijo, saj se je večina javnih razprav in polemik dotlej osredotočala
predvsem na javno-zdravstvene vidike krize, ki vse bolj postaja tudi gospodarska in socialna.
Cilj raziskave je bil poglobiti razumevanje razmer v domovih za starejše v prvem valu epidemije
(med marcem in majem 2020), ko so bili domovi določeno obdobje 14 povsem zaprti za obiskovalce.
Raziskava je poleg stanovalcev domov in njihovih svojcev oziroma bližnjih vključila tudi zaposlene in
vodstva domov, saj so se ti v epidemiji soočili z vrsto izzivov, tudi zaradi omejenosti človeških in
materialnih virov, kar je strukturno pogojeno in izvira iz obdobja pred epidemijo.
Namen raziskave je bil osvetliti položaj, v katerem so se znašli stanovalci domov za starejše15, njihovi
svojci oziroma bližnji in zaposleni v domovih za starejše v prvem valu epidemije.

11 Dostopno na: http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2019/07/Priporo%C4%8Dilo-MDDSZ-institucionalno-varstvostarej%C5%A1ih-sprejem-podrobnej%C5%A1ih-standardov-za-izvajanje-posameznih-vrst-oskrbe-in-kriterijev-zadolo%C4%8Ditev-vrst-oskrbe-glede-potrebe-uporabnikov-storitve.pdf
12 Dostopno na: http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2020/10/Priporo%C4%8Dila-na-Predlog-Zakona-o-dolgotrajnioskrbi.pdf
13 Dostopno na: http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2020/09/Priporo%C4%8Dilo-Zagovornika-na%C4%8Delaenakosti-na-podlagi-izvedene-ocene-diskriminatornosti-Odloka-o-za%C4%8Dasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-instoritev-potro%C5%A1nikom-v-Republiki-Sloveniji.pdf
14 Vlada je 12. marca z odredbo na območju vse države razglasila epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), že 6.
marca pa je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozvalo vse izvajalce institucionalnega varstva
starejših, da domove popolnoma zaprejo za obiskovalce. Domovi za starejše so ostali zaprti za obiskovalce do preklica
epidemije 31. maja, ko so jih pristojni začeli postopno odpirati; https://www.gov.si/novice/2020-03-06-popolna-prepovedobiskov-v-domovih-za-starejse/
15 Po podatkih SURS je v Sloveniji 1. januarja 2019 v domovih za starejše prebivalo 19.260 oseb, od katerih jih je bilo 95%
starih najmanj 65 let. Med njimi je bilo le 4,5% moških. Stanovalci domov so predstavljali 4,5% vseh prebivalcev Slovenije,
starejših od 65 let; https://www.stat.si/statweb/News/Index/8374
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Raziskava se je osredotočila na pet vidikov zagotavljanja dostopnosti in kakovosti oskrbe v
domovih za starejše:
•
•
•
•
•

informiranje;
zagotavljanje zaščite in podpornih storitev;
dostop do zdravljenja in kakovost zdravstvene oskrbe;
dostopnost in kakovost oskrbe in drugih socialno varstvenih storitev;
zasebnost, stiki, omejitve gibanja ter varstvo pravic.

Pri tem je Zagovornik ob stanovalcih domov in njihovih svojcih oziroma bližnjih v raziskavo vključil
tudi direktorje in zaposlene v domovih za starejše ter nevladne organizacije, ki delujejo na področju
varstva pravic starejših. Vsaka od navedenih skupin se je namreč ob skupnih omejitvah soočala tudi s
specifičnimi omejitvami in težavami pri soočanju z epidemijo in z njo povezanimi omejitvenimi ukrepi.
Zagovornikova raziskava je vključevala:
•

kvantitativni del (anonimno spletno anketo na nereprezentativnem vzorcu respondentov) in

•

kvalitativni del (polstrukturirane intervjuje s strokovnjaki in stanovalci domov ter analizo javno
dostopnih podatkov in informacij, pridobljenih s poizvedbami).

Zagovornik je v raziskavo vključil tudi informacije odločevalcev, zlasti vlade, Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno
zdravje, pa tudi splošno dostopne informacije, npr. iz javnih dokumentov in medijskih objav. Položaja
starejših namreč ni mogoče analizirati ločeno od nezavidljivega in težkega položaja, v katerem so se
znašli vsi vpleteni in odgovorni, omejenih virov, s katerimi je razpolagala država, pomanjkanjem preteklih
izkušenj ipd.
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2 PRVI VAL EPIDEMIJE V DOMOVIH ZA STAREJŠE
2.1 Pregled odzivov na pričetek epidemije
Svetovna zdravstvena organizacija (v nadaljevanju: SZO) je 30. januarja 2020 zaradi novega
koronavirusa razglasila »globalno nevarnost za javno zdravje«. 16
Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ) in Skupnost socialnih zavodov Slovenije 17 (v
nadaljevanju: SSZS) sta stanovalce domov za starejše še pred razglasitvijo epidemije v Sloveniji
pripoznala kot ranljivo skupino za okužbo s koronavirusom in pristojne pozvala, da začnejo ukrepe za
preprečevanje in obvladovanje okužb izvajati že konec februarja. 18 Ob tem je NIJZ v navodilih za
obiskovalce domov za starejše in drugih socialno-varstvenih zavodov tem odsvetoval obisk v primeru
slabega počutja in ter navedel »osnovna higienska načela« ob obiskih teh ustanov 19.
Prvi pozitiven primer okužbe z novim koronavirusom je bil v Sloveniji potrjen 4. marca, in sicer naj bi se
ničti pacient, 60-letni moški, okužil na potovanju v Maroku. 6. marca so pozitivni izvid potrdili tudi pri
zdravniku, ki ima ambulanto v Domu starejših občanov v Metliki. 20 To je bil prvi potrjeni vdor virusa v
katerega od domov za starejše, metliški dom pa je zatem postal eden od bolj prizadetih domov prvega
vala epidemije.
Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) je 6. marca
2020 vse izvajalce institucionalnega varstva starejših pozvalo, naj domovi za starejše nemudoma
zaprejo vrata za obiskovalce: »Populacija starejših, ki biva v domovih, je zaradi pridruženih osnovnih
obolenj še toliko bolj življenjsko ogrožena v primeru okužbe z imenovanim virusom«. 21
NIJZ je 11. marca 2020 izdal Navodila za obravnavo osebe s sumom na okužbo s koronavirusom v
socialnovarstvenih zavodih.22 Navedel je, da je namen navodil »zagotoviti enoten pristop pri obravnavi
oseb s sumom na okužbo z virusom SARS – CoV-2 v ustanovah, kjer domujejo ali se zadržujejo osebe,
ki so zaradi starosti ali drugih vzrokov imunsko oslabljeni, in za katere okužba z virusom SARS-CoV-2
predstavlja večje tveganje.«23
12. marca je minister za zdravje zaradi povečane nevarnosti širjenja novega koronavirusa na podlagi
Zakona o nalezljivih boleznih razglasil epidemijo. 24 Odredbo25 je podpisal dan po tem, ko je SZO
razglasila pandemijo.26
Vlada, Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju: MZ) in MDDSZ, SSZS, področne zbornice, sindikati,
združenja, Varuh človekovih pravic in ostali deležniki so v prvem valu epidemije pripravili vrsto navodil,
pojasnil, informacij, sklepov, odredb in ostalih ukrepov,27 s katerimi so poskušali zagotoviti, da bi bila
epidemija v domovih za starejše čim bolj obvladljiva. Ves čas je v javnosti in v Državnem zboru potekala
živahna razprava o težkih pogojih, v katerih so se med epidemijo znašli stanovalci domov, njihovi svojci
oziroma bližnji, tam zaposleni in nevladne organizacije.
Prvi val epidemije je najbolj prizadel domove za starejše in tamkajšnje stanovalce, ki sodijo v najbolj
ranljivo skupino za okužbo s koronavirusom.

16 https://www.gov.si/novice/2020-01-31-novi-koronavirus-javnost-mora-biti-obvescena-posebna-zaskrbljenosti-slovenskihdrzavljanov-pa-je-odvec/
17 Skupnost socialnih zavodov Slovenije je strokovno združenje izvajalcev institucionalnega varstva starejših in posebnih
skupin odraslih v Sloveniji, ki so ga ustanovili izvajalci leta 1967. http://www.ssz-slo.si/skupnost-socialnih-zavodov-slovenije/
18 https://www.gov.si/novice/2020-02-26-v-domovih-za-starejse-se-izvajajo-preventivni-ukrepi-za-virusna-in-druga-podobnaobolenja/
19 https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Navodila_obiskovalci.pdf
20 https://moja-dolenjska.si/kaj-se-dogaja-v-domu-starejsih-obcanov-metlika/
21 https://www.gov.si/novice/2020-03-06-popolna-prepoved-obiskov-v-domovih-za-starejse/
22 https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Koronavirus/NAVODILA-ZA-OBRAVNAVO-OSEBE-S-SUMOM-NA-OKUZBOS-SARS-2-SVZ-10.-3.-2020.pdf
23 https://www.gov.si/novice/2020-03-11-navodila-za-obravnavo-osebe-s-sumom-na-okuzbo-s-sars-cov-2-v-socialnovarstvenihzavodih/
24 https://www.gov.si/novice/2020-03-12-slovenija-razglasila-epidemijo-novega-koronavirusa/
25 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2550
26 https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid19---11-march-2020
27 https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-okuzb/
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Do vključno 31. maja, ko je bila epidemija uradno preklicana28, se je v domovih za starejše okužilo 455
oseb, 324 stanovalcev in 131 zaposlenih29. To je predstavljalo skoraj 31 % vseh okužb s koronavirusom
v državi (1.47330). Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje 31 so prisotnost virusa v prvem
valu potrdili v 15 domovih, 85 % domov pa ni beležilo primerov okužbe. Zaradi koronavirusne bolezni je
umrlo 108 oseb32, med njimi je bilo 87 stanovalcev domov za starejše, kar predstavlja 80 % vseh smrti.
32 stanovalcev domov je umrlo v bolnišnicah, 55 pa v domovih za starejše. Kot je razvidno iz podatkov,
ki jih je Zagovornik prejel od Centra za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, je
drugi val domove za starejše in tamkašnje stanovalce in zaposlene prizadel veliko huje od prvega. 33

v obdobju med 12. 3. in 31 5. 2020
(prvi val epidemije)
Zaposleni v
Stanovalci domov
domovih za
za starejše
starejše
Št. okuženih s
koronavirusom
Št. hospitaliziranih
zaradi koronavirusa
Št. umrlih zaradi
koronavirusa
Št. umrlih v
bolnišnicah zaradi
koronavirusa

v obdobju med 19. 10. in 30. 11. 2020
(drugi val epidemije)
Stanovalci v
Zaposleni v
domovih za
domovih za
starejše
starejše

324

131

5576

2109

59

0

ni podatka

ni podatka

87

0

681

0

32

0

324

0

Št. domov za starejše s potrjeno
okužbo s koronavirusom
Št. umrlih zaradi koronavirusa - vsi
prebivalci
Št. umrlih zaradi koronavirusa v
domovih za starejše

v obdobju med 12. 3. in 31. 5.
2020 (prvi val epidemije)

v obdobju med 19. 10. in 30.
11. 2020
(drugi val epidemije)

15

9634

113

1341

55

357

28 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2101
29
Odgovor na poizvedbo Zagovornika načela enakosti glede podatkov o okužbah z novim koronavirusom v domovih za
zrarejše, št. 631-1/2020/56 z dne 15. 12. 2020.
30 http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/COVID-19/URSZR_PorocCOVIDkoncno_JULIJ_2020.docx
31
Odgovor na poizvedbo Zagovornika načela enakosti glede podatkov o okužbah z novim koronavirusom v domovih za
zrarejše, št. 631-1/2020/56 z dne 15. 12. 2020.
32 http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/COVID-19/URSZR_PorocCOVIDkoncno_JULIJ_2020.docx
33
Podatki v tabelah, ki jih je 15. 12. 2020 Zagovorniku posredoval Center za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštututu za
javno zdravje (poizvedba št. 631-1/2020/55), so po njihovih navedbah preliminarni in še niso usklajeni z drugimi bazami
podatkov. »Podatke v prvem valu smo zbirali tako, da so iz posameznih domov vsako jutro posredovali na OE NIJZ od tam pa v
Center za nalezljive bolezni , ter nato drugim deležnikom. V drugem valu smo v DSO vpeljali sistem spremljanja v katerega so
se postopno vključevali DSO v katerih se je pojavila okužba z virusom SARS-CoV-2. Podatki so toliko natančni kot so bili
natančno posredovani in so lahko podvrženi spremembam.« so zapisali pri NIJZ (št. 631-1/2020/56, z dne 15. 12. 2020).
34
»Seznam javnih domov za starejše na speltni stani pritojnega ministrstva: https://www.gov.si/teme/domovi-za-starejse/. Na
tem seznamu najdemo 99 Domov za starješe (zavodov s posameznimi podenotami) in 5 posebnih socialno varstvenih zavodov.
Med njimi so do sedaj oklužbo s koronavirusom potrdili v 96 Domovih za starejše (zavodov) in 4 posebnih socialno varstvenih
zavodih.« NIJZ, št. 631-1/2020/56, z dne 15. 12. 2020.
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2.2 Ukrepi za zajezitev epidemije
Za boljši pregled in celovito razumevanje učinkov vladnih ukrepov v času prvega vala epidemije na
stanovalce v domovih za starejše so v tem poglavju po časovnem zaporedju predstavljene ključne
odločitve in sprejeti ukrepi vlade, ki so neposredno ali posredno vplivali na položaj starejših, tudi
stanovalcev domov za starejše.
Marec 2020
V začetku marca, še preden je bila 12. marca 35 razglašena epidemija, je vlada, po potrjeni okužbi z
novim koronavirusom zdravnika iz metliškega zdravstvenega doma, kot prvi ukrep uvedla popolno
zaprtje domov za starejše36. Prepovedani so bili obiski v socialnovarstvenih zavodih, razen na podlagi
strokovne in etične presoje odgovornih zdravstvenih delavcev, denimo v primeru umirajočih ali
nepokretnih stanovalcev. To pomeni, da so bili stanovalci domov odtlej prikrajšani fizičnih stikov s svojci
in bližnjimi, onemogočeno jim je bilo gibanje na prostem in s tem odvzeta možnost samostojnega
življenja zunaj zavodskih okvirov. Ostala jim je le možnost ohranjanja stikov s pomočjo informacijskokomunikacijskih tehnologij (IKT) in možnost komuniciranja preko balkonov in oken z zagotovljeno fizično
oddaljenostjo.
Tudi v to obliko ohranjanja stikov stanovalcev s svojci in bližnjimi je konec marca posegel ukrep
prepovedi gibanja izven občinskih meja stalnega ali začasnega prebivališča37. Odlok je sicer
dopuščal izjemo, in sicer je bilo prehajanje občinskih meja dovoljeno z namenom varstva in pomoči
osebam, ki so bile potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov. 38
Sredi marca je bila začasno prepovedana ponudba ter prodaja blaga in storitev neposredno
potrošnikom, z določenimi izjemami39. Ukrep je pomenil tudi zaprtje restavracij, tako je bilo
stanovalcem domov onemogočena ena od možnosti prehrane izven domske oskrbe. Konec marca je
bil sprejet vladni odlok40, po katerem so upokojenci, kar je velika večina stanovalcev domov za starejše,
smeli nakupovati v trgovinah izključno od 8. do 10. ure. To je pomenilo, da stanovalci niso mogli
opraviti nakupov v trgovini izven tega časovnega okvira, tudi v primerih, ko so imeli v dovoljenem času
za nakupe kakšne druge nujne opravke, na primer zdravstveno terapijo.
20. marca 2020 je začela veljati začasna prepoved zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah
ter drugih dogodkih na javnih krajih v Sloveniji, zaprla se je večina javnih ustanov (npr. knjižnice, muzeji,
kinodvorane, galerije)41. Prilagojeno je bilo delovanje vseh zdravstvenih ustanov na vseh ravneh 42.
Ukinjeni so bili vsi nenujni specialistični zdravstveni pregledi, zobozdravstvene storitve in zdravstvena
preventiva. Ukrep je močno vplival na dostop stanovalcev domov do specialistov, zobozdravnikov,
fizioterapije in delovne terapije ter drugih podpornih zdravstvenih storitev.
Za zaposlene v domovih, ki so prek maloobmejnih prehodov prihajali dnevno na delo iz Italije 43,
Avstrije44, Hrvaške45 ali Madžarske46, je bila lahko zapora teh prehodov47 ovira za izvajanje delovnih
nalog.

35 https://www.gov.si/novice/2020-03-12-slovenija-razglasila-epidemijo-novega-koronavirusa/
36 https://www.gov.si/novice/2020-03-06-popolna-prepoved-obiskov-v-domovih-za-starejse/
37 https://www.gov.si/novice/2020-03-29-od-polnoci-prepoved-gibanja-izven-obcine-stalnega-ali-zacasnega-prebivalisca/
38 https://www.gov.si/novice/2020-04-17-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-izvajanja-odloka-o-zacasni-splosniprepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih/
39 https://www.gov.si/novice/2020-03-15-vlada-sprejela-odlok-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev-potrosnikom-vrepubliki-sloveniji/
40 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0687?sop=2020-01-0687
41https://www.gov.si/novice/2020-03-20-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-o-odloku-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi/
42 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0645/odlok-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvenedejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
43 https://www.gov.si/novice/2020-03-11-v-veljavi-odredba-o-pogojih-vstopa-v-slovenijo-iz-italijanske-republike-zaradipreprecevanja-sirjenja-nalezljive-bolezni/
44 https://www.gov.si/novice/2020-03-18-zaprtje-mejnih-prehodov-med-slovenijo-in-avstrijo/
45 https://www.gov.si/novice/2020-03-18-zaprtje-mejnih-prehodov-med-slovenijo-in-hrvasko/
46 http://www.budimpesta.veleposlanistvo.si/index.php?id=5976
47 Datumi začetkov zapor maloobmejnih prehodov: Italija - 11. 3. 2020; Madžarska - 12. 3. 2020, Avstrija - 18. 3. 2020; Hrvaška
- 18. 3. 2020;
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Tudi stanovalci domov, ki imajo družino, svojce in prijatelje v navedenih državah, so bili na ta način
prikrajšani za stike z njimi48. Prav tako velja obratno – družinski člani, svojci in bližnji niso mogli obiskati
stanovalcev domov v teh državah. Sredi marca je bil ukinjen tudi javni potniški avtobusni in
železniški promet49, kar je otežilo prihod nekaterih zaposlenih v domovih za starejše na delo.
April 2020
V začetku meseca je bil sprejet vladni odlok, s katerim so bile trgovine med 8. in 10. uro ter zadnjo uro
obratovanja odprte izključno za ranljive skupine, med katerimi so bili tudi upokojenci in ljudje z
invalidnostmi50. V primerjavi z marčnim ukrepom je to pomenilo, da so imeli stanovalci domov po novem
možnost opraviti nakup še v dodatni popoldanski oziroma večerni uri pred zaprtjem trgovine.
V prvi polovici meseca se je začelo sproščanje ukrepa omejitve gibanja 51.
Iz pojasnil vlade izhaja, da bi med izjeme od prepovedi prehajanja občin lahko sodila tudi skrb za
družinske člane v domovih za starejše.52 Proti koncu aprila se je začelo postopno sproščanje omejitev
glede zapiranja trgovin,53 dovoljen je bil šport na prostem, ponovno so bili vzpostavljeni nekateri linijski
javni prevozi,54 odprle so se nekatere knjižnice,55 galerije in muzeji56 ter nekatere druge storitve. Konec
meseca je bil odpravljen ukrep omejitve gibanja na občino bivališča. 57
Konec meseca je bil preklican ukrep, ki je prepovedoval obiske v domovih starejših.58 Vodstva
posameznih zavodov naj bi se sama odločila, kdaj naj bi se obiski začeli, vendar najpozneje 11. maja
2020.59
Maj 2020
Na začetku maja se je nadaljevalo sproščanje ukrepov, in sicer so se odpirale tržnice in trgovine,
ponovno so začeli obratovati frizerski in kozmetični saloni,60 dovoljena je bila strežba na terasah
gostinskih lokalov, vrata so odprle knjižnice, galerije in muzeji. 61
Polno je začel obratovati javni prevoz 62, vse zobozdravstvene in zdravstvene storitve so bile zopet na
voljo.63 Omejitve zbiranja in gibanja so se močno ublažile.64Državne meje so začeli spet odpirati. 65 Spet
sta bila dovoljena šport in rekreacija.66

48 https://www.gov.si/novice/2020-03-12-zapore-mejnih-prehodov-z-republiko-italijo-na-glavnih-in-regionalnih-cestah/
49 https://www.gov.si/novice/2020-03-15-vlada-sprejela-odlok-o-zacasni-prepovedi-in-omejitvah-javnega-prevoza-potnikov-vrepubliki-sloveniji/
50 https://www.gov.si/novice/2020-04-03-vlada-dopolnila-odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitevpotrosnikom/
51 https://www.gov.si/novice/2020-04-16-novi-odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestihdopusca-nekatere-sportne-aktivnosti-posameznikov-v-svoji-obcini-pa-tudi-vzdrzevalna-in-sezonska-dela-na-zasebnihzemljiscih-izven-obcine-prebivanja/
52 https://www.gov.si/novice/2020-04-17-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-izvajanja-odloka-o-zacasni-splosniprepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih/
53 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0797?sop=2020-01-0797
54 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0814/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-inomejitvah-javnega-prevoza-potnikov-v-republiki-sloveniji
55 https://www.gov.si/novice/2020-04-29-obvestilo-o-ponovni-moznosti-odprtja-knjiznic-galerij-in-muzejev/;
https://www.gov.si/novice/2020-04-30-smernice-za-postopno-odprtje-knjiznic/
56 https://www.gov.si/novice/2020-04-30-smernice-za-postopno-odprtje-muzejev-in-galerij/
57 https://www.gov.si/novice/2020-04-30-z-danasnjim-dnem-odpravljena-prepoved-gibanja-izven-obcine-prebivanja/;
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0896/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudina-javnih-krajih-povrsinah-in-mestih-v-republiki-sloveniji
58 https://www.gov.si/novice/2020-04-30-omogocanje-obiskov-v-socialnovarstvenih-zavodih-in-drugih-izvajalcihinstitucionalnega-varstva/
59 https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Koronavirus/Obvestilo_omogocanje_obiskov_P.pdf
60 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0797?sop=2020-01-0797
61 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0872?sop=2020-01-0872
62 https://www.gov.si/novice/2020-05-08-vlada-sprosca-ukrepe-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-in-javnega-potniskegaprometa-v-sloveniji/
63 https://www.gov.si/novice/2020-05-08-vlada-ponovno-uvaja-izvajanje-zdravstvenih-in-zobozdravstvenih-storitev-na-vsehravneh/
64 https://www.gov.si/novice/2020-05-19-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-odloka-o-zacasni-splosni-omejitvi-zbiranja/
65 https://www.gov.si/novice/2020-05-18-meje-se-bodo-odpirale-postopno-na-podlagi-dogovorov-s-posameznimi-drzavami/;
https://www.gov.si/novice/2020-05-26-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-o-odloku-o-prehajanju-drzavne-meje/
66 https://www.gov.si/novice/2020-05-14-sproscanje-ukrepov-na-podrocju-sporta/
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15. maja je začel veljati odlok, s katerim je vlada preklicala epidemijo covida-19, uporabljati se je začel
31. maja 202067. Življenje se je začelo vračati v ustaljene tirnice.
Tabela: Grafični prikaz nekaterih ukrepov, ki so vplivali na stanovalce in zaposlene v domovih
za starejše v prvem valu epidemije (marec - maj 2020)

2.2.1 Varuh človekovih pravic
Ob iztekanju prvega vala epidemije koronavirusa je Varuh človekovih pravic (v nadaljevanju: VČP)
objavil posebno poročilo o obravnavanih zadevah, povezanih z učinki epidemije in ukrepi za njeno
zajezitev.68 Podatka, koliko zadev in poizvedb se je nanašalo na položaj stanovalcev domov za starejše,
poročilo ne vsebuje, izpostavlja pa, da se je večina nanašala na področje socialne varnosti, enakosti
pred zakonom in varstva pred diskriminacijo ter omejitve osebne svobode.
VČP je v posebnem poročilu izpostavil številne pobude zaradi situacije v domovih za starejše.
Izpostavljena je zaskrbljenost domov, ker naj odločevalci ne bi prepoznali izjemne situacije v domovih,
ter da se je breme skrbi za bolne in potencialno bolne stanovalce domov s tem v celoti preneslo na
zaposlene in vodstva domov.
VČP je zavzel stališče, da morajo biti odločitve in ukrepi v domovih strokovno premišljeni in utemeljeni.
Izpostavil je, da mu po do tedaj dostopnih informacijah ni bilo znano, da bi se stanovalce domov za
starejše pri odločitvah glede bolnišničnega zdravljenja obravnavalo drugače kot starejše, ki živijo v
domačem okolju. VČP je poudaril, da mora biti bolnišnična obravnava ob zadostnih prostih kapacitetah
dostopna vsem pod enakimi pogoji.69 V primeru zasedenosti bolnišničnih kapacitet pa se mora po
mnenju VČP za zdravljenje obolelih stanovalcev v domovih zagotoviti oprema in kader, ki bosta
omogočala primerljivo zdravstveno obravnavo. Izrazil je razumevanje, da imajo strogi ukrepi tudi
negativne učinke na življenje stanovalcev domov. Pri tem je kot dejavnik razlike v zmogljivostih in
arhitekturi domov, kar po njegovem mnenju vpliva na potencialno manjše ali večje število okužb s
koronavirusom. Pozive domov k zagotavljanju dodatnega kadra zaradi preobremenjenosti in okužb
zaposlenih je označil kot razumljive.70

67 https://www.gov.si/novice/2020-05-15-vlada-preklicala-epidemijo-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19/
68 VČP (2020) Varuh človekovih pravic in obravnava s Covid-19 povezanih zadev. Objavljeno 8. 5. 2020, dostopno na:
https://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/Covid-19/VCP_bravnava_COVID-19_zadev_do_konca_aprila_2020.pdf
69 Na Ministrstvo za zdravje je VČP naslovil opozorilo, da nobena navodila za oskrbo kritično bolnih s Covid-19 ne smejo voditi
v diskriminacijo pacientov na podlagi invalidnosti, starosti ali druge osebne okoliščine. Prav tam, str. 6.
70 Prav tam, str. 7-8.
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VČP je obravnaval tudi pobude v zvezi z omejitvami gibanja v domovih za starejše. Ob upoštevanju
potrebnega ustreznega ukrepanja domov v kriznih časih je VČP poudaril, da mora biti za vsako
omejevanje pravic posameznikov podana ustrezna pravna (zakonska) podlaga. Tako VČP ni našel
pravne podlage za prepoved izhoda zdravih stanovalcev odprtih oddelkov domov, ki tudi niso bili v stiku
z okuženimi osebami.
VČP je zavzel stališče, da mora biti popolna prepoved obiskov v domovih odrejena po presoji stroke.
Slednja mora pri tem tehtati, če je takšen ukrep nujen in primeren ter če je sorazmeren z njegovimi
negativnimi posledicami. Menil je, da se izjem od (popolne) prepovedi obiskov ne bi smelo določati na
splošno (npr. osebam z demenco), temveč je vsak primer potrebno obravnavati posebej in na podlagi
strokovne in etične presoje, kar po poročanju VČP meni tudi Ministrstvo za zdravje. VČP je opozoril, da
se je v tem kontekstu potrebno zavedati možnosti hitrega širjenja okužbe med stanovalci in izrazil
zaupanje, da domovi za starejše ravnajo v dobro stanovalcev. Pri tem je poudaril, da morajo domovi
kljub odsotnosti fizičnih stikov svojcem nuditi vse potrebne informacije o stanovalcih. Menil je tudi, da
se morajo v domovih, upoštevajoč možnosti v razmerah epidemije, stanovalcem zagotavljati siceršnje
individualne terapije in aktivnosti.71 Enako stališče je VČP izrazil tudi ob napovedi zaostrovanja ukrepov
v domovih med prvim in drugim valom epidemije. Posebno pozornost je namenil pomenu zagotavljanja
psihosocialnih potreb stanovalcev v smislu stikov s svojci in drugimi bližnjimi. 72
VČP je obravnaval tudi vprašanje verske in duhovne oskrbe v domovih za starejše med epidemijo.
Skupnost socialnih zavodov Slovenije je VČP poročala, da duhovniki med epidemijo v domove niso
vstopali.
Stanovalcem je bila omogočeno individualno svobodno izražanje verskega prepričanja, kolektivni vidik
pa je bil okrnjen. Domovi so ob zavedanju pomena duhovne oskrbe za stanovalce iskali različne
alternativne rešitve.73
Neposredno po koncu prvega vala epidemije je VČP obiskal dom za starejše v Novi Gorici, ki ga je
izpostavil kot primer dobre prakse v času epidemije. Ob obisku je VČP opozoril, da je »epidemija še
dodatno pokazala na krhkost in sistemsko neurejenost dolgotrajne oskrbe v Sloveniji«.74
2.3 Civilna družba o domovih za starejše
Nevladne organizacije, socialni partnerji in druge organizacije civilne družbe zaznavajo probleme in
potrebe v družbi na individualni in sistemski ravni in so pomembni povezovalci med posamezniki in
javnimi strukturami. Nemalokrat imajo vlogo glasu tistih, ki so najšibkejši in najredkeje slišani v javnosti.
Prav tako pomembno prispevajo k učinkovitemu urejanju področij enakega obravnavanja, spodbujanja
enakih možnosti, varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin prek zagovorništva in neposredne
pomoči diskriminiranim ali ljudem v manj ugodnem položaju.
Zagovornik je v okviru spremljanja stanja v domovih za starejše v prvem valu epidemije spremljal tudi
aktivnosti organizacij civilne družbe. Osredotočil se je na javne objave, v katerih so se razkrivala
problematična področja obravnave oziroma položaja stanovalcev domov za starejše ter na odzive
organizacij civilne družbe na sprejete vladne ukrepe, ki so vplivali na stanovalce domov za starejše.
Organizacije civilne družbe so kot najbolj pereče probleme glede domov za starejše v prvem valu
epidemije izpostavljale naslednje:
•
•
•
•
•

koronavirus je med vsemi skupinami najbolj prizadel prav stanovalce v domovih za starejše;
neupravičena triaža še zdravih stanovalcev v domovih za starejše;
neobveščanje stanovalcev v domovih za ostarele in njihovih svojcev o odločitvah glede
zdravljenja v bolnišnici;
nesprejemanje okuženih starejših v bolnišnice;
fizična in socialna izolacija stanovalcev v domovih za starejše;

71 Prav tam, str. 8
72 https://www.varuh-rs.si/sporocila-za-javnost/novica/varuh-svetina-ukrepi-v-socialno-varstvenih-zavodih-morajo-bitipremisljeni-sorazmerni-in-zakoniti/
73 Posebno poročilo VČP, glej zgoraj, str. 14-15.
74 https://www.varuh-rs.si/sporocila-za-javnost/novica/varuh-svetina-z-ministrom-cigler-kraljem-obiskal-dom-starejsih-obcanovnova-gorica/

15

•
•
•
•

poslabšanje telesnega in duševnega zdravja stanovalcev domov za starejše, tudi zaradi
prepovedi obiskov;
pomanjkanje strokovno usposobljenega osebja in prostora;
zmanjševanje obsega storitev v domovih za starejše;
nesprejemanje novih stanovalcev v domove za starejše.

Organizacije civilne družbe, ki delujejo na področju pravic starejših, so si na različne načine prizadevale,
da bi njihova sporočila dosegla odločevalce in širšo javnost. Z opozorili in zahtevami po rešitvi nastale
situacije so se obračale na vlado, pristojna ministrstva ter pisale javna pisma in zahteve.

2.3.1 Poizvedba Zagovornika pri organizacijah civilne družbe
Zagovornik je v začetku julija 2020 po elektronski pošti in po navadni pošti na naslove več kot 300
nevladnih organizacij, sindikatov in registriranih verskih skupnosti, ki jih je prepoznal kot pomembne
deležnike na področju varstva pred diskriminacijo oziroma spodbujanja enakih možnosti, posredoval
poizvedbo. Namen poizvedbe je bil zbrati informacije o zaznavah organizacij civilne družbe glede
diskriminacije med ljudmi, ki pripadajo različnim ranljivim družbenim skupinam.
Med drugim je zastavil tudi vprašanji, povezani z epidemijo:
•

Kako so se z ozirom na ranljive skupine oseb z določeno osebno okoliščino, s katerimi se
ukvarja vaša organizacija, pokazali neenakomerni učinki epidemije covida-19, njenih
neposrednih posledic ter ukrepov za njeno zajezitev?

•

Na kakšen način bodo ekonomsko-socialne posledice epidemije covida-19 (bolj) prizadele
ranljive skupine oseb z določeno osebno okoliščino, s katerimi se ukvarja vaša organizacija?

Med odgovori 71 organizacij, ki so se odzvale na Zagovornikovo poizvedbo, jih je 5 opozorilo na
dogajanje v domovih za starejše med epidemijo. V nadaljevanju sledi povzetek odgovorov teh
organizacij civilne družbe (po abecednem redu).
Amnesty International Slovenije
Opozorili so na informacije o neupravičeni triaži še zdravih stanovalcev v domovih za starejše ter na
zahteve po izolaciji okuženih izven domov. Pojasnili so, da se glede teh tem povezujejo in sodelujejo z
drugimi akterji na tem področju.
OPRO - Zavod za aplikativne študije
Po njihovem mnenju je covid-19 najbolj prizadel stanovalce domov za starejše, saj so bili domovi že
pred tem kadrovsko osiromašeni, brez zadovoljive opreme in prostorsko neustrezni. Opozorili so, da so
oboleli stanovalci marsikdaj umirali osamljeni, izolirani in prestrašeni, brez medicinske pomoči, brez
psihološke in paliativne oskrbe. Zdravstveni starizem se je po njihovem mnenju kazal tudi v
nesprejemanju okuženih starih ljudi v sicer dvotretjinsko prazne bolnišnice ter kot vnaprejšnje določanje,
kdo je upravičen ali neupravičen do zdravljenja v bolnišnicah, brez posvetovanja z njimi ali svojci.
Opozorili so tudi na socialno izolacijo stanovalcev v domovih, ki ni bila zgolj fizična izolacija.
Spominčica – Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje za pomoč pri demenci
Opozorili so, da domovi za starejše niso sprejemali novih stanovalcev v času karantene, zato se je
število ljudi z demenco, ki niso prejeli institucionalne oskrbe, povečalo. V času karantene so
stanovalcem domov, tudi ljudem z demenco, odvzeli možnost obiskov njihovih svojcev in bližnjih.
Svetovne organizacije s področja demence so opozarjale, da lahko ta ukrep poslabša telesno in
duševno zdravje stanovalcev domov z demenco, kar so strokovnjaki po koncu karantene tudi potrdili.
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Srebrna nit – združenje za dostojno starost
Opozorili so na nujno analizo razmer v domovih za starejše med epidemijo koronavirusa, saj so se
marsikje kršile pravice starejših, prihajalo je do diskriminacije na več področjih, tudi pri zdravstveni
obravnavi. Predlagali so sistemski nadzor nad triažiranjem, ki je potekalo v domovih za starejše, saj so
se po njihovih informacijah delali seznami, koga s koronavirusom bodo prepeljali v bolnišnico in koga
ne. Sorodniki pa o tem niso bili niti obveščeni.
Zveza društev upokojencev Slovenije
Zaznali so zanemarjenost področja institucionalnega varstva starejših, epidemija je razkrila vse slabosti
– pomanjkanje vlaganj, kadrovsko podhranjenost, pomanjkanje kapacitet.
Ugotovili so, da je doktrina integralne obravnave sicer strokovno izjemna in priznana, da pa v kriznih
razmerah in ob pomanjkanju pogojev za uresničevanje ne more dati ustreznih učinkov. Stanovalci v
domovih za starejše so plačali najvišji davek v človeških življenjih in bili nesorazmerno prizadeti zaradi
epidemije. Tudi ukrepi za zajezitev okužb so tu povzročili in še povzročajo resne posledice na fizičnem
in duševnem zdravju oseb, ki bivajo v tovrstnih okoljih. Sprožili so pobudo za drugačno strukturo
varstvenih in negovalnih ustanov (negovalni domovi), ki je v osnovni ideji povzeta tudi v osnutku Zakona
o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo.

2.3.2 Javna stališča organizacij civilne družbe
Pri spremljanju javnih objav se je Zagovornik osredotočil na objave na spletnih straneh posameznih
organizacij, ki so jih te objavljale v obliki novic ali problemskih sklopov, so pa se v časovnem smislu
nanašale na dogajanje med epidemijo.
V nadaljevanju sledi povzetek njihovih ključnih sporočil (po abecednem redu).
Amnesty International Slovenije
V začetku aprila je Amnesty international Slovenija (v nadaljevanju: AI) predsedniku vlade poslal zbir
predlogov, priporočil in pozivov glede ukrepanja v boju s pandemijo.
V obsežnem pismu so odločevalce pozvali, naj bodo ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije
utemeljeni na spoštovanju človekovih pravic, naj pri oblikovanju ukrepov vključijo vse deležnike in naj
ukrepi zagotavljajo najvišjo možno zaščito najbolj ranljivih skupin. Nujnost, sorazmernost in časovna
omejitev naj bodo temeljna vodila pri sprejemanju ukrepov. Izpostavili so, naj z ukrepi ne izpustijo
nobene skupine ljudi, vključno z brezdomnimi, Romi, migranti, begunci, starejšimi, osebami na
prestajanju zaporne kazni, ljudmi brez statusa (npr. apatridi in izbrisani), ženskami, ljudmi z ovirami,
zaposlenimi, ki se neposredno spopadajo z epidemijo, in drugimi. 75
Sredi aprila je AI podprl prizadevanja Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (v nadaljevanju: Skupnost),
da bi vlada povečala število zdravstvenih delavcev v domovih za starejše, ter prekinila aktivnosti, s
katerimi bi socialnovarstvene zavode, ki nimajo vseh pogojev za učinkovito osamitev in oskrbo bolnih,
preoblikovala v zasilne ustanove za oskrbo starejših s covidom-19. Skupnost je takrat nasprotovala tudi
poskusom nekaterih bolnišnic, da bi obolele starejše še pred zaključkom zdravljenja vrnili v domove za
starejše.76
Maja77 in junija je AI zahteval preiskavo glede domnevnega odrekanja zdravljenja stanovalcev domov
za starejše v bolnišnicah. V zvezi s tem so k ukrepanju pozvali pristojne službe. Zahtevali so sprožitev
takojšnje, neodvisne in nepristranske preiskave vseh vidikov teh dogodkov.

75 https://www.amnesty.si/pismo-vladi-glede-covid-19
76 https://www.amnesty.si/podpora-pozivom-skupnosti-socialnih-zavodov-slovenije-glede-ukrepanja-v-okviru-pandemije.html
77 https://www.amnesty.si/starejsi-v-domovih-in-covid-19.html
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Odzvali so se na navedbe in pričevanja, da so bili starejši v vsaj nekaterih domovih za starejše vnaprej,
po zgolj nekajminutnem ocenjevanju, označeni bodisi kot primerni bodisi kot neprimerni za bolnišnično
zdravljenje, kar po njihovem mnenju pomeni potencialno diskriminacijo na osnovi starosti,
zdravstvenega stanja in na osnovi tega, ali je nekdo zbolel v domačem okolju ali v domu starejših;
potencialno kršitev pravice do najvišje možne ravni zdravja in celo kršitev pravice do življenja.
Ti dogodki so po njihovem mnenju simptomatična slika odnosa države do starejših, ki jo zaznamujejo:
•
•
•
•

kronična prezasedenost in pomanjkanje zmogljivosti v domovih za starejše,
spreminjanje domov v negovalne bolnišnice (pri čemer zasnova domov temu ni prilagojena in,
denimo, ne omogoča izolacije v primeru epidemij),
popolna odsotnost alternativnih stanovanjskih oblik (npr. varovanih stanovanj),
neobstoj podpornih mehanizmov (npr. sofinanciranje vgradnje dvigal ali adaptacij stanovanj),
popolna odsotnost storitev, usmerjenih v zdravstveno-socialno preventivo na podeželju,
razdrobljenost sistemov oskrbe v domovih, pomoči na domu in osebne asistence namesto
enotnega sistema dolgotrajne oskrbe in popolna zmeda glede plačila in obsega storitev – med
občine, državo, starejše in bližnje svojce.78

Skupnost socialnih zavodov Slovenije (SSZS)
SSZS je na problematiko oskrbe stanovalcev v domovih za starejše javno opozorilo:
•

•
•
•

z dvema pozivoma Vladi RS, in sicer »Zahtevamo strokovno utemeljene ukrepe, ki bodo
upoštevali omejene prostorske, kadrovske in druge zmožnosti domov za starejše«79 in »Domovi
za starejše še vedno brez zdravstvenih strokovnjakov in opreme za učinkovito soočanje z
epidemijo«80;
s protestnim pismom »Zahtevamo takojšnjo premestitev starostnikov s koronavirusno boleznijo
19 iz domov za starejše«81;
s protestno noto Ministrstvu za zdravje »Šest tednov od razglasitve epidemije Ministrstvo za
zdravje še vedno brez strategije za zajezitev virusa Sars-CoV-2 v domovih za starejše«82;
z objavo zahteve »Skupaj pokažimo, da imamo dovolj!« 83, ko so zahtevali vključitev v dialog z
Ministrstvom za zdravje pri sprejemanju ukrepov po načelu »Nič o nas, brez nas!«, dosledno
osamitev vseh stanovalcev s koronavirusno boleznijo izven domov za starejše, ker ti nimajo
ustreznih prostorov, opreme, dovoljenj in kadra za izolacijo, ustrezno zdravljenje stanovalcev s
covidom-19 v bolnišnicah, enotno in strokovno utemeljeno strategijo za preprečevanje širjenja
virusa, takojšnjo objavo navodil za izplačilo kriznih dodatkov zaposlenim v domovih in hitro
nakazilo potrebnih sredstev izvajalcem, kritje vseh dodatnih stroškov (npr. stroški dela, stroški
materiala in drugi stroški, ki so nastali zaradi epidemije), spoštovanje veljavne zakonodaje in
predpisov, ki določajo, da se bolnika z nalezljivimi boleznimi zaradi preprečevanja nadaljnjega
širjenja bolezni osami; kadar osamitev ni mogoča na njegovem domu, se bolnika osami v
zdravstvenem zavodu.84

24. aprila 2020 so v Skupnosti pripravili 15-munitno protestno prekinitev dela zaradi neupoštevanja
njihovih zahtev s strani Ministrstva za zdravje. Protestu se je pridružilo 70 domov za starejše.85

78 https://www.amnesty.si/preiskava-zdravljenje-domovi-za-starejse
79
http://www.ssz-slo.si/poziv-vladi-rs-zahtevamo-strokovno-utemeljene-ukrepe-ki-bodo-upostevali-omejene-prostorskekadrovske-in-druge-zmoznosti-domov-za-starejse/
80
http://www.ssz-slo.si/domovi-za-starejse-se-vedno-brez-zdravstvenih-strokovnjakov-in-opreme-za-ucinkovito-soocanje-zepidemijo/
81 http://www.ssz-slo.si/zahtevamo-takojsnjo-premestitev-starostnikov-s-koronavirusno-boleznijo-19-iz-domov-za-starejse/
82
http://www.ssz-slo.si/sest-tednov-od-razglasitve-epidemije-ministrstvo-za-zdravje-se-vedno-brez-strategije-za-zajezitevvirusa-sars-cov-2-v-domovih-za-starejse/
83 http://www.ssz-slo.si/skupaj-pokazimo-da-imamo-dovolj/
84 Ibid.
85https://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174688525?jwsource=cl&fbclid=IwAR1NV8n0jmqZemYsjQH0bpK_yI71fz2y9ny6PBK5PaihL
pU3NIeijj3663Y
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Konec aprila so v izjavi za javnost pojasnili, da vztrajajo pri zahtevi, da se stanovalce s covidom-19
osami izven domov za starejše, takoj ko so v domu potrjeni prvi primeri okužb, saj da nimajo ustreznih
prostorskih, tehničnih in kadrovskih zmogljivosti, da bi lahko učinkovito in uspešno preprečili širjenje
bolezni.86 Maja pa so o navedenih zahtevah pripravili tudi spletno peticijo. 87
Kratka spletna anketa88, ki sta jo med 30. julijem in 3. avgustom opravili nevladna organizacija AI in
SSZS, je med drugim pokazala, da ukrep vzpostavljanja varovalnih con v domovih za starejše, ki imajo
potrjeno okužene, za vodstva domov ni sprejemljiv. Na anketo je odgovorilo 83 domov za starejše in
posebnih zavodov od skupaj 86 članov SSZS. Odgovori respondentov so pokazali, da:
•
•
•

dobrih 86 % zavodov nima primerne arhitekturne zasnove za vzpostavitev con,
93 % nima ustreznih tehničnih zmogljivosti in
kar 98 % nima dovolj kadra, da bi ob pojavu okužb lahko vzpostavili sive in rdeče cone, zaščitili
zdrave stanovalce in zagotovili dostojno nego ter oskrbo okuženih.

Z anketo so skušali odgovoriti na trditve ministra za zdravje, ki je v javnosti zagotavljal, da je večina
domov za starejša sposobna zagotoviti vzpostavitev con v primeru okužbe.
Da je treba okužene osamiti zunaj domov za starejše so se ob AI in SSZS sicer strinjale še mnoge druge
organizacije, npr. Skupnost varstvenih delovnih centrov, Združenje Spominčica – Alzheimer Slovenija
in Sekcija domskih zdravnikov ter Združenje Srebrna nit.
Srebrna nit – združenje za dostojno starost
Med epidemijo so natančno spremljali stanje in razmere v domovih za starejše in položaj starejših, ki
bivajo sami doma.
Združenje je v vsaj šestih javnih pismih 89, ki jih je naslovilo na Vlado RS, Ministrstvo za zdravje,
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, predsednika države, Varuha človekovih
pravic, Zagovornika načela enakosti in javnost, opozorilo na težak položaj stanovalcev v domovih za
starejše.
Povzetek takratnih opozoril Združenja:
•

•
•

•

domovi za starejše postajajo bolnišnice za starejše s koronavirusno boleznijo, nimajo pa
primernih prostorskih pogojev za razširjeno dejavnost in sedanje stanje epidemije; to vpliva na
učinkovito izvedbo ustrezne in varne izolacije tistih stanovalcev, pri katerih je prišlo do okužbe
s koronavirusom;
zaradi prostorske stiske v nekaterih domovih za starejše urejajo izolacije v prostorih za
fizioterapijo, delovno terapijo in drugih podobnih prostorih; to ima lahko nepopravljive posledice
na mobilnosti mnogih starejših; v nekaterih domovih so celo ukinili kopanje starejših;
domovi starejših se soočajo s pomanjkanjem kadrov, še posebej zdravstvenih delavcev,
medicinskih sester, zdravnikov, tehnikov zdravstvene nege, bolničarjev, negovalcev,
fizioterapevtov, socialnih delavcev, delovnih terapevtov, kliničnih dietetikov, dietnih kuharjev in
drugih;
kadrovsko stisko poglabljajo: prekinitev opravljanja obvezne prakse v domovih za starejše za
dijake srednje zdravstvene šole in študente zdravstvene fakultete; umanjkala je pomoč
sorodnikov in skrbnikov, ki so svojim najbližjim nudili najnujnejšo oskrbo (socialni stik, hranjenje,
skrb za hidracijo, mobilizacija); manj je pomoči ostalih prostovoljcev;

86 http://www.ssz-slo.si/skupnost-socialnih-zavodov-slovenije-vztraja-pri-osamitvi-obolelih-starostnikov-izven-domov/
87 http://www.ssz-slo.si/peticija-za-ureditev-stanja-na-podrocju-skrbi-za-starejse/
88
https://www.amnesty.si/socialni-zavodi-pripravljenost-na-cone
89
http://www.srebrna-nit.si/index.php/politics/268-v-srebrni-niti-ne-bomo-dovolili-da-starejsi-umirajo-v-prepricanju-da-smopozabili-nanje
http://www.srebrna-nit.si/index.php/politics/276-javno-pismo-srebrna-nit-cesa-ne-smemo-dovoliti
http://www.srebrna-nit.si/index.php/politics/281-nujna-pomoc-domovom-starejsih
http://www.srebrna-nit.si/index.php/politics/283-javno-pismo-predsedniku-rs-g-borutu-pahorju
http://www.srebrna-nit.si/index.php/politics/289-javno-pismo
http://www.srebrna-nit.si/index.php/politics/297-pismo-predsedniku-vlade-g-janezu-jansi
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•
•
•
•
•
•
•
•

domovi starejših se soočajo s pomanjkanjem ustrezne količine osebnih varovalnih sredstev,
zaščitne opreme, testov za koronavirus;
zaposleni in stanovalci niso ustrezno seznanjeni z nujnimi ukrepi pred okužbo in z uporabo
osebne varovalne opreme, zaposlenim ni nudena ustrezna strokovna podpora; primanjkuje tudi
izrednih strokovnih nadzorov s svetovanjem;
vsi stanovalci v domu niso deležni podpore v vseh osnovnih življenjskih aktivnostih, kot so
osebna higiena, ustrezna podporna prehrana, redno preoblačenje, pomoč pri gibanju, sprehodi
na svežem zraku, zagotavljanje ustrezne lege, pomoč pri izločanju in odvajanju;
socialni stiki niso zagotovljeni vsem starejšim; pomanjkanje socialnih stikov pri starejših, še
posebej kroničnih bolnikih, lahko vodi v stres in zmanjšanje odpornost, resno je lahko prizadet
imunski sistem in to lahko vodi v prezgodnjo smrt;
sorodniki stanovalcev domov ves čas zaprtja opozarjajo, da imajo premalo informacij o stanju
svojih bližnjih, da jih ne vidijo in z njimi nimajo nobenega ali zelo malo socialnega stika, tudi ne
preko različnih elektronskih medijev;
vsem oskrbovancem se ne zagotavlja dodatnih obrokov (vmesnih malic), več sadja, dodatnih
vitaminov (zlasti C in D), ali boljše hrane ob prazničnih dneh;
kar zadeva bivanje starejših doma, bi morali nujno okrepiti patronažno dejavnost z vso zaščitno
opremo, ker je le tako mogoče zmanjšali pritisk na bolnišnice;
vsi zaposleni niso ustrezno nagrajeni za delo v izjemno zahtevnih časih epidemije.

Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS)
ZDUS je aprila podprl poziv Skupnosti socialnih zavodov Slovenije vladi, s katero so zahtevali strokovno
utemeljene ukrepe, ki bodo upoštevali omejene prostorske, kadrovske in druge zmožnosti domov za
starejše.90 V junijskem javnem pozivu k razčiščevanju okoliščin obravnave oskrbovancev v domovih pa
so pozvali vse pristojne institucije, da raziščejo okoliščine v zvezi z ocenami zdravstvenega stanja
oskrbovancev v domovih in nadaljnjega ravnanja z njimi v primeru morebitne okužbe s koronavirusom.
Navedbe, s katerimi so bili seznanjeni v oddaji Tarča na TV Slovenija, so po njihovem mnenju tako
alarmantne, da terjajo takojšnjo preiskavo in sprotno informiranje slovenske javnosti o njenem poteku.
Pojasnili so, da si kot krovna organizacija starejših oseb prizadevajo, da starejši samostojno sprejemajo
odločitve o svojem zdravju in zdravljenju, če so za to sposobni. Poudarili so, da starejši ne pristajajo, da
nekdo drug odloča o njihovem življenju brez njihovega vedenja ali vedenja njihovih svojcev. Prepričani
so, da si vsi zaslužimo dostojno staranje, pri čemer morajo imeti tudi oskrbovanci v domovih svoj glas.
91

Svet stanovalcev Doma dr. Jožeta Potrča, Poljčane
Na ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter na ministra za zdravje so naslovili
javno pismo92. V njem so opozarili, da so najbolj ranljiva skupina te epidemije, da je med stanovalci
domov za starejše največ mrtvih in da kot ranljiva skupina pri naslavljanju razmer v domovih za starejše
nimajo nikakršnega glasu.
V pismu so opozorili tudi na:
•
•
•
•
•
•

hudo socialno izolacijo stanovalk in stanovalcev domov za starejše;
problem, da se domovi za starejše preurejajo v negovalne oz. infekcijske bolnišnice;
neenakopravno obravnavo oz. diskriminacijo stanovalk in stanovalcev domov za starejše pri
dostopu do zdravljenja;
neustrezne prostorske zmožnosti domov za starejše;
usposobljenost premajhnega števila medicinskega osebja;
pomanjkanje medicinske in varovalne opreme ter hudo kadrovsko stisko;

90 http://www.zdus-zveza.si/podpora-pozivu-skupnosti-socialnih-zavodov-slovenije
91 http://www.zdus-zveza.si/poziv-zdus-k-razciscevanju-okoliscin-obravnave-oskrbovancev-v-domovih
92 https://www.delo.si/mnenja/pisma/zgrozeni-smo-nad-obravnavo-starostnikov-ki-so-zboleli-za-covidom-300159.html
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V pismu so navedli naslednje zahteve:
•
•
•
•
•
•
•

da se stanovalcem domov za starejše omogoči zdravljenje na infekcijskih oddelkih bolnišnic ob
vsej medicinski tehnologiji, ki jo slednje edine imajo in ne v improviziranih domskih možnostih;
več skrbi, več strokovne pomoči vodstvom domov;
ustrezno opremljenost z zaščitnimi sredstvi;
konec dualizma oz. razvrstitev domov za starejše pod pristojnost MDDSZ;
temeljito presojo normativov števila zaposlenih v domovih za starejše;
ureditev zdravstvene nege na bistveno višjo raven;
sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi.

V drugem javnem pismu93, ki ga je svet stanovalcev doma v Poljčanah maja naslovil na pristojni
ministrstvi, pa so opozorili, da pokretni stanovalci domov za starejše, kljub odpiranju domov za
obiskovalce, nimajo dostopa do zdravstvenih in drugih aktivnosti zunaj doma, za katere ni predviden
prevoz z rešilcem. To so npr. športne dejavnosti, urejanje protetike, popravilo slušnih aparatov,
samoplačniške zdravstvene storitve, obisk očesnega zdravnika ipd. »Praktično dvomesečna zapora in
bivanje samo za domskimi zidovi, v veliki večini tej strukturi stanovalcev, že načenja njihovo psihofizično
stanje. Vsako nadaljnje zadrževanje in obsojenost na zaporo, pa seveda to samo poglablja.« je še
zapisal predsednik skupnosti stanovalcev Miroslav A. Kolenko in pozval ministrstvi, naj izdata nadaljnja
navodila za odpiranje.

93 http://www.srebrna-nit.si/index.php/politics/293-pismo-stanovalcev-doma-dr-jozeta-potrca-poljcane
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2.3.3 Povzetek odzivov civilne družbe na razmere v domovih za starejše
Na osnovi pregleda javno dostopnih informacij in odzivov je Zagovornik pripravil povzetek izzivov, s
katerimi so se po poročanju različnih deležnikov (vodstev domov, svetov stanovalcev, strokovnih
združenj, drugih organizacije civilne družbe ipd.) med epidemijo soočali v domovih za starejše:
➢

neskladje stališč glede osamitve stanovalcev domov za starejše med pristojnima
ministrstvoma in predstavniki vodstev domov. Vodstva so zatrjevala, da je treba stanovalce
s potrjeno okužbo namestiti zunaj domov. Pri tem so se sklicevala na Zakon o nalezljivih
boleznih94 in Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje
in obvladovanje95. Pristojni ministrstvi sta vztrajali pri namestvi pozitivnih stanovalcev domov v
ustrezno cono znotraj doma.

➢

neupoštevanje stališča vodstev, da so domovi za starejše socialno- varstvene ustanove
in ne (negovalne) bolnišnice, saj za to dejavnost, kot so povedali, niso registrirani, nimajo
ustreznih prostorov, niti opreme, niti strokovno usposobljenega osebja;

➢

pomanjkanje osebja vseh strokovnih profilov v domovih za starejše, še posebej
medicinskih sester96, zdravnikov, fizioterapevtov, socialnih delavcev, delovnih terapevtov,
kliničnih dietetikov, dietnih kuharjev in drugih;

➢

poglabljanje kadrovske stiske zaradi prekinitev:
o obvezne prakse v domovih za starejše za dijake srednjih zdravstvenih šol in študente
zdravstvenih fakultet;
o ustavitve pomoči sorodnikov, skrbnikov in svojcev (socialni stik, pomoč pri hranjenju,
skrb za hidracijo, gibanje, krepitev kognitivnih funkcij ipd.);
o prostovoljcev;

➢

prostorska stiska je v pomembnem deležu domov za starejše onemogočala vzpostavitev treh
con.

➢

zaradi prostorske stiske so v nekaterih domovih uredili izolacije v prostorih za fizioterapijo in
delovno terapijo. To je tovrstne dejavnosti okrnilo ali onemogočilo, to pa bi lahko negativno
vplivalo na mobilnosti starejših;

➢

številna, pogosto spreminjajoča se navodila in odsotnost enotne ter strokovno
utemeljene strategije za preprečevanje širjenja koronavirusa v domovih za starejše;

➢

nižanje ravni običajne oskrbe in nege pri populaciji brez okužbe s koronavirusom, zaradi
usmerjanja vseh virov na preprečevanje širjenja okužb in oskrbo pozitivnih stanovalcev. To bi
lahko privedlo do poslabšanja zdravja in splošne dobrobiti neokuženih stanovalcev domov za
starejše;

➢

vsi starejši v domu niso bili deležni podpore v vseh osnovnih življenjskih aktivnostih,
kot so osebna higiena, ustrezna podporna prehrana, redno preoblačenje, pomoč pri gibanju,
sprehodi na svežem zraku, zagotavljanje ustrezne lege, pomoč pri izločanju in odvajanju;
problem je obveščanje stanovalcev o razmerah;

➢

vsem oskrbovancem niso bili zagotovljeni dodatni obroki (vmesne malice) in dovolj
kakovostna prehrana;

94 10. in 18. člen Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP,
142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE): Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO433
95 12. člen pravilnika določa, da se »Bolnike z nalezljivimi boleznimi, pri katerih je po zakonu obvezna popolna osamitev, se
osami v pooblaščenem zdravstvenem zavodu, v posebnem prostoru z zagotovljeno visoko stopnjo varnosti za preprečitev
širjenja povzročitelja.«. Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV765
96 V skladu z razlago Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Slovenije so pod pojmom medicinska sestra »mišljeni naslednji nosilci in izvajalci zdravstvene nege:
srednja medicinska sestra, zdravstvena tehnica/zdravstveni tehnik, višja medicinska sestra/višji medicinski tehnik (tudi
specialist/ka), diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik (tudi specilaist/ka), profesor/ica zdravstvene vzgoje,
(diplomiran/a) babica/babičar, univerzitetni/a organizator/ica dela in druge medicinske sestre s fakultetno izobrazbo«. Dostopno
na: https://www.zbornica-zveza.si/o-zbornici-zvezi/6136-2/
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➢

pomanjkanje ustrezne količine osebnih varovalnih sredstev, zaščitne opreme, testov za
koronavirus (vsaj v začetku epidemije);

➢

socialni stiki niso bili zagotovljeni vsem starejšim; pomanjkanje socialnih stikov pri
starejših, še posebej kroničnih bolnikih, lahko vodi v stres in zmanjšanje odpornosti; stanovalci
so se soočali s hudo socialno izolacijo;

➢

pomanjkljivo zagotavljanje informacij o stanju stanovalcev domov njihovim svojcem
oziroma bližnjim;

➢

pomanjkljivo zagotavljanje natančnih statističnih podatkov o številu okuženih ter o številu
smrtnih žrtev zaradi koronavirusa v domovih za starejše;

➢

zavračanje predlogov po povečanem obsegu testiranja stanovalcev in zaposlenih v
domovih za starejše;

➢

pomanjkanje dialoga s stanovalci domov za starejše, nevladnimi organizacijami in
strokovnimi združenji, ki delujejo na področju skrbi za starejše, s strani pristojnih ministrstev;

➢

težave z izplačili kriznih dodatkov za zaposlene v domovih za starejše;

➢

težave s plačilom dodatnih stroškov izvajalcem institucionalnega varstva starejših, kot
so stroški dela, stroški materiala in drugi stroški, ki so nastali zaradi epidemije koronavirusa;

➢

odsotnost jasnih, strokovnih in posodobljenih kadrovskih standardov in normativov na
področju zdravstvene in babiške nege in oskrbe;

➢

vztrajanje pri zahtevah po izvajanju neizvedljivih ukrepov (npr. delitev domov v tri cone) tudi
po koncu epidemije ter pogojevanje sprejema novih stanovalcev z izvajanjem tovrstnih
ukrepov;

➢

dolgoletni zastoj pri sprejemu zakonodaje o dolgotrajni oskrbi.
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3 STAREJŠI V PRVEM VALU EPIDEMIJE – MEDNARODNI PREGLED
3.1 Splošen oris
Generalni sekretar Organizacije združenih narodov (v nadaljevanju: OZN) Antonio Guterres je maja 2020
v zvezi s položajem starejših v času epidemije opozoril, da:
•
•
•

imajo vsi ljudje ne glede na njihovo starost enako pravico do življenja in zdravja,
je ne glede na nujnost vzdrževanja fizične razdalje potrebno ohranjati stike s starejšimi osebami prek
različnih oblik digitalne komunikacije,
naj vsi družbeni, ekonomski in humanitarni odzivi temeljijo na potrebah starejših oseb.97

V svoji analizi vpliva epidemije koronavirusa na položaj starejših je OZN med drugim opozoril,98 da:
•
•
•
•

so lahko starejši zaradi starosti žrtve diskriminacije pri zdravstveni oskrbi, triaži in pri terapijah, katerih
namen je ohranjanje življenja;
so stanovalci domov za starejše zaradi epidemije žrtve zanemarjanja in zlorab;
je tveganje za smrt pri starejših od 80 let (zaradi pridruženih bolezni) petkrat višje od povprečja;
je treba pri sprejemanju najtežjih odločitev o zdravljenju starejših spoštovati njihovo dostojanstvo in
pravico do zdravja, ki je človekova pravica, in da so vsa človeška življenja enako vredna.

Približno 4 milijone Evropejcev biva v zasebnih ali javnih domovih za starejše. 99 V njih je bilo
vzdrževanje fizične razdalje oteženo oziroma praktično nemogoče. To je skupaj z veliko ranljivostjo
stanovalcev, povezano z njihovo starostjo in pogosto težjim zdravstvenim stanjem, privedlo do visoke
smrtnosti s koronavirusom okuženih stanovalcev domov za starejše. Po podatkih raziskovalcev je v
prvem valu epidemije (do aprila 2020) delež smrtnih žrtev zaradi covida-19 v domovih za starejše v
Italiji, Španiji, Franciji, na Irskem in v Belgiji znašal med 42 % in 57 %.100
Po Evropski konvenciji človekovih pravic (EKČP)101 je dolžnost držav članic EU:
•
•
•
•

zaščititi življenje prebivalcev in zaposlenih, vključno s preprečevanjem smrti, ki se jim je
mogoče izogniti (2. člen);
preprečevati nečloveško in ponižujoče ravnanje s komerkoli (3. člen);
preprečevati nezakonite odvzeme svobode (5. člen);
izogibati se diskriminatornim obravnavam na podlagi invalidnosti ali starosti (14. člen).

Komisarka Sveta Evrope za človekove pravice je 20. maja 2020 opozorila, da bi bilo kakršnokoli
razlikovanje v zvezi z zagotavljanjem kakovosti življenja na podlagi starosti, invalidnosti ali dejstva,
da nekdo živi v ustanovi dolgotrajne oskrbe, v nasprotju z etičnimi načeli in načeli človekovih pravic.102
Agencija Evropske unije za temeljne pravice (ang. Fundamental Rights Agency – FRA) je v svojih
periodičnih posebnih poročilih o vplivu pandemije koronavirusa na človekove pravice izrecno
izpostavljala vprašanja pravic ljudi, nastanjenih v ustanovah (med katere sodijo tudi domovi za
starejše), in starejših ljudi nasploh:
•

v prvem poročilu, objavljenem konec marca 2020, je FRA izpostavil porast okužb v domovih za
starejše in opozoril na omejevalne ukrepe, ki so jih države sprejemale v zvezi s tem, vključno s
prepovedjo obiskov stanovalcev;103

97 https://www.un.org/en/coronavirus/our-response-covid-19-must-respect-rights-and-dignity-older-people
98 https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_covid-19_and_older_persons_1_may_2020.pdf
99 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-25/nursing-homes-are-key-to-coronavirus-fight
100https://www.theguardian.com/world/2020/apr/13/half-of-coronavirus-deaths-happen-in-care-homes-data-from-eu-suggests
101 Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spremenjene s protokoli št. 3, 5 in 8 ter
dopolnjene s protokolom št. 2, ter njenih protokolov št. 1, 4, 6, 7, 9, 10 in 11 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/94)
102 https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/lessons-to-be-drawn-from-the-ravages-of-the-covid-19-pandemic-in-long-termcare-facilities
103 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin_en.pdf
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•

v drugem poročilu, objavljenem v začetku maja 2020, je FRA opozoril na zaskrbljujoče izbruhe
v domovih za starejše; kritično pomanjkanje osebja v teh ustanovah zaradi okužb in
samoizolacije; omejevanje in ukinjanje oskrbe na domu v nekaterih državah; izpostavil je tudi
nekatere dobre prakse uporabe digitalnih orodij za zmanjševanje socialne izolacije stanovalcev
v domovih za starejše;104

•

tretje poročilo, objavljeno konec junija 2020, je poseben poudarek namenilo učinku epidemije
na starejše ljudi. Med drugim je izpostavilo nesorazmeren učinek pandemije na pravico do
življenja in zdravja starejših ljudi; vpliv ukinjanja nenujnih zdravstvenih storitev na starejše;
problem uporabe starosti kot kriterija za nudenje zdravstvene oskrbe; vpliv zahtev po fizičnem
distanciranju na socialno izolacijo starejših (zlasti v domovih za starejše); ter problematičnost
restriktivnih ukrepov, namenjenih izrecno starejšim. 105

Platforma AGE Evropa106 (ang. AGE Platform Europe) je že aprila 2020 izrazila zaskrbljenost nad položajem
starejših, ki živijo v ustanovah. Izpostavili so tudi problem pomanjkanja pomoči starejšim, ki prejemajo pomoč
v skupnosti, ter opozorili na nevarnosti izolacije starejših, ki živijo sami.
Pri tem so poudarili še, da:
•
•
•
•

starost nikoli ne sme biti edino merilo za zdravstveno triažo, čeprav imajo lahko starejše osebe več
težav, ki potencialno vplivajo na verjetnost njihovega preživetja v primeru obolenja za koronavirusno
boleznijo;
ukrepi, sprejeti z namenom omejevanja širjenja koronavirusa, ne smejo ogroziti avtonomije in
dostojanstva starejših;
odsotnost zagotavljanja nujne pomoči med krizo pomeni kršitev človekovih pravic;
so ljudje v različnih ustanovah do enake mere kot ostali prebivalci upravičeni do zdravstvene,
socialne in paliativne oskrbe.107

Da je pandemija odprla vrsto sistemskih vprašanj, povezanih s t.i. presečno diskriminacijo 108, je opozoril
tudi Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE).
Opravil je raziskavo109, ki je pokazala, da so se zaradi novega načina življenja razlike med spoloma v
številnih pogledih še poglobile. Tako drugod v EU kot tudi v Sloveniji je večina zaposlenih na področju
socialnega varstva in zdravstva žensk, ki so tako bolj izpostavljene ne le okužbi s koronavirusom,
temveč tudi dolgim (emocionalno in fizično) napornim delovnikom in težkim delovnim pogojem. V ostalih
feminiziranih poklicih (npr. prodajalke) in storitvenih dejavnostih (npr. frizerstvo), kjer so večinoma
samozaposlene, so ženske ob opravljanju rizičnega dela izpostavljene tudi številnim ekonomskim
tveganjem.
Indeks enakosti spolov (ang. Gender Equality Index) prav tako nakazuje, da so ženske v primerjavi z
moškimi bolj odvisne od javnega prevoza, kar lahko pomeni večje tveganje za okužbo oziroma ob
ustavitvi javnega prometa tudi težji prihod na delo. K dodatnemu povečevanju neenakosti pa prispeva
tudi večja potreba po neplačanem, skrbstvenem delu, ki ga – sicer ne glede na epidemijo – večinoma
opravljajo ženske (npr. varstvo otrok, skrb za starejše, skrb za šolske obveznosti otrok). V času izolacije
se je povečala tudi pojavnost nasilja v družini, pri čemer so žrtve ujete in dlje časa izpostavljene nasilnim
dejanjem ter nadzoru nasilneža, kar oteži klic na pomoč.
Kljub temu, da so ženske pogosto tiste, ki opravljajo najbolj izpostavljena dela, so v javnem prostoru in
diskurzu večinoma prisotni moški, ki imajo prav tako tudi večino pozicij moči v družbi.
V svoji izjavi inštitut poudarja, da je nujna vključenost žensk v odločevalske skupine in pri sprejemanju
ukrepov in odločitev, ki vplivajo na njihova življenja oz. življenja vseh državljanov.
104 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin-may_en.pdf
105 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin-june_en.pdf
106 Gre za evropsko mrežo nevladnih in nepridobitnih organizacij, ki zastopa interese in pravice ljudi, starejših od 50 let v
Evropski uniji. Več na: https://www.age-platform.eu/about-age
107https://www.age-platform.eu/policy-work/news/covid-19-older-persons%E2%80%99-rights-must-be-equally-protectedduring-pandemic
108 Presečna ali intersekscijska diskrmininacija pomeni, da na manj ugoden položaj oziroma prikrajšanost določene družbene
skupine vpliva več osebnih okoliščin hkrati.
109 Dostopno na: https://eige.europa.eu/news/coronavirus-puts-women-frontline in https://www.gov.si/novice/2020-03-27covid-19-ne-pozabimo-na-vidik-spola/
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Prav tako pa je nujno, da odločevalci pri odzivanju na pandemijo upoštevajo vidik spola in različne
izkušnje žensk in moških. Za celostno razumevanje vpliva epidemije so potrebni po spolu razčlenjeni
podatki, ki bi pokazali različne posledice pandemije (npr. ekonomske posledice, delitve skrbstvenega
dela in pojavnost nasilja v družini), s katerimi se srečujejo različne skupine prebivalstva.

3.2 Različni vidiki položaja stanovalcev domov za starejše
3.2.1 Testiranje na koronavirus in beleženje smrtnih primerov
Svetovna zdravstvena organizacija (v nadaljevanju: SZO, ang. World Health Organization - WHO) je
od pričetka pandemije koronavirusa opozorjala, da je sistematično testiranje za okužbo s
koronavirusom ključnega pomena za preprečevanje in omejevanje širjenja okužb.110
Kot je v svoji analizi po prvem valu o vplivih epidemije na človekove pravice ugotovila Agencija EU za
temeljne pravice (ang. Fundamental Rights Agency – FRA), so imele države članice EU zelo različne
pristope v zvezi s testiranjem starejših na koronavirus.
Približno tretjina držav članic je načrtovala oziroma izvajala množična testiranja v institucionalnem
varstvu, kamor sodijo tudi domovi za starejše (npr. Portugalska, Švedska), medtem ko so nekatere
testiranje izvajale periodično (Češka, Malta, Litva). Nekatere članice pa so testiranja načrtovale na
regionalni ravni (Italija, Danska, Finska).111
Ker so se domovi za starejše izkazali kot posebej ranljivi za širjenje okužb,je prevladala splošna ocena,
da bi bilo v njih smiselno izvesti več testiranj, tako med zaposlenimi kot stanovalci (tudi med
asimptomatičnimi).
Do zaključka priprave tega poročila na ravni EU še ni prišlo do poenotenja sistemov beleženja smrtnih
primerov zaradi okužbe s koronavirusom. Zato je primerjava med državami otežena, saj so uporabljale
drugačne metodologije za beleženje števila smrti.112
Osnovni pristopi spremljanja smrtnih primerov so:
•
•
•

umrli, ki jim je bila s testom potrjena okužba na koronavirus (pred ali po smrti),
umrli s sumom na okužbo s koronavirusom (glede na simptome) in
presežek smrtnih primerov, kjer gre za primerjavo končnega števila umrlih s številom umrlih v
istih tednih v prejšnjih letih.

SZO je ocenila, da je bilo v prvem valu epidemije v Evropi 30–60 % med vsemi umrlimi zaradi covida_19
tistih, ki so bivali v ustanovah dolgotrajne oskrbe. 113
SZO in Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni sta maja 2020 izdala smernice za
upravljanje in nadzorovanje koronavirusa v domovih za starejše. 114

110 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin-june_en.pdf, str. 38
111 Prav tam.
112 https://ltccovid.org/2020/04/12/mortality-associated-with-covid-19-outbreaks-in-care-homes-early-international-evidence/
113 SZO, julij 2020; https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331913/COVID-19-emergency-guidance-ageingeng.pdf?sequence=1&isAllowed=y; str. 1
114 https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-long-term-care-facilities-surveillance-guidance.pdf;
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331913/COVID-19-emergency-guidance-ageingeng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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3.2.2 Zdravniški triažni postopek
Sodeč po informacijah, ki jih je zbrala FRA, večina držav članic starosti ni obravnavala kot glavnega
merila v okviru zdravniške triaže.115 Kljub temu pa poročilo FRA nakazuje, da so starejše osebe s težavo
dostopale do splošnega zdravstvenega varstva in zdravljenja v bolnišnici.116
V tem poročilu FRA omenja tudi Slovenijo in peticijo Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, s katero je
ta pozvala oblasti, naj zagotovijo izolacijo okuženih stanovalcev domov za starejše izven teh ustanov
in omogočijo dostop do bolnišničnega zdravljenja vsem obolelim zaradi covida-19.
FRA navaja tudi, da je Zagovornik pričel postopek ugotavljanja (suma) diskriminacije stanovalcev
domov za starejše v zvezi z dostopom do bolnišničnega zdravljenja. 117

3.2.3 Socialna izolacija in njen vpliv na fizično in duševno zdravje
Večina držav članic EU je v prvem valu epidemije koronavirusa prepovedala vstop obiskovalcev v
domove za starejše in začasno prekinila izvajanje številnih storitev za stanovalce domov. Tovrstno
omejevanje dejavnosti, ki sicer pomembno prispevajo k vsesplošni dobrobiti stanovalcev, je bilo z vidika
zamejevanja širjenja virusa ustrezno, vendar je obenem vodilo v poglabljanje občutkov osamljenosti,
zmedenosti in ranljivosti, kar ogroža tako fizično kot duševno zdravje stanovalcev. Omejevanje
družabnosti vodi v slabšanje kognitivnih sposobnosti, izgubo samostojnosti, pojav ali poslabšanje
depresije ali celo prenehanje uživanja hrane.118
Kljub temu, da so bile v številnih državah članicah vzpostavljene različne pobude v podporo starejšim,
raziskave iz obdobja po prvem valu epidemije opozarjajo na negative posledice socialne izolacije med
epidemijo – na primer:
➢

v Franciji je platforma »Ergocall« 6. maja 2020 objavila raziskavo, v kateri je sodelovalo 2.000
ljudi, starih nad 65 let, ki živijo sami; rezultati so pokazali, da marca in aprila 2020 41 % oseb
ni imelo nobenega obiska, 56 % jih ni prejelo nikakršne strokovne pomoči na domu, 55 % pa
jih je poročalo o občutkov tesnobnosti;119

➢

v Nemčiji je raziskava, v katero je bilo vključenih 1.000 svojcev starejših, pokazala, da je
približno polovica vprašanih pri svojih sorodnikih, ki prebivajo v institucionalni oskrbi, zaznala
večje spremembe v telesni teži, 65 % jih je opazilo upad kognitivnih sposobnosti, 70 % jih je
poročalo o poslabšanju splošnega počutja, kar 80 % vprašanih pa je izpostavilo izgubo volje
do življenja.120

115 Triaža je »izbiranje in registracija poškodovancev in bolnikov glede nujnosti zdravniške pomoči, terapevtskega ukrepanja in
načina in nujnosti prevoza ter smeri evakuacije«; Slovenski medicinski slovarj. 2012–2020 Univerza v Ljubljani, Medicinska
fakulteta. Dostopno na: https://www.termania.net/slovarji/slovenski-medicinski-slovar/5542294/triaza?query=tria%C5%BEa
116 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin-june_en.pdf str. 39
117 Prav tam.
118 https://www.alzheimers.org.uk/sites/default/files/2020-09/Worst-hit-Dementia-during-coronavirus-report.pdf
119 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin-june_en.pdf str. 37
120 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin-june_en.pdf str. 37
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3.2.4 Uporaba IKT med starejšimi in vpliv na družabnost v epidemiji
Pomen IKT se je še posebej pokazal med epidemijo koronaviursa, saj ljudje brez dostopa ali veščin za
uporabo IKT niso mogli uporabljati vrste različnih storitev in ohranjati stikov z bližnjimi.
To je posebej prizadelo mnoge starejše, ki med drugim niso mogli uporabljati storitev spletnega
nakupovanja, spletnega bančništva, platform za opravljanje videoklicev in ostalih storitev za
zadovoljevanje svojih osnovnih potreb in ohranjanje vsaj določene stopnje socialne vključenosti.
Statistični podatki Eurostata (2016) in Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju: SURS)
(2019) o življenju starejših nad 65 let v EU-28:121

Odstotek prebivalcev, starejših od 65
Odstotek starejših, ki stanujejo sami
Odstotek starejših, ki internet uporabljajo
vsaj enkrat na teden

EU-28 (2016)
(povprečje vseh 28
držav članic)
19,2 % (2016)
32,1 %
45 %

Slovenija

19,8 % (2019)
34,4 %
28 %

Iz zgornje tabele izhaja, da je v Sloveniji med starejšimi od 65 let v primerjavi s povprečjem v državah
članicah EU bistveno manj takih, ki internet uporabljajo vsaj enkrat tedensko. 122
SURS redno objavlja podatke o uporabi IKT med prebivalci v različnih starostnih skupinah, tudi za
starostno skupino od 65 do 74 let. Za starejše od 75 let podatkov ne beležijo. Podatki kažejo, da 46 %
starejših od 65 let uporablja mobilni telefon, 12 % jih uporablja osebni računalnik, dobra 2% pa svetovni
splet. Med starejšimi v zadnjih letih sicer narašča delež uporabnikov IKT. 123
IKT lahko prispevajo k večji kakovosti življenja starejših, višji stopnji vključenosti v družbeno življenje,
večji samostojnosti in aktivnejši starosti. Na podlagi navedenega je mogoče povzeti, da so bili stanovalci
domov za starejše v Sloveniji v času zaprtja domov za obiskovalce v slabšem položaju tudi zaradi
razmeroma nizke t.i. digitalne pismenosti in opremljenosti z IKT.

3.2.5 Dostop do splošne zdravstvene oskrbe
Od začetka prvega vala epidemije so se države članice EU soočale z izzivom, kako poleg rednega
zagotavljanja zdravstvenih storitev in medicinske obravnave obenem obravnavati in zdraviti obolele
zaradi koronavirusa in hkrati poskrbeti za omejevanje širjenja virusa.
Večina držav v EU je v ospredje zdravstvene oskrbe postavila zdravljenje covida-19. Države so zaradi
tega omejile dostop do preostalih zdravstvenih storitev,124 kar je še posebej prizadelo starejše, za katere
je bolj verjetno, da imajo že obstoječe zdravstvene težave, ki potrebujejo redno zdravstveno obravnavo.
Številne organizacije v državah EU so še posebej opozarjale na pomanjkanje ali odsotnost pomoči
ljudem z demenco, kar za te pomeni nezmožnost opravljanja vsakodnevnih aktivnosti in lahko pripelje
do pospešenega kognitivnega upada. 125 Kot posledica vsesplošnega sproščanja omejitvenih ukrepov
je večina držav članic maja 2020 ponovno začela izvajati preostale zdravstvene storitve.126

121 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/elderly/index.html in https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/8374
122 Gl. tudi podatke projekta AHA.SI; http://www.zdus-zveza.si/docs/AHA.SI/Prezentacija_IKT.pdf
123 Razvojni center Slovenije. 2013. Analiza stanja in SWOT analiza na področju
uporabe IKT med starostniki v Sloveniji; dostopno na:
http://www.razvoj.si/UserFiles/File/ANALIZA%20STANJA%20IN%20SWOT%20%20INNOVAge%20sloven%C5%A1%C4%8Dina%20FINAL.pdf
124 V Sloveniji so bili, na primer, v prvem valu epidemije začasno ustavljeni vsi preventivni presejalni programi Dora (za
odkrivanje raka na dojki), Zora (za raka na materničnem vratu) in Svit (za raka na črevesju), medtem kot so v času jesenskega
vala epidemije dostopni. Po podatkih NIJZ namreč v Sloveniji letno na novo za rakom zboli 15.000 prebivalcev, kar 6.000 pa jih
umre. Več o tem: https://www.nijz.si/sl/udelezba-v-presejalnih-programih-lahko-resi-zivljenje.
125https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin-june_en.pdf str. 41
126 Prav tam
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3.2.6 Vključevanje starejših v procese odločanja
Za učinkovito sprejemanje odločitev je ključnega pomena dialog med odločevalci in družbeno skupino,
na katero se sprejeti ukrepi nanašajo. Aktivno vključevanje starejših v oblikovanje, sprejemanje in
izvajanje ukrepov med epidemijo koronavirusa bi torej lahko prispevalo k boljšemu razumevanju potreb
starejših, kot tudi posledic sprejemanja strogih omejitvenih in zaščitnih ukrepov v domovih za starejše.
Kot navaja FRA, so se le redke države članice posvetovale z nacionalnimi organizacijami, ki se
ukvarjajo s položajem in pravicami starejših. Tak primer sta Danska in Finska, kjer so se odločevalci
posvetovali s tovrstnimi organizacijami, preden so sprejele smernice za domove za starejše glede
omejitev in sproščanja obiskov.
FRA omenja tudi Slovenijo, kjer je Zveza društev upokojencev Slovenije sodelovala z lokalnimi
skupnostmi in pomagala pri posredovanju informacij o potrebah starejših in glede izplačila enkratnega
solidarnostnega zneska za vse upokojence.
Organizacije civilne družbe in akademiki na Irskem in Nizozemskem so še posebej kritizirali odsotnost
dialoga z organizacijami, ki delujejo na področju pravic starejših v teh državah.127

3.2.7 Starizem in koronavirus
Že kmalu po začetku prvega vala epidemije oziroma pandemije so se pojavila opozorila več
mednarodnih vladnih in nevladnih organizacij pred starizmom 128 v zvezi s koronavirusom. SZO in
Platforma AGE Evropa sta tako že maja opozorili, da za koronavirusnao boleznijo ne zbolevajo le
starejši, pač pa lahko bolezen težko prizadene tudi druge starostne skupine prebivalcev, sploh če imajo
ti tudi druge zdravstvene težave.129
Platforma AGE Evropa je v svojem poročilu med drugim zaznavala, da je skoraj četrtina objav na
družabnem omrežju Twitter, ki zadevajo starejše osebe, predstavljala starizem. Pojavili so se celo
predlogi za uvedbo »korona davka«130 za starejše ljudi, saj da se mlajše osebe »zanje žrtvujejo« v luči
epidemiološke situacije. Označevanje celotne skupine starejših ljudi kot breme in krivcev za
sprejemanje omejevalnih ukrepov in kot izredno ranljive, navaja Platforma AGE Evropa, lahko vpliva
na oblikovanje javnega mnenja v smeri, ki starejše osebe predstavlja kot odvečne in ustvarja
prepričanje, da zanje nismo dolžni poskrbeti, s tem pa upravičuje zanemarjanje, diskriminacijo in
poglablja medgeneracijska trenja.

127 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin-june_en.pdf str. 34
128 Starizem v družbenem smislu pomeni »odpor do starih ljudi, staranja in starosti ter s tem povezano socialno ali psihično
zapostavljanje in podcenjevanje starih ljudi zaradi njihove starosti«; dostopno na: http://www.instantonatrstenjaka.si/gerontologija/slovar/1045.html
129 https://www.age-platform.eu/sites/default/files/Human_rights_concerns_on_implications_of_COVID19_to_older_persons_Final_18May2020.pdf str. 16
130 Prav tam
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3.3 Pregled dobrih praks v Evropi
V nadaljevanju je predstavljen izbor primerov dobrih praks v različnih državah EU med prvim valom
epidemije ali ob njenem izteku. Primeri dobrih praks vključujejo ukrepe nacionalnih, regionalnih ali
lokalnih oblasti in pobude civilne družbe. Primeri so razvrščeni po ključnih vidikih, ki so vplivali na
položaj in varstvo človekovih pravic starejših v domovih za starejše, v nekaterih primerih tudi tam
zaposlenih.
Iz pregleda je mogoče povzeti, da so se ukrepi oblasti največkrat osredotočali na zagotavljanje
testiranja in pogoje v domovih za starejše, civilno-družbene pobude pa so prispevale svoj delež pri t.i.
mehki podpori, npr. pri psihološkem svetovanju in psihosocialni podpori ter na področju kakovosti
življenja.

Področje

Država

Opis dobre prakse

Avstrija

Uvedba prednostnega testiranja
stanovalcev domov za starejše131

Češka

Testiranje zaposlenih v domovih za starejše vsakih
štirinajst dni132

Irska

Prednostno testiranje stanovalcev in zaposlenih v
domovih za starejše133

Luksemburg

Prednostno testiranje stanovalcev in zaposlenih v
domovih za starejše134

Nemčija

Nemško zvezno ministrstvo je konec maja priporočalo
testiranje večjega števila asimptomatičnih oseb znotraj
institucij kot so domovi za starejše na stroške
zdravstvenega zavarovanja135

Škotska

Vlada predstavila tri scenarije136 testiranja v domovih za
starejše:
višja stopnja testiranja v domovih, kjer je prišlo do
izbruha koronavirusnih okužb stanovalcev in
zaposlenih, tudi ob odsotnosti simptomov
če je dom, v katerem se je okužba razširila, del
verige domov tj. da zaposleni delajo v več različnih
domovih, je potrebno testirati vse domove, ki so
povezani z okuženim
testiranje v domovih, kjer ni nobenih primerov, saj je
tako mogoče vključiti tudi asimptomatske osebe

Švedska

Agencija za program javnega zdravja je pozivala k
prednostnemu testiranju stanovalcev domov za
starejše137

Češka

Mobilne ekipe na terenu so nudile posebno pomoč
stanovalcem v domovih za starejše138

Testiranje

zaposlenih

in

131https://www.ageplatform.eu/sites/default/files/Human%20rights%20concerns%20on%20implications%20of%20COVID%2019%20to%20older%
20persons_Final_18May2020.pdf
132 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin-june_en.pdf str. 38
133 Prav tam
134 Prav tam
135 Prav tam
136 https://hpspubsrepo.blob.core.windows.net/hps-website/nss/3043/documents/1_covid-19-interim-guidance-pcr-testing-incare-homes-and-management-pcr-test-positive-residents-and-staff.pdf
137 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin-june_en.pdf str. 38
138 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin-june_en.pdf str. 41
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Pogoji v domovih Irska
za starejše

Psihološka in
psihosocialna
pomoč

-

Mediji so poročali o napovedanem visokem paketu
finančne podpore in več zaposlenih 139
Uvedba e-receptov140

Belgija

Strokovnjaki s področja duševnega zdravja so vzpostavili
telefonsko linijo za pomoč posameznikom, ki so imeli zaradi
omejitvenih ukrepov psihološke težave141

Portugalska

Prostovoljci (študentje) so vzpostavili podporno telefonsko
linijo »Somos Todos Digitas«, kjer so pomagali starejšim
osebam z vzpostavljanjem spletnih komunikacijskih
platform142

Velika Britanija

Humanitarna organizacija Age UK je razvila spletno stran z
nasveti za starejše, ki se soočajo s tesnobo143

Belgija

-

-

Hrvaška

Na Hrvaškem so maja posodobili smernice in pravila
za omejevanje širjenja koronavirusa, kjer so
predlagali nekatere blažje ukrepe za stanovalce
domov, med drugim: omogočanje sprehodov v
naravo in dostava higienskih izdelkov, živil in drugih
potrebščin s strani svojcev in prijateljev 146

Kakovost
življenja

Francija

-

Italija

Na območju Flandrije, Valonije in Bruslja so
posodobljene smernice za domove za starejše
vsebovale tudi priporočila za organizacijo telesne
vadbe, socialnih aktivnosti in storitev kot je frizer,
upoštevajoč previdnostne ukrepe144
Flamska nevladna organizacija OKRA je v
sodelovanju z javno radijsko postajo Eén pripravila
dnevno epizodo telesne vadbe, ki je vključevala vaje,
namensko prilagojene starejšim145

Ko so maja številne države članice pričele s
posodabljanjem pravil in smernic za omejevanje
širjenja okužbe s koronavirusom, so v Franciji
omejitve v domovih za starejše sicer ostale, vendar
so navodila, sprejeta 10. maja, dopuščala
organizacijo razvedrilnih aktivnosti in prehranjevanje
v manjših skupinah147
Uvedba zdravniške obravnave preko videokonzultacij148

V eni največjih italijanskih socialno varstvenih ustanov za
starejše Pio Albergo Trivulzio so uvedli kazensko preiskavo,
saj je v njem od začetka epidemije v Italiji umrlo več kot 200
od 1.000 stanovalcev, torej ker petina stanovalcev149

139https://www.euronews.com/2020/05/12/irish-government-under-fire-over-covid-19-deaths-in-care-homes
140 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin-june_en.pdf str. 41
141 https://www.age-platform.eu/sites/default/files/Human_rights_concerns_on_implications_of_COVID19_to_older_persons_Final_18May2020.pdf str. 11
142 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin-june_en.pdf str. 40
143 https://www.ageuk.org.uk/information-advice/coronavirus/staying-safe-and-well-at-home/coronavirus-anxious/
144https://www.aviq.be/fichiers-coronavirus/20.05.15Circulaire%20pr%C3%A9paration%20du%20d%C3%A9confinement%20dans%20les%20CAJ%20CSJ%20et%20RS-PYL.pdf;
https://www.iriscare.brussels/fr/professionnels/covid-19-coronavirus/consignes-aux-services-agrees-et-subventionnes-par-lacocom-cocof/ v https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin-june_en.pdf str.
36
145 https://www.age-platform.eu/sites/default/files/Human_rights_concerns_on_implications_of_COVID19_to_older_persons_Final_18May2020.pdf str. 11
146 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin-june_en.pdf str. 36
147 Prav tam, str. 36
148 Prav tam, str. 41
149https://www.euronews.com/2020/05/08/the-deadly-impact-of-covid-19-on-europe-s-care-home
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Nadzor in varstvo Nemčija
pravic

Nemško interdisciplinarno združenje za intenzivno nego in
urgentno medicino je priporočalo, naj starost bolnika ne
predstavlja kriterija za ukinjanje prednosti zdravljenja, saj bi
bila takšna obravnava diskriminatorna do vseh starejših.
Glavni kriterij naj predstavljata nujnost zdravljenja in
možnosti, da bo zdravljenje uspešno150

Švedska

Inštitut za zdravje in Inšpektorat za socialno varstvo sta na
podlagi dokazov, da so bile starejše osebe prikrajšane za
dostop do intubacije, začela z inšpekcijskim nadzorom v
domovih za starejše151

Danska

-

-

Zaščitni ukrepi v
domovih
Španija

Center za demenco in Združenje za Alzheimerjevo
bolezen sta objavila gradivo za sorodnike in
strokovnjake o koronavirusu in osebah z demenco152
Organizacija DaneAGE je pripravila navodila in
nasvete za opravljanje video-klicev, namenjenih
predvsem starejšim osebam, ki imajo težave z
uporabo IKT153

Vojaško osebje je razkužilo približno 1.300 domov za
starejše. 154

150 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin-june_en.pdf str. 38
151 Prav tam, str. 39
152 Prav tam, str. 41
153 https://www.age-platform.eu/sites/default/files/Human_rights_concerns_on_implications_of_COVID19_to_older_persons_Final_18May2020.pdf, str. 12
154https://www.bbc.com/news/world-europe-52188820
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3.4 Priporočila mednarodnih vladnih in nevladnih organizacij v zvezi s položajem starejših

V času po izteku prvega vala epidemije je več različnih mednarodnih vladnih in nevladnih organizacij
objavilo prve analize in priporočila glede položaja in varstva človekovih pravic starejših in drugih ranljivih
družbenih skupin v epidemiji.
Večina jih je opozarjala na nujnost zagotavljanja enake obravnave starejših v primerjavi z drugimi
starostnimi skupinami prebivalstva. Prav tako so bila opozorila usmerjena v potrebo po upoštevanju
specifičnih potreb in posebne ranljivosti starejših, tudi v smislu nevarnosti t. i. presečne diskriminacije
– največkrat na podlagi osebnih okoliščin starosti, spola, premoženjskega stanja, invalidnosti in
zdravstvenega stanja.
V nadaljevanju tega podpoglavja je predstavljen izbor nekaterih primerov priporočil teh organizacij.
Evropska mreža organov za enakost – Equinet, katere član je tudi Zagovornik načela enakosti, je v
svojem načelnemu priporočilu z naslovom »Priporočilo za Evropo pravičnosti in enakopravnosti:
prenovimo naše družbe po covid-19« med drugim opozoril tudi na položaj starejših:
»EU in vse države članice bi morale sprejeti in financirati usmerjene ukrepe, vključno s
posebnimi ukrepi za zagotavljanje enakosti, da bi izboljšali položaj in situacijo marginaliziranih
skupin ter zmanjšali neenakosti, s tem pa ustvarili pravično in enako Evropo. S presečnim
pristopom je treba posebno pozornost in vire nameniti najbolj ranljivim v vseh
marginaliziranih skupinah (npr. romskim ženskam, muslimanskim ženskam, starejšim
osebam z invalidnostmi).« 155
Organizacija združenih narodov je maja 2020 v svojem poročilu o vplivu epidemije koronavirusa na
starejše156 med drugim priporočila:
•
•
•
•

identificirati je treba starejše ljudi s hujšimi zdravstvenimi težavami, ki živijo sami;
zdravstvene odločitve naj bodo sprejete na podlagi individualiziranih kliničnih ocen, potrebe po
medicinski oskrbi in etičnih standardih;
uvesti je treba prednostno testiranje ranljivih skupin prebivalstva, vključno s starejšimi, ki
stanujejo v ustanovah za dolgotrajno oskrbo;
tudi med zaostrenimi epidemiološkimi razmerami je treba starejšim zagotoviti pomoč pri
duševnih težavah ter geriatrično in paliativno oskrbo.

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je julija 2020 na podlagi izkušenj prvega vala pandemije
koronavirusa izdala posebno poročilo v zvezi s preprečevanjem in upravljanjem koranavirusne bolezni
na področju storitev za dolgotrajno oskrbo.157 V poročilu so predstavljene smernice za delovanje držav
na 11 področjih, ki med drugim priporočajo:
•
•
•
•
•
•
•

vključevanje dolgotrajne oskrbe v vse faze nacionalnega odziva na epidemijo;
mobilizacijo dodatnih sredstev za dolgotrajno oskrbo za namene odziva na epidemijo in
okrevanje po njej;
zagotavljanje učinkovitega pretoka informacij med zdravstvenimi sistemi in sistemi dolgotrajne
oskrbe z namenom optimalne uporabe virov;
kontinuirano zagotavljanje ključnih storitev za osebe, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo,
vključno s preventivnimi dejavnostmi, zdravstveno oskrbo, rehabilitacijo in paliativno oskrbo;
prednostno testiranje, sledenje okužbam in spremljanje širjenja koronavirusa v vseh okoljih
dolgotrajne oskrbe;
zagotavljanje podpore družinam in prostovoljcem;
prednostno zagotavljanje psihološke dobrobiti osebam, ki prejemajo in nudijo dolgotrajno
oskrbo.

155 Zagovornik je prevedel priporočilo v slovenščino in ga objavil na svoji spletni strani: http://www.zagovornik.si/wpcontent/uploads/2020/07/Equinet-priporoc%CC%8Cilo-Covid-19_SI.pdf
156 https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_covid-19_and_older_persons_1_may_2020.pdf
157 https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy_Brief-Long-term_Care-2020.1
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Platforma AGE Evropa je v svojem poročilu o vplivu epidemije na človekove pravice starejših158 med
drugim opozorila na naslednje:
•
•
•
•
•
•

pravice starejših so enake pravicam vseh ostalih in morajo biti med pandemijo enako
zavarovane;
ukrepi, sprejeti z namenom omejevanja širjenja epidemije koronavirusa, morajo biti upravičeni,
časovno omejeni, sorazmerni in nediskriminatorni;
odločitev o načinu dodeljevanja dobrin in storitev ne sme biti sprejeta na podlagi starosti ljudi;
starost ne sme predstavljati merila za določanje ranljivosti ljudi in odločanja o možnostih
zdravljenja;
za zagotavljanje neprekinjene zdravstvene oskrbe in socialnega varstva je potrebna okrepitev
teh sektorjev;
informacije javnega značaja naj bodo lahko dostopne in razumljive tudi osebam, ki se soočajo
s kognitivnimi oviranostmi.

V istem poročilu159 je Platforma Age Evropa predstavila tudi posebna priporočila:
➢ Ohranjanje ločene telefonske linije za zdravstvene težave, ki niso povezane s
koronavirusno okužbo: nujna medicinska pomoč naj bo na voljo tudi med zaostrenimi
epidemiološkimi razmerami. V številnih državah so bile telefonske linije za nujno medicinsko pomoč
preobremenjene s klici, povezanimi z okužbo s koronavirusom. To je povzročilo, da osebe s
potencialno življenjsko ogrožajočimi kliničnimi stanji, kot sta možganska kap ali srčni infarkt, niso
imele dostopa do pravočasne oskrbe. Za bolnike z zdravstvenimi težavami, ki niso povezane s
koronavirusno okužbo, naj bo na voljo ločena telefonska linija.
➢ Intersekcijski pristop k zdravstveni obravnavi: pri ukrepih za omejevanje širjenja
koronavirusa je potrebno upoštevati tudi spol. Starejše ženske so namreč pogosteje izpostavljene
okužbi s koronavirusom, saj predstavljajo večino starejših oseb, ki potrebujejo oskrbo in nego.
Poleg tega imajo tudi nižje pokojnine in pogosteje kot moški stanujejo v samskih gospodinjstvih,
zaradi česar so bolj dovzetne za popolno osamitev in s tem za poslabšanje fizičnega in
psihološkega stanja.
➢ Sodelovanje države s ponudniki telefonskih in internetnih storitev: številni starejši so
izpostavljeni revščini, kar lahko med socialno izolacijo povzroči, da zaradi visokih telefonskih in
internetnih tarif ne morejo ostati v stiku z bližnjimi. Države lahko prek sodelovanja s ponudniki
telefonskih in internetnih storitev zagotavljajo nizke tarife za tovrstne skupine in s tem preprečijo
njihovo popolno izolacijo in morebitno poslabšanje fizičnega in psihičnega stanja.

158 https://www.age-platform.eu/sites/default/files/Human_rights_concerns_on_implications_of_COVID19_to_older_persons_updated_18May2020.pdf; str. 4
159 Prav tam, str.7
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4 SPLETNA ANKETA

4.1 Namen, cilji in vsebinska izhodišča spletne ankete
Namen Zagovornikove raziskave oziroma ankete 160 je bil dodatno osvetliti položaj, v katerem so se
znašli stanovalci domov za starejše, pa tudi njihovi svojci oziroma bližnji in zaposleni v domovih za
starejše v prvem valu epidemije.
Namen Zagovornika ni bil iskati krivcev za negativne posledice omejevalnih in zaščitnih ukrepov, pač
pa poglobiti razumevanje razmer v domovih za starejše, ko so bili ti zaprti za obiskovalce. Prispevati
želi k varstvu pred diskriminacijo stanovalcev domov za starejše in temu, da bi pristojni na podlagi
ovrednotenja izkušenj stanovalcev domov med epidemijo te upoštevali pri snovanju bodočih politik in
ukrepov na področju varstva starejših.161
V poglavju je predstavljena analiza izbranih podatkov spletne ankete, katere cilj je bil pridobiti
informacije o razmerah in položaju:
➢

stanovalcev domov za starejše,

➢

njihovih svojcev in bližnjih,

➢

zaposlenih v domovih

➢

in nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva pravic starejših.

Anketna vprašanja so se nanašala na krajše časovno obdobje od uradne epidemije, in sicer na obdobje,
ko so bili obiski v domovih prepovedani (med 6. marcem in 30. aprilom 2020).
Cilj je bil ugotoviti, kako so navedene skupine respondentov doživljale in ocenjevale razmere v domovih
za starejše. Spletna anketa se je osredotočila zlasti na vprašanja dostopnosti in kakovosti
zdravstvene in socialne oskrbe ter socialno-varstvenih storitev. Anketa se je osredotočila na
presojo razmer v domovih, kot so jih doživeli anketiranci.
Zaradi nereprezentativnosti ankete Zagovornikov cilj ni bil ustvariti podlage za celovito sklepanje o
splošnem stanju in razmerah v domovih za starejše, pač pa prispevati k boljšemu razumevanju razmer
in položajev, v katerih so se znašli posamezni respondenti.

4.2 Osnovni opis in anonimnost ankete
Anonimna spletna anketa predstavlja kvantitativni del Zagovornikove raziskave o razmerah v domovih
za starejše skozi oči več ciljnih skupin oziroma skupin respondentov.
Zagovornik je pričel raziskavo snovati še v času, ko so bili domovi za starejše zaprti za obiskovalce. To
je Zagovorniku onemogočalo kakršenkoli neposreden stik s stanovalci in zaposlenimi v domovih.
Obsežnejše terensko anketiranje v času, ko so se ukrepi omejevanja obiskov v domovih že vsaj deloma
sprostili, ni bilo izvedljivo tudi zaradi omejenosti Zagovornikovih finančnih virov, saj bi moral tako storitev
naročiti pri zunanjem izvajalcu.
Zato je izbral spletno anketo, čeprav je bilo očitno, da zaradi specifičnih značilnosti ključne ciljne
javnosti, t.j. stanovalcev, odziv nanjo ne bo tako množičen, kot bi bil lahko v kakšni drugi ciljni skupini.

160 Vprašalniki spletne ankete so objavljeni na spletni strani Zagovornika na naslovu: http://www.zagovornik.si/raziskave-odiskriminaciji/ v razdelku Poročilo o raziskavi razmere v domovih za starejše v prvem valu epidemije covida-19
161 Na tem mestu velja opozoriti, da Zagovornik z raziskavo ni preverjal dejstev glede razmer v domovih za starejše, ker to ni
bil namen raziskave. Zagovornik namreč po uradni dolžnosti v ločenem postopku in neodvisno od te raziskave ugotavlja, ali je
prišlo do diskriminacije v zvezi s predhodnim triažiranjem stanovalcev domov za starejše in odločanjem o tem, kdo je upravičen
do bolnišničnega zdravljenja v primeru obolelosti zaradi korona virusa.
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Zagovornik je samostojno pripravil anketo in jo izvajal 62 dni, med 1. julijem in 31. avgustom 2020, s
pomočjo odprtokodne aplikacije za spletno anketiranje 1KA162, s katero je opravil tudi osnovno analizo
anketnih odgovorov.
Vprašalnik spletne ankete je vseboval pet ključnih sklopov vprašanj v zvezi z naslednjimi vidiki:
•
•
•
•
•

informiranje,
zagotavljanje zaščite in podpornih storitev,
dostop do zdravljenja in kakovost zdravstvene oskrbe,
dostopnost in kakovost oskrbe in drugih socialno varstvenih storitev,
zasebnost, stiki, omejitve gibanja ter varstvo pravic.

Anketa je vsebovala pet različnih vprašalnikov, smiselno prilagojenih petim skupinam respondentov.
Vse različice vsebujejo vse zgoraj navedene sklope vprašanj. Med temi se nekatera ponovijo pri večini
skupin respondentov, nekatera pa so bila oblikovana posebej za določeno skupino. Vprašalniki tudi
niso bili enako dolgi, največ vprašanj je vseboval tisti, namenjen stanovalcem.
Anonimnost: anketa ni vključevala vprašanj o osebnih podatkih. Vsi podatki, ki so jih respondenti
navedli, so zbrani v anonimni obliki. Spletna povezava do ankete je bila enotna za vse respondente in
zato Zagovornik nima podatkov o tem, kdo je izpolnjeval anketo.

4.3 Metodološke omejitve
Rezultati spletne ankete niso reprezentativni, kar pomeni, da pri interpretaciji njenih rezultatov ni
mogoče s statistično verjetnostjo sklepati na celotno populacijo (npr. glede vseh stanovalcev), tako
zaradi načina izbire vzorca kot števila respondentov.
Za to, da rezultati ankete niso reprezentativni, je več razlogov:
•
•
•
•
•
•

nedoločljivost končnih velikosti nekaterih ciljnih skupin (npr. svojcev, bližnjih, predstavnikov
nevladnih organizacij);
prostovoljnost sodelovanja in posledično npr. nevključenost respondentov iz vseh domov za
starejše;
razlike v dostopu in veščinah respondentov za uporabo IKT, zlasti stanovalcev 163 in njihovih
svojcev oziroma bližnjih;
občutljivost tematike o okužbah v domovih za starejše, ki je vplivala na motiviranost
respondentov za sodelovanje;
strah respondentov pred razkritjem identitete, čeprav je bila anketa anonimna;
splošnih omejitev pri raziskovanju manjšin in skritih manjšin;

V anketi so lahko sodelovali tisti, ki so:
•
•
•

lahko (iz)vedeli za spletno anketo iz javnih objav, družabnih omrežij, obvestil sostanovalcev,
svojcev in zaposlenih, medijev ipd.;
imeli dostop do ustreznih IKT in veščine za njihovo uporabo;
imeli sposobnosti (npr. kognitivne, gibalne, senzorne) prebrati in razumeti vprašanja ter nanje
odgovarjati idr.

Sodelovali so lahko torej samo tisti, ki so imeli dostop in veščine za uporabo IKT, ter fizično in kognitivno
sposobne osebe. Povedano drugače, najšibkejši predstavniki ciljnih skupin (npr. nekateri nepokretni
stanovalci, nekateri stanovalci z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi, ljudje brez dostopa in
veščin za uporabo IKT) so imeli zelo oteženo možnost sodelovanja v spletni anketi ali pa to sploh ni
bilo mogoče.164
162 Več o aplikaciji 1ka na: https://www.1ka.si/d/sl/o-1ka/splosen-opis
163 Po podatkih Združenja Srebrna nit je bilo samo 25 % stanovalcev domov za starejše sposobnih reševati tovrstni
vprašalnik, predvsem zaradi demence.
164 Zagovornik je na njeno željo opravil tudi en polstrukturiran intervju z osebo, ki je skrbnica stanovalca z odvzeto poslovno
sposobnostjo.
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Rezultate spletne ankete gre tako razumeti kot ilustracijo, kot omejen vpogled v subjektivno doživljanje
razmer v domovih za starejše v prvem valu epidemije. Gre za povzetek vtisov in osebnih ocen tistih
predstavnikov ciljnih skupin, ki so v spletni anketi želeli in imeli možnost sodelovati.
4.4 Dostopnost in obveščanje o spletni anketi
Anketa je bila prek aplikacije 1KA dostopna 24 ur na dan. Ker so imeli predvsem stanovalci domov za
starejše omejen dostop in veščine za uporabo IKT, torej tudi za izpolnjevanje spletne ankete, je
Zagovornik predvidel tudi druge načine zagotavljanja dostopa do ankete. Zagovornik je javnost obvestil,
da lahko respondenti izpolnijo spletno anketo tudi po telefonu, saj je bil sodelavec Zagovornika po
telefonu dosegljiv vsak delovnik od 9. in 17. uro. Prav tako je bil anketni vprašalnik na voljo v prilagojeni
obliki za tisk na spletni strani Zagovornika165. Zainteresiranim je Zagovornik že natisnjene izvode
anketnega vprašalnika pošiljal tudi po navadni pošti. Tako je svetom stanovalcev domov za starejše,
klubom svojcev in posameznim stanovalcem v domove za starejše poslal več kot 80 natisnjenih
vprašalnikov.
Obveščanje o spletni anketi je potekalo prek več komunikacijskih kanalov. Vabilo k sodelovanju
direktorjev, zaposlenih in stanovalcev v anketi je Zagovornik po elektronski pošti večkrat poslal vsem
102 javnim domovom za starejše166. Zagovornik je direktorje domov posebej prosil, da vabila k
sodelovanju v anketi posredujejo tudi svetom stanovalcev in klubom svojcev167.
Vabilo k sodelovanju v anketi je Zagovornik poslal tudi 27 različnim nevladnim organizacijam ter
drugim deležnikom, ki delujejo na področju varstva pravic starejših oziroma spremljajo položaj starejših.
Zagovornik je spodbujal sodelovanje zainteresirane javnosti v anketi tudi prek več objav na svoji spletni
strani in družabnih omrežjih Facebook168 in Twitter. Zagovornik je domove za starejše in nevladne
organizacije dodatno pozval, da vabilo k sodelovanju v anketi delijo na svojih spletnih straneh in na
družabnih omrežjih. V ta namen je zanje pripravil tudi prilagojena besedila objav.
4.5 Vzorec in odziv na spletno anketo
Med potekom ankete je bilo zabeleženih skupaj 3.908 klikov na anketo, izpolnilo jo je skupaj 1.267
respondentov, od tega jo je delno izpolnilo 561 oseb, 706 oseb pa je anketo izpolnilo v celoti. Poleg
tega je Zagovornik po pošti prejel še 35 izpolnjenih natisnjenih anketnih vprašalnikov169.
Statistika dostopov do spletne ankete z različnih spletnih strani kaže, da je največ respondentov (51,5
%) do vprašalnika dostopalo z neposrednim klikom na spletno povezavo (poslano prek elektronske
pošte oziroma drug način elektronskega komuniciranja), 32,3 % respondentov je do spletne ankete
dostopalo prek obvestil na Facebooku, 6 % pa prek spletne strani Zagovornika.170
Anketo Zagovornika je izpolnilo 87 stanovalcev domov za starejše od skupaj 20.914
stanovalcev.171-

165 http://www.zagovornik.si/anketa-o-polozaju-stanovalcev-domov-za-starejse-tudi-v-papirni-obliki/
166 Seznam je objavljen na spletni strani MDDSZ: https://www.gov.si/teme/domovi-za-starejse/
167 Klubi svojcev so v osnovi namenjeni spoznavanju in povezovanju svojcev stanovalcev določenega doma za starejše.
Večina javnih domov za starejše teh klubov nima ali pa vsaj niso predstavljeni na spletu. Eden takih primerov je klub svojcev v
Domu starejših občanov Ljubljana – Moste – Polje. Več: https://www.dso-moste.si/index.php/na-dom/klub-svojcev/
168 Zagovornik je na svoji Facebook strani med 14. julijem in 31. avgustom 2020 objavili devet pozivov k sodelovanju v spletni
anketi. Najbolj odmevna objava je bila deljena 138-krat in je dosegla več kot 35.000 uporabnikov Facebooka. Skupno je po
podatkih Facebooka objave na temo ankete videlo več kot 52 tisoč uporabnikov.
169 Od tega je bilo 33 anketnih vprašalnikov svojcev in 2 od svojcev stanovalcev.
170 Ostali so do ankete dostopali prek drugih virov, npr. spletnih strani domov za starejše, Skupnosti socialnih zavodov
Slovenije in nevladnih organizacij, kot sta Združenje za dostojno starost Srebrna nit Spominčica – Alzheimer Slovenija –
Slovensko združenje za pomoč pri demenci.
171 Podatek Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, 22. 10. 2020.
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Socio-demografski podatki o sodelujočih stanovalcih domov za starejše:
•
•
•

•

struktura po spolu: med stanovalci, ki so se opredelili po spolu172, sta približno dve tretjini
žensk (67 %) in ena tretjina moških (31 %). Dva odstotka respondentov sta svoj spol opredelila
kot »drugo«.
starostna struktura: približno tretjina (38 %) stanovalcev, ki so izpolnili anketo, je sodila v
starostno skupino 70-79 let, druga tretjina (36 %) pa v starostno skupino 80-99 let; preostali
respondenti so bili porazdeljeni po ostalih starostnih skupinah.
izobrazbena struktura: približno dve tretjini respondentov sta kot najvišjo stopnjo izobrazbe
navedli dokončano srednjo šolo (38 %) ali visoko šolo / fakulteto (22 %). 17 % respondentov
je navedlo dokončano poklicno šolo, 16 % dokončano ali nedokončano osnovno šolo in 5 %
višjo šolo. 2 % imata znanstveni magisterij ali doktorat
geografska razporeditev (po statističnih regijah): skoraj polovica respondentov (47 %) je
bila iz domov za starejše, ki so v osrednjeslovenski regiji, in 13 % iz domov v primorskonotranjski regiji; iz domov v savinjski in podravski regiji je prihajalo skupno 20 % stanovalcev,
ostale pa 3 % ali manj.173

Anketo je izpolnilo 597 svojcev stanovalcev domov oziroma njihovih bližnjih 174.
Med svojci, ki so navedli podatek o spolu, je bilo 79 % žensk. Pri svojcih je povprečna starost,
razumljivo, nižja kot pri stanovalcih domov za starejše; večina je bila znotraj treh starostnih skupin, in
sicer: 30-49 let (28 %), 50-59 let (28 %) iz skupine 60-69 let (24 %). Svojci so imeli v primerjavi s
stanovalci v povprečju višjo izobrazbo.
Med respondenti je bilo 72 direktorjev domov za starejše od skupaj 102 javnih domov za starejše po
Sloveniji. Delež direktorjev, ki so sodelovali v spletni anketi, je bil torej razmeroma visok, 70,6 %.
Med respondenti je bilo tudi 427 zaposlenih v domovih za starejše, medtem ko je skupaj v javnih
domovih za starejše zaposlenih 12.287175. Delež respondentov je bil 3,5 %.
Večino zaposlenih so predstavljale ženske (86 %). Slabi dve tretjini (62 %) zaposlenih sta sodili v
starostno skupino 30-49 let, slaba četrtina pa v skupino 50-59 let; dobra desetina respondentov (13 %)
je bila iz starostne skupine 15-29 let. Najvišji delež zaposlenih (49 %) je kot najvišjo pridobljeno
izobrazbo navedlo zaključeno visoko šolo ali fakulteto, slaba tretjina (31 %) srednjo šolo, poklicno šolo
(9 %), višjo šolo (6 %) itd.
Anketo Zagovornika je izpolnilo tudi 84 predstavnikov nevladnih organizacij. Iz ene organizacije je
lahko odgovarjalo več predstavnikov. 176

172 Po podatkih SURS je bilo v Sloveniji v domovih za starejše tri četrtine žensk. Dostopno na:
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8374
173 Medtem Direktorji, ki so izpolnili anketo, navajajo, da se njihovi odgovori nanašajo na domove v osrednjeslovenski regiji
(21 %), savinjski regiji (15 %), podravski regiji (13 %), goriški regiji (11 %), gorenjski in primorsko-notranjski regiji (9 %),
jugovzhodni regiji (6 %) ter obalno-kraški, pomurski, posavski in zasavska regij (po 4 %). Dobra tretjina (36 %) zaposlenih je
povedala, da se njihovi odgovori nanašajo na domove v osrednjeslovenski regiji, 15 % jih je navedlo savinjsko regijo in 13 %
podravsko regijo; manjši deleži zaposlenih je navedlo naslednje regije: gorenjsko (7 %), goriško in jugovzhodno Slovenijo (po 5
%), pomursko (6 %), obalno-kraško, zasavsko in primorsko-notranjsko ( po 3 %), posavsko (2 %) in koroško (1 %).
174 Po oceni Združenja Srebrna nit je od vseh stanovalcev domov za starejše samo četrtina zmožna sodelovati v tovrstni
anketi tj. približno 5.200 stanovalcev. Delež respondentov med stanovalci domov za starejše je v tem primeru 1,7 %.
175 Podatek Skupnosti socialnih zavodov Slovenije na dan 22. 10. 2020.
176 Zagovornik o njih ni zbiral socio-demografskih podatkov, ker je presodil, da nimajo posebne interpretativne vrednosti.
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4.6 Ključne ugotovitve/ splošna analiza spletne ankete
Na podlagi analize odgovorov iz spletne ankete je mogoče povzeti naslednje:
➢

Splošno počutje: več kot polovica stanovalcev (57 %), ki so sodelovali v anketi, je odgovorila,
da se je v domovih v času epidemije počutila slabše ali bistveno slabše kot pred epidemijo.

➢

Stiki s svojci, druženje: ključna težava za vse skupine respondentov je bilo (ne)zagotavljanje
stikov s svojci.

➢

Stiki na daljavo: večina sodelujočih stanovalcev (85 %) je ocenila, da je imela zagotovljen
enak ali boljši dostop do svojih mobilnih telefonov, kot pred epidemijo. Kot enako ali bolje
dostopne je večina respondentov (57 %) ocenila tudi dopisovanje prek navadne pošte. 20 %
odstotkov jih je menila, da so imeli več možnosti za video klice, medtem ko jih 7 % meni, da so
bili manj dostopni. S tem se v veliki večini strinjajo tudi direktorji in zaposleni, manj pa
predstavniki NVO. Večina sodelujočih zaposlenih (80%) je menila, da so v večjem obsegu kot
sicer omogočali dostop do video klicev s svojci, približno polovica (55 %)pa, da so zagotavljali
dodatno podporo osebja pri zagotavljanju stikov s svojci ter obveščanje preko spletne strani
doma (51 %).

➢

Osebna higiena in čistoča: med sodelujočimi stanovalci je večina menila, da so bile različne
storitve za zagotavljanje osebne higiene in čistoče enako dostopne kot pred epidemijo. Tudi
odgovori oseb z gibalnimi oviranostmi kažejo, da je bila zanje pomoč razmeroma dostopna. S
tem se v veliki večini strinjajo tudi direktorji in zaposleni. Največ težav so imeli domovi po oceni
zaposlenih z zagotavljanjem pomoči pri vstajanju, posedanju in prenosu gibalno oviranih na
invalidski voziček. Po oceni zaposlenih je bilo pričakovano več čiščenja (prostorov).

➢

Dostopnost specialističnih zdravstvenih storitev: zajeten delež respondentov je kot slabše
kot pred epidemijo ocenil dostop do specialističnih zdravstvenih pregledov, fizioterapije
in delovne terapije – delež kritičnih je bil pri direktorjih in zaposlenih v domovih še višji kot pri
stanovalcih, svojcih in bližnjih ter predstavnikih nevladnih organizacij. Te storitve so bile v
prvem valu epidemije manj ali sploh nedostopne tudi za vse druge prebivalce.

➢

Dostopnost rednih zdravil: precejšen delež respondentov je kot razmeroma dober ocenil
dostop do rednih zdravil.

➢

Bolnišnično zdravljenje: slaba polovica stanovalcev domov (46 %) bi se v primeru obolelosti
zaradi korona virusa želela zdraviti v bolnišnici, približno tretjina (32 %) pa v domu.

➢

Informiranost: večina respondentov je bila zadovoljna z dostopnostjo in kakovostjo
informacij o koronavirusu in ukrepih za zajezitev širjenja virusa. Niso pa bili zadovoljni glede
informiranja o tem, kdo je upravičen do bolnišničnega zdravljenja. Direktorji so bili
zadovoljni z informiranjem odgovornih institucij. Zaposleni so bili zadovoljni z informacijami in
pojasnili vodstva doma. Vsi respondenti so bili najbolj zadovoljni z informiranjem neodvisne
stroke.

➢

Dostopnost zaščitne opreme: večina respondentov med stanovalci, direktorji in zaposlenimi
v domovih je navedla, da je bila v prvem valu epidemije zaščitna oprema (maske, razkužila)
večinoma na voljo; svojci in predstavniki nevladnih organizacij, ki so odgovorili, pa so v
dostopnost zaščitne opreme dvomili.

➢

Dodatna strokovna pomoč: večina respondentov v vseh ciljnih skupinah je navedla, da
pomoči in podpore stanovalcem med zaprtjem doma v prvem valu epidemije dodatni
strokovnjaki niso nudili.

➢

Triaža: pretežni del stanovalcev, svojcev in predstavnikov nevladnih organizacij je zatrdil, da s
pregledi zdravstvenih kartotek stanovalcev niso bili seznanjeni; velik delež direktorjev in
zaposlenih v domovih je povedal, da stanovalci domov s pregledi njihovih zdravstvenih kartotek
niso bili seznanjeni; velik delež vprašanih je odklonil odgovor na to vprašanje.
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➢

Smiselnost omejevalnih ukrepov: večina respondentov med stanovalci, direktorji in
zaposlenimi v domovih za starejše je omejevalne ukrepe ocenila kot smiselne, predstavniki
nevladnih organizacij so bili nekoliko bolj skeptični, najbolj pa so v smiselnost ukrepov dvomili
svojci stanovalcev domov oziroma njihovi bližnji.

➢

Pomanjkanje človeških in materialnih virov: direktorji domov za starejše v velikem deležu
opozarjajo na splošno »podhranjenost« domov za starejše, ne glede na epidemijo (kot
nezadovoljive in nezadovoljive jih je kadrovske normative ocenilo 84 %, finančne pa 38 %. Prav
tako je po oceni direktorjev (40%) primanjkovalo prostora za zagotavljanje izolacije.

4.7 Podrobna analiza odgovorov na zaprta vprašanja
Vprašalnik spletne ankete je vseboval pet ključnih sklopov vprašanj v zvezi z naslednjimi vidiki:
Informiranje
S tem sklopom vprašanj je želel Zagovornik preveriti, ali so bile v prvem valu epidemije informacije po
oceni respondentov zadostne in dostopne v ustrezno prilagojenih oblikah, tako, da so dosegle cilj
obveščenosti vseh respondentov.
Ključni vprašanji sta bili:
•
•

kakšna je bila dostopnost in kakovost informacij o korona virusu, o kronavirusni bolezni ter
o ukrepih za zajezitev širjenja okužb v domovih za starejše;
ali so bile informacije o korona virusu in koronavirusne bolezni ter o ukrepih za zajezitev širjenja
okužb v domovih za starejše pravočasne in zadostne za obveščenost.

Zagotavljanje zaščite in podpornih storitev
Anketna vprašanja so se nanašala na izhodiščni vprašanji:
•
•

kako dostopna je bila zaščitna oprema v domovih za starejše za zaposlene in stanovalce
domov za starejše;
kakšna pomoč in podpora dodatnega medicinskega ali drugega strokovnega osebja sta
bili zagotovljeni v domovih za starejše.

Dostop do zdravljenja in kakovost zdravstvene oskrbe
V tem sklopu vprašanj je bila v ospredju zanimanja osebna izkušnja oziroma zadovoljstvo respondentov
z dostopnostjo in kakovostjo zdravljenja in zdravstvene oskrbe.
Ključni vprašanji sta bili:
•
•

kako so respondenti ocenjevali dostop stanovalcev domov za starejše do testiranja okužb
z novim koronavirusom in (bolnišničnega) zdravljenja koronavirusne bolezni;
kako so respondenti ocenjevali dostop stanovalcev domov za starejše do druge diagnostike in
(specialističnega) zdravljenja drugih bolezni.

Dostopnost in kakovost oskrbe in drugih socialno varstvenih storitev
V tem sklopu vprašanj je bilo v ospredju zadovoljstvo respondentov z oskrbo in storitvami, ki vplivajo
na kakovost življenja.
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Ključni vprašanji sta bili:
•
•

kakšna je bila po ocenah respondentov dostopnost do oskrbe in drugih socialnovarstvenih storitev za stanovalce domov za starejše;
kakšna sta bila obseg in kakovost oskrbe in drugih socialno-varstvenih storitev za stanovalce
domov za starejše.

Zasebnost, stiki, omejitve gibanja ter varstvo pravic
V tem sklopu je šlo za vprašanja o tem, kako so bile stanovalcem domov zagotovljene druge pomembne
pravice, kot so pravica do gibanja, druženja in stikov.
Ključna vprašanja so bila:
•
•
•

kako je bilo stanovalcem in njihovim svojcem oziroma bližnjim zagotovljeno uresničevanje
pravice do zasebnega in družinskega življenja;
ali so respondenti stroge omejevalne ukrepe ocenjevali kot smiselne;
kakšne možnosti zagovorništva so imeli na voljo stanovalci domov za starejše;

4.7.1 Stanovalci
Informiranje
Podatki kažejo, da so bili stanovalci, ki so odgovorili na vprašanje (69), z informacijami zadovoljni. V
povprečju so bili najbolj zadovoljni z informacijami o potrebnih zaščitnih ukrepih (povprečna ocena od
1 do 5 je bila 4,3). Najmanj zadovoljni so bili z informacijo o tem, kdo je upravičen do
bolnišničnega zdravljenja (povprečna ocena od 1 do 5 je bila 3,3).

Graf 1: Povprečno zadovoljstvo stanovalcev s posamezno informacijo
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Zagotavljanje zaščite in podpornih storitev
Med 73 stanovalci domov, ki so odgovorili na vprašanje, kako dostopna je bila zanje zaščitna oprema
(maske, razkužila), jih je največ (36 %) menilo, da je bilo zaščitnih sredstev ravno prav, 26 % pa, da
jih je bilo več kot dovolj. 10 % respondentov je odgovorilo, da zaščitnih sredstev niso prejeli.

Graf 2: Odgovori stanovalcev o zadostnosti zaščitnih sredstev namenjenih stanovalcem

Med 71 stanovalci domov, ki so odgovorili na vprašanje, ali so jim pomoč in podporo med zaprtjem
doma nudili dodatni strokovnjaki, ki pred epidemijo niso delali v domu, je večina navedla, da dodatne
pomoči in podpore med zaprtjem doma ni bilo.

Graf 3: Odgovori stanovalcev o pomoči in podpori dodatnih strokovnjakov
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Dostop do zdravljenja in kakovost zdravstvene oskrbe
Večina od 70 stanovalcev je navedla, da je bilo testiranje dostopno, 3 odstotke pa jih je navedlo, da
testiranje ni bilo dostopno.

Graf 4: Odgovori stanovalcev o možnosti testiranja na koronavirus

Skoraj dve tretjini (62 %) od 64 stanovalcev sta menili, da bi bilo zanje, če bi bili okuženi s
koronavirusom, dobro oziroma zelo dobro poskrbljeno. 7 odstotkov jih je ocenilo, da bi bilo zanje
poskrbljeno slabo ali zelo slabo.

Graf 5: Odgovori stanovalcev, ki kažejo njihovo prepričanje, kako dobro bi bilo za njih zdravstveno poskrbljeno, če bi bili okuženi
s koronavirusom

Stanovalci so bili z dostopom do zdravstvenih storitev v domu razmeroma zadovoljni, pri čemer so
bili najbolj zadovoljni z dostopom do rednih zdravil, najmanj pa z dostopom do fizioterapije in
delovne terapije.

Graf 6: Odgovori stanovalcev o zadovoljstvu z dostopom do zdravstvenih storitev v času zaprtja doma
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Dostopnost in kakovost oskrbe in drugih socialno varstvenih storitev
Med 62 stanovalci je večina menila, da so bile različne storitve za zagotavljanje osebne higiene in
čistoče enako dostopne, kot pred epidemijo. Tudi odgovori ljudi z gibalnimi oviranostmi kažejo, da je
bila zanje pomoč razmeroma dostopna.

Graf 7: Odgovori stanovalcev o dostopnosti storitev, povezanih z osebno higieno in čistočo doma

58 stanovalcev, ki so odgovorili na vprašanje, je bilo glede standarda bivanja v domu razmeroma
zadovoljnih (povprečna ocena je presegla vrednost 2,5 na lestvici od 1 do 5).

Graf 8: Odgovori stanovalcev o zadovoljstvu s standardom bivanja v domu v obdobju zaprtja za obiskovalce.
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Na vprašanje o dostopnosti izbranih podpornih storitev, ki vplivajo na kakovost življenja, je največji
del (69 %) od 61 stanovalcev odgovoril, da je bila zagotovljena dostava živil, zdravil ipd. Večji del (44
%) jih je odgovorilo, da je bila zagotovljena dodatna podpora osebja za zagotavljanje stikov s svojci na
daljavo (npr. pri video klicih), dobra tretjina je navedla, da so bilo zagotovljeni tudi glasilo doma,
zloženke in letaki. 30 % respondentov je odgovorilo, da psihološka in duhovna podpora nista bili
na voljo.

.

Graf 9: Odgovori stanovalcev o storitvah, ki so bile še zagotovljene v obdobju zaprtja doma

Zasebnost, stiki, omejitve gibanja ter varstvo pravic
V tem delu se je spletna anketa osredotočila na vprašanje, kako so bile stanovalcem domov
zagotovljene druge pomembne pravice, kot so pravica do stikov, gibanja, druženja in varstva pravic.
Večina od 61 stanovalcev (85 %) je ocenila, da je imela zagotovljen enak ali boljši dostop do svojih
mobilnih telefonov, kot pred epidemijo. Kot enako ali bolje dostopno je večina respondentov (57 %)
ocenila tudi dopisovanje prek navadne pošte. 20 % odstotkov jih ocenjuje, da so imeli več možnosti za
video klice, medtem ko jih je 7 odstotkov menilo, da so bili manj dostopni.
Druženje s svojci na prostem (v obliki obiska pod balkonom) je večina (69%) respondentov označila
kot nedostopno oziroma kot dostopno v manjšem obsegu. Razmeroma visok delež respondentov
je kot nedostopno opredelilo tudi druženje z drugimi stanovalci doma, prejemanje paketov od
svojcev in bližnjih in podporo pri zagotavljanju stikov s svojci in bližnjimi.
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Graf 10: Odgovori stanovalcev o dodatnih možnostih stikov in druženja

Glede omejitev gibanja v domovih je večina od 61 stanovalcev navedla, da se ni smela gibati zunaj
območja doma (82 %), 46 % se jih ni smelo zbirati v skupnih prostorih, 44 % stanovalcev ni smelo
zapustiti oddelka, tretjina je bila v skupinski osamitvi, četrtina pa ni smela niti iz sobe. Dve tretjini
respondentov sta odgovorili, da so se lahko gibali znotraj doma, slabi dve tretjini pa, da sta so se lahko
gibali na prostem, na območju doma (64 %) oziroma v skupnih prostorih (61 %).

Graf 11: Odgovori stanovalcev o sprejetih omejitvah gibanja v času zaprtja doma za obiskovalce
Večina od 61 stanovalcev je na vprašanje o možnostih pritožbe glede razmer in storitev v domu
odgovorila, da so imeli možnost notranje pritožbe v domu (54 %). Manjši del je navedel ostale
pritožbene možnosti.
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Graf 12: Odgovori stanovalcev glede možnosti pritožbe v domu
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4 7.2 Svojci stanovalcev domov za starejše in njihovi bližnji
Informiranje
Podobno kot pri stanovalcih, so tudi svojci stanovalcev oziroma njihovi bližnji odgovarjali na vprašanje,
kako zadovoljni so bili z dostopnostjo in s kakovostjo (jasnostjo, razumljivostjo) informacij o ukrepih za
preprečevanje širjenja okužb v domu. Ocenjevali so po šolsko, na lestvici od 1 do 5, pri čemer je ocena
1 pomenila zelo nezadovoljni, ocena 5 pa zelo zadovoljni.
Med 401 svojcem oziroma bližnjim jih je bilo najbolj zadovoljnih z informacijami o potrebnih zaščitnih
ukrepih za preprečevanje okužb v domu (povprečna ocena od 1 do 5 je bila 3,9). Največje
nezadovoljstvo so svojci izrazili nad informacijami o tem, kdo je upravičen do bolnišničnega
zdravljenja (povprečna ocena od 1 do 5 je bila 2,6).

Graf 13: Povprečno zadovoljstvo svojcev z različnimi informacijami

Med 389 svojci jih je bilo največ zadovoljnih z informacijami in pojasnili neodvisne stroke (povprečna
ocena od 1 do 5 je bila 3,6). Najmanj zadovoljni so bili z informacijami in pojasnili Ministrstva za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (povprečna ocena od 1 do 5 je bila 2,6).

Graf 14.: Povprečno zadovoljstvo svojcev z informacijami različnih akterjev
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Zagotavljanje zaščite in podpornih storitev
Svojci oziroma bližnji stanovalcev so bili vprašani, ali so imeli stanovalci v domovih na voljo dovolj
zaščitnih sredstev (mask, rokavic, razkužila). Med 391, ki so odgovorili na vprašanje, je bil največji delež
(36 %) tistih, ki so odgovorili z »ne vem«. Približno četrtina (23 %) je menila, da stanovalci zaščitnih
sredstev niso dobili, 15 % pa, da je bilo zaščitnih sredstev ravno prav. Dobra desetina (11 %) jih je
menila, da je zaščitnih sredstev sprva primanjkovalo, kasneje jih je bilo dovolj.

Graf 15: Odgovori svojcev o količini zaščitnih sredstev, namenjenih stanovalcem

Dostop do zdravljenja in kakovost zdravstvene oskrbe
Velik del od 381 svojcev, ki so odgovorili na vprašanje o dostopnosti testiranja na koronavirus in
druge zdravstvene oskrbe, odgovora ni poznal (od 47 do 69 %). Od tistih, ki so bili z razmerami
seznanjeni, jih je 37 % navedlo, da so domovi zagotavljali ustrezno zdravljenje kroničnih obolenj, 34 %,
da so domovi zagotavljali ustrezno zdravljenje akutnih obolenj, 19% pa, da so vsi stanovalci, ki so
testiranje potrebovali, slednjega tudi dobili.

Graf 16: Odgovori svojcev o dostopnosti testiranja na koronavirus in druge zdravstvene oskrbe
Med 373 svojci, ki so odgovorili na vprašanje, jih je bilo največ nezadovoljnih z dostopom do
fizioterapije in delovne terapije, najbolj pa z dostopom do rednih zdravil.
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Graf 17: Odgovori svojcev o zadovoljstvu z dostopom do zdravstvenih storitev

Dostopnost in kakovost oskrbe in drugih socialnovarstvenih storitev
Med svojci, ki so odgovorili na vprašanje o dostopu do storitev glede osebne higiene in čistoče
doma, jih je polovica menila, da sta bila umivanje in druga osebna higiena dostopna v enaki meri, kot
pred zaprtjem, slaba petina (19 %) pa je navedla, da je bila tovrstna storitev dostopna v manjšem
obsegu. Približno dve petini (39 %) respondentov sta bili mnenja, da je bilo kopanje enako dostopno,
ena četrtina (25 %) pa, da je bilo dostopno v manjšem obsegu. Tudi dostop do svežega
spodnjega perila in inkontinenčnih pripomočkov je večji del svojcev (57 %), ocenil za enakega kot
pred epidemijo, 11 % pa jih je menilo, da so bili ti manj dostopni.

Graf 18: Odgovori svojcev o dostopnosti storitev, povezanih z osebno higieno in čistočo doma

V povprečju je bilo od 324 svojcev najbolj zadovoljnih z dostopom do televizije (povprečna ocena od 1
do 5 je bila 3,7).), najmanj pa s svetovalnimi storitvami za blaženje stisk (povprečna ocena od 1 do
5 je bila 2,4). Dostop do storitev, ki omogočajo stike stanovalcev domov s svojci na daljavo (telefon,
pošta, video klici, splet), so svojci umestili v zgornjo polovico lestvice zadovoljstva (povprečna ocena
se giblje med 3,2 in 3,6).
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Graf 19: Odgovori svojcev o zadovoljstvu s standardom bivanja v domu

Glede dodatnih storitev je največji delež od 334 respondentov (58 %) je menilo, da je bila dodatna
podpora osebja za zagotavljanje stikov s svojci na daljavo (npr. pri video klicih) zagotovljena. 36 % jih
je ocenilo, da psihološke podpore in duhove oskrbe v domovih ni bilo. Pričakovano je med svojci
velik delež takih, ki odgovorov na vprašanje niso poznali in so odgovorili z »ne vem«.

Graf 20: Odgovori svojcev o dodatnih storitvah v domu

Zasebnost, stiki, omejitve gibanja ter varstvo pravic
Večina svojcev (60 %) od 327 svojcev je menila, da so imeli stanovalci med zaprtjem enak ali boljši
dostop do svojih mobilnih telefonov kot pred tem. Kot enako ali bolje dostopne so ocenili tudi informacije
na spletnih straneh (52 %) in video-klice (49 %).
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Kot manj dostopne ali nedostopne pa so navedli druženje s svojci (npr. pod balkonom, 82 %),
druženje z drugimi stanovalci (57 %), prejemanje paketov (53 %) in dodatno podporo pri
zagotavljanju stikov (47%).

Graf 21: Odgovori svojcev o dodatnih možnostih v obdobju zaprtja domov

320 svojcev stanovalcev ali njihovih bližnjih je odgovorilo na vprašanje o omejitvah gibanja stanovalcev.
76 % jih je odgovorilo, da se stanovalci niso smeli gibati na območju zunaj doma, 51 %, da
stanovalci niso smeli s svojih oddelkov, 45 %, da je veljala popolna prepoved zbiranja v skupnih
prostorih. 48 % jih je menilo, da popolne prepovedi izhoda iz sobe ni bilo, 43 % respondentov je
navedlo, da so so bili stanovalci ob določenih omejitvah lahko v skupnih prostorih in 42 %, da so se
lahko stanovalci gibali znotraj doma.

Graf 22: Odgovori svojcev o omejitvah gibanja za stanovalce
Med 315 svojci, ki so odgovorili na vprašanje o možnostih pritožbe, jih je približno petina (21 %)
odgovorila, da se je bilo možno pritožiti znotraj doma. Vse ostale pritožbene poti so poznali bistveno
manj. Tisti, ki so v anketi izbrali odgovor »drugo«, so povedali, da so se lahko pritožili županu, svojcem,
ki so pritožbo posredovali naprej, in direktorju doma.
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Nekateri so opozorili, da se pritožbe niso reševale; nekateri pa, da stanovalci možnosti za pritožbe
redko uporabljajo zaradi slabega psihosocialnega stanja, in da je pritožbo še posebej težko podati v
primeru, ko ima stanovalec demenco.

Graf 23: Odgovori svojcev glede možnosti pritožbe

4.7.3 Direktorji
Informiranje
Direktorji domov za starejše so odgovarjali na vprašanje o dostopnosti in kakovosti informacij o virusu,
bolezni in zaščitnih ukrepih, ki so jih posredovali z ministrstev za zdravje ter delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti.
Najbolj zadovoljni so bili direktorji domov z dostopnostjo in s kakovostjo informacij o potrebnih zaščitnih
ukrepih (povprečna ocena od 1 do 5 je bila 3,7), najmanj zadovoljni pa so bili z informacijami o tem,
kdo je upravičen do bolnišničnega zdravljenja (povprečna ocena od 1 do 5 je bila 2,1).

Graf 24: Povprečno zadovoljstvo direktorjev z različnimi informacijami
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Najbolj zadovoljni so bili direktorji domov z informacijami in pojasnili Nacionalnega inštituta za javno
zdravje (povprečna ocena od 1 do 5 je bila 3,2), najmanj pa z informacijami Ministrstva za zdravje
(povprečna ocena od 1 do 5 je bila 2,6).

Graf 25: Povprečno zadovoljstvo direktorjev z informacijami različnih akterjev

Zagotavljanje zaščite in podpornih storitev
Na vprašanje, ali je bilo v domu med zaprtjem dovolj zaščitnih sredstev (mask, rokavic, razkužila) za
stanovalce, je odgovorilo 53 direktorjev. Večina (70 %) je navedla, da je zaščitnih sredstev za
stanovalce in za zaposlene sprva primanjkovalo, kasneje pa jih je bilo dovolj. Glede dostopnosti
zaščitnih sredstev za zaposlene, je enako menilo 60 % menilo direktorjev.

Graf 26: Odgovori direktorjev o količini zaščitnih sredstev, namenjenih stanovalcem

Na vprašanje, ali so pomoč in podporo v domovih nudili dodatni strokovnjaki, je odgovorilo 53
direktorjev. Večina jih je navedla, da pomoči in podpore dodatnih strokovnjakov niso prejeli.
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Graf 27.: Odgovori direktorjev o pomoči in podpori dodatnih strokovnjakov

Dostop do zdravljenja in kakovost zdravstvene oskrbe
Na vprašanje, kakšno raven zdravstvene oskrbe so lahko nudili v domovih, ki jih vodijo, je odgovorilo
53 direktorjev. Največji del (85 %) se jih je strinjal s trditvijo, da so imeli vsi stanovalci doma, ki so to
potrebovali, dostop do testiranja na koronavirus. Večina jih je odgovorila, da so lahko zagotavljali
ustrezno zdravljenje akutnih (62 %) in kroničnih (57 %) obolenj. Prostora za zagotavljanje izolacije pa
je po njihovi oceni primanjkovalo (40%).

Graf 28: Odgovori direktorjev o dostopnosti testiranja in drugih zdravstvenih storitev

Večina od 51 direktorjev, ki so dogovorili, je navedla, da je bil dostop do rednih zdravil enak kot v času
pred epidemijo. Zdravstvene storitve, za katere je pretežni delež direktorjev menil, da so bile manj
dostopne, pa so bili specialistični pregledi (82 %), fizioterapija in delovna terapija (57 %), oviran
pa je bil tudi dostop do zdravljenja akutnih in kroničnih obolenj (53 %).
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Graf 29: Odgovori direktorjev o dostopnosti določenih zdravstvenih storitev

Dostopnost in kakovost oskrbe in drugih socialnovarstvenih storitev
Na vprašanje, katere dodatne storitve so bile na voljo stanovalcem v domovih, je odgovorilo 51
direktorjev. Večina je navedla, da je bila zagotovljena dostava živil, zdravil ipd. (98 %), dodatna podpora
osebja za zagotavljanje stikov s svojci na daljavo (98 %) in glasilo doma, zloženke in letaki (78 %).
Približno dve tretjini (69 %) sta še navedli, da je bila zagotovljena psihološka in duhovna podpora, slaba
polovica (45 %) pa, da so zagotovili tudi informacije v prilagojenih oblikah.

Graf 30: Odgovori direktorjev o storitvah, ki so bile še zagotovljene v domu za stanovalce

Zasebnost, stiki, omejitve gibanja ter varstvo pravic
50 direktorjev je odgovorilo na vprašanje, kakšne možnosti so imeli stanovalci na voljo za vzpostavljanje
stikov z bližnjimi v času zaprtja domov. V splošnem so navedli, da je bila večina storitev za
vzpostavljanje stikov, z izjemo druženja z drugimi stanovalci doma in druženja s svojci (zunaj,
obisk pod balkonom), enako dostopna ali dostopna v večji meri.
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Graf 31: Odgovori direktorjev o dodatnih možnostih vzpostavljanja stikov za obiskovalce

Graf 32: Odgovori direktorjev o sprejetih omejitvah gibanja stanovalcev
Na vprašanje, kakšne pritožbene možnosti so imeli stanovalci domov, je odgovorilo 50 direktorjev.
Največ jih je odgovorilo, da so imeli stanovalci možnost pritožbe znotraj doma, varuhu človekovih pravic,
zastopniku pacientovih pravic, socialni inšpekciji, Zagovorniku in MDDSZ.
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Graf 33: Odgovori direktorjev glede možnosti pritožbe v domu

4.7.4 Zaposleni
Informiranje
Na vprašanje o zadovoljstvu z informacijami je odgovorilo 319 zaposlenih v domovih za starejše. Najbolj
so bili zadovoljni z dostopnostjo in kakovostjo prejetih informacij o potrebnih zaščitnih ukrepih za
preprečevanje okužb (povprečna ocena od 1 do 5 je bila 4,3), najmanj pa z informacijami o tem, kdaj
in kdo je upravičen do bolnišničnega zdravljenja (povprečna ocena od 1 do 5 je bila 2,9).

Graf 34: Zadovoljstvo zaposlenih z različnimi vrstami informacij

291 zaposlenih je odgovorilo na vprašanje o zadovoljstvu z informacijami, glede na akterje, ki so te
informacije posredovali. V povprečju so bili najbolj zadovoljni z informacijami in pojasnili vodstva doma
(povprečna ocena od 1 do 5 je bila 4), najmanj pa z informacijami MDDSZ (povprečna ocena od 1 do
5 je bila 2,8).
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Graf 35: Povprečno zadovoljstvo zaposlenih s prejetimi informacijami različnih akterjev

Zagotavljanje zaščite in podpornih storitev
Podobno kot direktorji je največji delež od 286 zaposlenih (33 %), ki so odgovorili na vprašanje o
dostopnosti zaščitnih sredstev (razkužil, mask) za stanovalce in zaposlene, navedel, da je zaščitnih
sredstev sprva primanjkovalo, kasneje pa jih je bilo dovolj.

Graf 36: Odgovori zaposlenih o dostopnosti zaščitnih sredstev namenjenih stanovalcem.

Na vprašanje, koliko strokovnjakov, ki pred epidemijo niso delali v domu, je bilo med zaprtjem doma na
voljo za pomoč in podporo stanovalcem, je odgovorilo 282 zaposlenih. Večina zaposlenih je navedla,
da dodatnih strokovnjakov za pomoč v domovih za starejše ni bilo.
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Graf 37: Odgovori zaposlenih o pomoči in podpori dodatnih strokovnjakov

Dostop do zdravljenja in kakovost zdravstvene oskrbe
Na vprašanje, kako dostopne so bile storitve testiranja na koronavirus, zdravljenja in druge zdravstvene
oskrbe za stanovalce doma, je odgovorilo 278 zaposlenih. Največji del zaposlenih (79 %) se je strinjal
s trditvijo, da so imeli vsi stanovalci doma, ki so potrebovali testiranje na koronavirus, to na voljo. Večji
del se je strinjal tudi s trditvijo, da so v domovih zagotavljali ustrezno zdravljenje tako akutnih (56 %),
kot tudi kroničnih obolenj stanovalcev (50 %). Dobršen deleže zaposlenih (27%) pa je menil, da dom,
v katerem so delali, ni imel dovolj prostora za zagotavljanje izolacije stanovalcev s potrjeno
okužbo s koronavirusom.

Graf 38: Odgovori zaposlenih glede dostopnosti zdravljenja in druge zdravstvene oskrbe
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Zasebnost, stiki, omejitve gibanja ter varstvo pravic
Na vprašanje, kakšne možnosti so imeli stanovalci na voljo za vzpostavljanje stikov z bližnjimi, je
odgovorilo 265 zaposlenih v domovih. Večina (95 %) jih je menila, da je bil dostop do lastnega
mobilnega telefona enak ali boljši kot v času pred zaprtjem domov za obiskovalce. Izmed možnosti, ki
so bile dostopne v večjem obsegu kot sicer, je večina (80 %) navedla dostop do videoklicev s svojci,
približno polovica pa dodatno podporo osebja pri zagotavljanju stikov s svojci (55 %) ter obveščanje
preko spletne strani doma (51 %). Izmed možnosti, ki so bile dostopne v manjšem obsegu oziroma
nedostopne, je večji del zaposlenih (86 %) navedel druženje s svojci (npr. zunaj, obisk pod
balkonom) in druženje z drugimi stanovalci doma za starejše (82 %).

Graf 39.: Odgovori zaposlenih o dodatnih možnostih za vzpostavljanje stikov stanovalcev s svojci oziroma bližnjimi

Večina od 254 zaposlenih, ki je odgovorila na vprašanje o možnostih pritožbe za stanovalce, je zatrdila,
da so se lahko slednji posluževali vseh navedenih možnosti, vendar glede nekaterih (Varuh človekovih
pravic, zastopnik pacientovih pravic, MDDSZ, socialne inšpekcije in Zagovornik načela enakosti) v
manjšem deležu kot direktorji.

Graf 40: Odgovori zaposlenih glede možnosti pritožbe v domu
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4.7.5 Nevladne organizacije
Informiranje
V splošnem je bilo 49 predstavnikov nevladnih organizacij (v nadaljevanju: NVO), ki so odgovorili na
vprašanje o zadovoljstvu z različnimi informacijami, zadovoljnih. Najbolj so bili zadovoljni z
informacijami o potrebnih zaščitnih ukrepih za preprečevanje okužb (povprečna ocena od 1 do 5 je bila
3,7). Najmanj zadovoljni so bili z informacijami o tem, kdo je upravičen do bolnišničnega
zdravljenja (povprečna ocena od 1 do 5 je bila 2,5 povprečne točke).

Graf 41: Zadovoljstvo predstavnikov NVO z informacijami
Glede na vir informacij je bilo od 57 sodelujočih predstavnikov NVO največ najbolj zadovoljnih z
informacijami in pojasnili neodvisne stroke, najmanj pa z informacijami MDDSZ.

Graf 42: Zadovoljstvo predstavnikov NVO z informacijami različnih posrednikov informacij
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Zagotavljanje zaščite in podpornih storitev
Na vprašanje, ali je bilo po njihovem mnenju na voljo dovolj zaščitnih sredstev (mask in razkužil) za
stanovalce domov, je odgovorilo 47 predstavnikov NVO. Približno tretjina (30 %) jih je ocenila, da je
zaščitnih sredstev ves čas primanjkovalo, dobra četrtina (28 %) pa, da jih je sprva primanjkovalo,
kasneje pa jih je bilo dovolj.

Graf 43: Odgovori predstavnikov NVO o dostopnosti zaščitnih sredstev namenjenih stanovalcem

Odgovori 45 predstavnikov NVO glede podpore dodatnih strokovnjakov, ki pred epidemijo niso delali v
domovih, so precej podobni odgovorom svojcev, saj je približno polovica respondentov navedla, da
domovi niso prejeli pomoči in podpore dodatnih strokovnjakov.

Graf 44: Odgovori predstavnikov NVO o pomoči in podpori dodatnih strokovnjakov

Dostop do zdravljenja in kakovost zdravstvene oskrbe
Glede dostopa do testiranja, zdravljenja in druge zdravstvene oskrbe se je največji delež predstavnikov
NVO (67 %) strinjal s trditvijo, da so bili stanovalci s koronavirusno boleznijo zdravljeni v domu. Najmanj
so se strinjali s trditvijo, da so imeli domovi za starejše dovolj zaščitne opreme in osebja za
učinkovito zdravljenje stanovalcev. Da to ne drži, je menilo 63 % respondentov, medtem ko se je 16
% respondentov s trditvijo strinjalo.
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Slaba polovica predstavnikov NVO je menila, da domovi niso mogli zagotavljati ustreznega
zdravljenja kroničnih obolenj stanovalcev, dve petini (40 %) pa sta zatrdili, da dom ni mogel
zagotavljati ustreznega zdravljenja akutnih obolenj stanovalcev.

Graf 45: Odgovori predstavnikov NVO glede dostopa do testiranja, zdravljenja in druge zdravstvene oskrbe

V primerjavi s stanovalci so bili predstavniki NVO v povprečju manj zadovoljni z dostopom
stanovalcev domov do zdravstvenih storitev, pri čemer so bili najmanj zadovoljni z dostopom do
specialistov, fizioterapije in delovne terapije, najbolj pa z dostopom do rednih zdravil.

Graf 46.: Zadovoljstvo predstavnikov NVO z dostopom stanovalcev domov do določenih zdravstvenih storitev

Dostopnost in kakovost oskrbe in drugih socialnovarstvenih storitev
Na vprašanje o dostopu do storitev glede osebne higiene in čistoče doma je najvišji delež predstavnikov
NVO (43 %) odgovoril, da je bila pomoč pri vstajanju, posedanju in prenosu na invalidski voziček
za gibalno ovirane dostopna v manjšem obsegu, težave so bile tudi pri menjavah položaja v
postelji, pomoči pri uporabi stranišč in inkontinenčnih pripomočkov ter kopanju. Pričakovano
visok delež respondentov na vprašanje ni znal odgovoriti, saj zaradi zaprtja domov za obiskovalce niso
imeli neposrednega vpogleda v razmere v domovih.
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Graf 47: Odgovori predstavnikov NVO o dostopnosti storitev povezanih z osebno higieno in čistočo doma

Zasebnost, stiki, omejitve gibanja ter varstvo pravic
Pri vprašanju o ukrepih za zagotavljanje stikov, o omejitvah gibanja in varstvu pravic stanovalcev
domov so predstavniki NVO ocenili, da je bilo najmanj dostopno druženje s svojci, npr. pod balkonom
(52 %), druženje z drugimi stanovalci doma (61 %), prejemanje paketov od svojcev in bližnjih (48 %).
Med dostopnejše ukrepe za zagotavljanje stikov pa izbrali dostop do lastnega mobilnega telefona (53
%), do video klicev s svojci (42 %), do spleta (33 %) in do dopisovanja prek navadne pošte (42 %).

Graf 48: Odgovori predstavnikov NVO o dodatnih možnostih glede zagotavljanja stika stanovalcem s
svojci
Na vprašanje o možnosti pritožbe stanovalcev je odgovorilo 36 predstavnikov NVO, večina je
izpostavila možnost notranje pritožbe v domu, sledijo socialna inšpekcija, zastopnik pacientovih pravic,
varuh človekovih pravic, MDDS in Zagovornik.
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Graf 49: Odgovori predstavnikov NVO glede možnosti pritožbe

4.8 Pregled odgovorov na odprto anketno vprašanje
V spletni anketi je bilo zadnje vprašanje odprtega tipa. Namen vprašanja je bil omogočiti respondentom
prostor za bolj svobodno izražanje njihovega doživljanja razmer v prvem valu epidemije, ko so bili
domovi zaprti za obiskovalce. Povabljeni so bili, da tik pred zaključkom spletne ankete prosto zapišejo
kaj, kar želijo dodatno sporočiti Zagovorniku ali ni bilo zajeto v anketi. Skupaj je Zagovornik prejeli 344
takih odgovorov, 27 od stanovalcev domov, 190 od njihovih svojcev oziroma bližnjih, 19 od direktorjev,
85 od drugih zaposlenih v domovih in 23 od predstavnikov nevladnih organizacij. V nadaljevanju so
predstavljeni povzetki njihovih odgovorov z nekaj citati izjav respondentov.

4.8.1 Stanovalci
Stanovalci domov za starejše so s precejšnjo mero razumevanja sprejemali omejitvene ukrepe, vendar
je bilo obdobje, ko so bili domovi zaprti za obiskovalce, vključno z obdobjem postopnega odpiranja,
zanje zelo težko. Zelo so pogrešali stike, obiske svojcev in ob tem poudarjali občutke žalosti in
osamljenosti. Ali, kot je po nareku stanovalke v spletno anketo zapisala njena vnukinja:
»Glede na to, da je bilo po vsej državi obsedno stanje, smo se morali sprijazniti s situacijo, da
so domovi zaprti in obiski prepovedani. Je pa izjemno hudo, da smo bili zaprti po sobah, niti
vrat nismo smeli imeti odprtih. Ne moreš se razgibati, sprehoditi. V nekaj metrski sobi si kot v
zaporu. Niti do kavomata nismo smeli. Pogrešali smo druženje. Še bolj pa me je stisnilo pri
srcu, ko so po televiziji predvajali posnetke drugih domov. Kako so ponekod vozili stanovalce
na dvorišča, vse nasmejane na soncu. Pokazali so ljudi, kako so se družili med sabo, peli pesmi,
igrali karte, osebje in stanovalci na balkonih, spodaj pa glasba. Takrat sem jokala, tega pri nas
ni bilo. Sama, zaprta v sobi, edini stik je bil pogovor s svojci po mobitelu.«
Gospa je povedala, da težko razume, da je, kljub tako nizkemu številu hospitaliziranih in okuženih, vse
zaprto.
»Srčno upam, da ne bo zopet epidemije in da ne bo spet vse zaprto. To ni nobeno življenje.
Trenutno vse deluje, vnukinja je imela maturo, ljudje so v službah, trgovinah, na morju, v
gostilnah. Mi, upokojenci v domovih, pa še vedno ne smemo k otrokom na kosilo, obiskat
nekdanji dom, uživati v naravi s pogledom na gore. Dovolijo nam 20-minutni obisk,«
je pripoved vnukinji v solzah končala stanovalka doma. V veliko uteho so jim bili stiki z bližnjimi in svojci,
ki so jih lahko vzpostavljali s pomočjo IKT.
»Vseskozi mi je bila bistvena in zelo potrebna informacija socialne službe, ki je omogočila video
in avdio povezavo s svojci, kadarkoli, vendar organizirano, ko sem si to želel. V enaki meri so
to možnost imeli tudi svojci, ki bi s povratnim klicem predlagali omenjene povezave.
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To je pomenilo zelo visoko psihično razbremenitev in je razbilo socialne tenzije, ki se jih je
pričakovalo po daljšem zaprtju doma. Če kaj, potem bi predlagal, da v podobnih primerih
okrepimo socialno službo tudi z dodatnim specialnim zaposlovanjem. To ni samo moje mnenje,
ampak je mnenje, ki sem ga kot član sveta zavoda, prejemal od sostanovalcev, ki so bili z našim
načinom socialnega usklajevanja zelo zadovoljni.«
Stanovalci so opisovali, kako jih je prizadel ponižujoč odnos do starejših v prvem valu epidemije.
»Čeprav se strinjam, da smo s pravočasno in premišljeno zastavljenimi ukrepi ostali zdravi,
vendar pa boli, da so v medijih neprestano proglašali domove za žarišča okužb, pa je bilo takih
le nekaj, okužbo pa so vanje zanesli drugi, ne oskrbovanci. Dobro so skrbeli za naše biološke
potrebe, potrebe po človeški bližini in toplini, po druženju pa so bile zanemarjene, Ob taki
kadrovski zasedbi ni bilo časa. In sedaj se to že nadaljuje, pa epidemija sploh še ni bila
razglašena. Da ne govorim o tem, da se počutim, ne kot drugorazredni, ampak kot petorazredni
državljan, saj mi država odreka pravico, da se zdravim v bolnišnici. Kakšno spoštovanje naše
generacije, ki je ustvarila materialno osnovo sedanjim rodovom!«
Stanovalci, ki so odgovarjali na odprto vprašanje, so večkrat opozorili na pomanjkanje kadra in na
preobremenjenost zaposlenih: medicinskih sester, negovalk, socialnih delavk, ter posledično
pomanjkanje časa, ki so ga jim lahko namenile.
“Če je uspelo v domu do sedaj zajeziti okužbo, je to posledica dela, odnosov, prizadevnosti
in preobremenjenosti vsega osebja, zlasti negovalk in sester, ki jih je primanjkovalo že pred
epidemijo. Ko so začeli prihajati obiskovalci, je bilo bolj tvegano, ker niso vsi disciplinirani! In
vidi se, da obiski niso tako nujni, ko se o njih govori v strokovni in laični javnosti. Zaprtost ima
za posledico zmanjševanje umskih sposobnosti, saj ni novih izzivov in, kot da ni potrebe po
umskem odzivanju. To je opazno pri tistih, ki sicer hodijo izven doma in pri tistih, ki se gibljejo
samo v domu.”
Med odgovori so se na več mestih našle tudi pohvalne besede za trdo delo in pomoč zaposlenih, ki so
stanovalcem pomembno blažili osamljenost, stiske in skrbeli za njihovo blagostanje ter telesno in
duševno zdravje.
»V domovih je treba pohvaliti delo zaposlenih. Bili so pod izjemnim pritiskom, a so se trudili, da
so nam dneve osame lajšali s prijaznostjo, komunikativnostjo in nasmehi. Dejstvo pa je, da so
zaposleni absolutno preobremenjeni. Kadrovsko so domovi podhranjeni. A saj to vsi vemo,
kajne?«
Med težavami so izpostavili še pomanjkanje informacij s strani vodstev domov in ministrstev,
premajhno povezanost z domsko zdravnico, težave s prejemanjem osebne pošte, s prejemanjem
izvidov, z dostopom do specialistov in nenujnih zdravstvenih storitev, nespoštovanje priporočil o zdravi
hrani, arhitektonske ovire v domu ter strah, da bi se epidemija ponovila.
»Bojim se, da spet ne bomo smeli imeti obiskov in, da bodo dom spet čisto zaprli. Težko mi je,
ker ne vem, kaj se dogaja z mojo glavo, vedno več težav imam z razmišljanjem. Hčerki pa mi
pri tem pomagata, kadar prideta na obisk, ali kadar grem z njima ven iz doma.«
So se pa med stanovalci znašli tudi taki, ki jim je izolacija od zunanjega sveta ustrezala.
»Posebnih problemov mi doba karantene ni delala. Prepričana sem, da je bilo mnogim težje,
prav tako pa sem tudi prepričana, da so vsi zaposleni v domu naredili vse, da se ne bi
najranljivejši počutili še bolj osamljene. Poudarila bi rada, da sem imela ves čas občutek velike
varnosti, celo večje, kot če bi bila pri svojcih, ki so zaradi svojih poklicev v tem času delali.«
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4.8.2 Svojci in bližnji stanovalcev domov za starejše
190 svojcev in bližnjih stanovalcev domov za starejše je prispevalo svoje odgovore na odprto anketno
vprašanje. Sodelujoči v anketi so delili svoje osebne izkušnje, doživljanja, strahove, skrbi, frustracije,
stiske in predloge. Številne osebne izpovedi so omogočile vpogled v tiste razsežnosti epidemije in
posledice omejevalnih ukrepov v domovih za starejše, do katerih ima javnost redko dostop, a so
pomembne za razumevanje razmer v domovih med prvim epidemičnim valom, vključno s počutjem in
odnosi, v katere je posegla epidemija. V kratkih povzetkih ni moč zajeti vse osebnih zgodb in izpovedi
o izkušnjah svojcev in bližnjih, v nadaljevanju zato sledi povzetek z nekaj citati izjav anonimnih
posameznikov. Citati izjav jezikovno spremenjeni, le lektorirani, z namenom ohraniti čim večjo
avtentičnost zapisov.
Svojci, ki so odgovorili na odprto anketno vprašanje, so izpostavili, da so domovi za starejše vse težje
kos naraščajočim izzivom, ki jih prinaša velik delež stanovalcev, ki za vsakdanje življenje potrebujejo
vse več pomoči.
»Če smo že na nek način lahko sprejeli, da so v času najhujše epidemije domove zaprli za
obiske, je zelo težko razumeti, da so domovi - vsaj ta, v katerem sta moja starša, en z demenco
in en preživel možgansko kap, a nezmožen govorjenja in hrom - enako storili tudi zdaj, ko je na
razpolago dovolj zaščitve opreme. Izolacija je zlasti težka za tiste, ki sami ne zmorejo in ne
znajo več uporabljati mobilnih telefonov, kar pomeni, da so v celoti odvisni od videoklicev, ki
jim jih - ko in če - omogoči dom. Čas, ko lahko vzpostavimo videoklic, je omejen na dve uri
dnevno, v času (11-13), ko smo v službah. Drugače vse pohvale osebju, vidi se, da so za
stanovalke in stanovalce v času epidemije res skrbeli, a družin ne morejo nadomestiti. So pa
vidno utrujeni in pod hudimi psihičnimi pritiski. Tukaj je politika zadnjih 30 let odpovedala, saj
ni bilo ustreznega ovrednotenja, koliko kadra je potrebnega, zlasti ker domovi za stare praktično
ne premorejo več relativno agilnih ljudi, ampak je velika večina takšnih, ki praktično pri vseh
opravilih potrebujejo pomoč in oskrbo. Menim, da lahko govorimo o sistemski diskriminaciji
starejših: na eni strani imamo odlično urejen sistem otroškega varstva, kjer starši prispevajo
največ 80 % cene, kjer so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati ustrezno število kapacitet itd.,
na drugi strani pa imamo drastično pomanjkanje mest v domovih za stare, zelo malo oddelkov
za ljudi z demenco, za oskrbnino pa večina populacije nameni celotno pokojnino, brez doplačil
družin pa sploh ne gre več. Žal nobena politika do zdaj ni potegnila vzporednice med
vrtčevskimi otroki in starejšimi, pa je vzporednic v resnici veliko: oboji potrebujejo veliko pomoči
pri opravljanju vsakodnevnih opravil. S tem, da jo eni (otroci) dobijo, drugi (stari) pa ne. Tako
davkoplačevalski denar ni razporejen pravično.«
»Absolutno podpiram namestitev okuženih stanovalcev v bolnišnice. Dejstvo je, da domovi za
starejše niso grajeni za ustvarjanje rdečih in sivih con, saj že tako primanjkuje prostora. Poleg
tega pa osebje v domovih (negovalke itd.) niso strokovno usposobljene za zdravljenje okuženih
oseb. Nujno je potrebno domove kadrovsko okrepiti, tako z zdravstvenim osebjem kot
negovalnim ter zagotoviti sredstva za stroške dela. Prekiniti je treba s prakso, da so to najslabše
plačana delovna mesta, saj morajo imeti bolničarji/negovalci veliko empatije za delo s starimi
ljudmi. V času epidemije so bili številni zdravstveni domovi zaprti za fizični stik in bi moralo
ministrstvo za zdravje sprejeti sklep, da se zdravstvene delavce, ki ne delajo zaradi zaprtja
zdravstvenih domov ali drugih oddelkov, prerazporedijo v domove za starejše, ne pa da se jih
pusti na cedilu.«
V obdobju, ko so bili domovi zaprti za obiskovalce, ko stanovalci praktično niso imeli stikov s svojci, so
fizične in psihične sposobnosti stanovalcev močno nazadovale, so zapisali svojci in bližnji.
»Mama je bila po ponovnih obiskih neprepoznavna, postarana, obnemogla, brez volje do
življenja. Ni razumela, zakaj nas ni bilo, počutila se je zapuščeno. Mislila je, da smo jo pozabili.
Zelo je bilo hudo tudi za nas, ker smo vedeli, kako se počuti. Nečloveško je omejevati stike
starim ljudem s svojci. Stiki so del ohranjanja zdravja. Tu bi morali gledati individualno in ne
skupinsko. Domovi niso bolnišnice, so nov dom stare osebe.«
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»Pred zaprtjem doma upokojencev marca, je bila oskrbovanka premeščena na varovani
oddelek - demenca. V treh mesecih, ko se nismo videli, se je njeno zdravstveno stanje tako
poslabšalo, da je bila ob dovoljenem obisku na srečanje pripeljana v vozičku.
Pred tem gibljiva, s spremstvom. Sprememba terapije in je obležala v postelji. Sledil je
respiratorni zaplet in sorodnico smo pred kratkim pokopali. Vzrok: sistem, ki ne deluje,
preobremenjenost zdravstvenih delavcev, premalo časa namenjenega negi in skrbi
oskrbovancem, brez fizičnih stikov s svojci.«
»V domu niso imeli okužbe in tašča je ostala zdrava, kar je vredno pohvale. Vendar je v tem
času na vseh ravneh, psihično in fizično, nazadovala. Ker je skoraj gluha, je bila povsem
osamljena, brez socialnih stikov z osebjem in sostanovalci in brez vseh potrebnih življenjskih
in drugih informacij. O sorodnikih je bila obveščena tako, da smo ji pisali klasična pisma. Njen
edini sprotni vir informiranja o epidemiji so bili naslovi pod novicami v televizijskih oddajah. Zelo
je pogrešala, da bi ji kdo kaj povedal. Pogrešala je svoje časopise. Osebje je bilo po njenih
besedah še kar prijazno, vendar niso imeli časa, da bi kar koli pojasnjevali. Ko smo se videli,
je povedala, da se je počutila ponižano, ker je bila prvič po 70 letih povsem neurejena - brez
frizure in z velikim narastkom. Njej to zelo veliko pomeni in ji je bilo huje, kot če bi bila lačna.
Mislim, da je to ključna težava: fizično je bila dejansko na varnem, počutila pa se je kot v
hiralnici, za odpis.«
»Moja bližnja je bila stanovalka doma. Umrla je pred nekaj meseci, zelo kmalu po koncu
epidemije. Pred epidemijo in pred zaprtjem doma in prepovedjo obiskov se je dobro držala, še
v marcu je sama brala, se smiselno pogovarjala, prebolela je bolezen in je okrevala po njej.
Med epidemijo je bila osamljena, nihče ni smel k njej. Ni bila deležna razgibavanja in pomoči
strokovnega osebja po predhodni bolezni in svojci ji nismo mogli pomagati, da bi okrevala, zato
je obležala. Dovolili so obisk samo enkrat na teden enemu svojcu. Šele ko je res močno
opešala, so nam izjemoma dovolili obisk enkrat na dan, da jo nahranimo. Med korono ji je
neznana oseba ukradla z vratu zlat obesek, ki ga je nosila petdeset let in nam je bil drag spomin.
Verižico so ji pustili na vratu. V domu ne vedo, kdo je bil. Ona najbrž takrat sploh ni več vedela,
da se je to zgodilo, ali pa nam ni več znala ali mogla povedati. Med korono je izgubila voljo do
življenja. Vprašalnik sem izpolnila zato, da imam možnost nekomu povedati, kako zelo hudo je
bilo vse to doživeti in kako nesmiselno je bilo, da so morali naši bližnji v izteku življenja hirati v
žalosti in tišini, zaprti v sobah, da se ne bi okužili z virusom... na koncu pa so mnogi umrli - od
samote. Mi pa smo doma jokali z njimi in za njimi, pa jim nismo mogli pomagati, jih prijeti za
roko, jih objeti. Staremu človeku ne moreš dobro razložiti, da ne moreš priti zaradi nekega
virusa. On ne razume in je žalosten, ker si ga pozabil. Kadar sem lahko prišla k njej za tiste pol
ure, nisem imela maske, ko sem bila ob njej in tudi objemala sem jo in jo držala za roko,
namesto da bi bila na razdalji 1,5 m. Tega nihče ne more prepovedati, ljudje smo in imamo
srce. In vesela sem, da sem tako storila in spet bi naredila enako.«
Stanovalci domov so umirali sami, so Zagovorniku sporočili svojci in bližnji.
»Oče je bil srednje dementen in zdravje mu je pešalo. Do karantene smo mu zagotavljali
vsakodnevne obiske. Od karantene dalje smo bili odvisni od osebja, če so imeli čas in voljo, da
so mu omogočili telefonski klic. Da sta se slišala vsaj z mamo, njegovo ženo, saj se sam s
telefonom ni znašel. Za klice so skrbeli negovalci, ki jih je bilo že prej premalo in so bili dodatno
obremenjeni. Socialna delavka ali npr. delovna terapevtka, ki terapij v tem času ni izvajala, nista
prevzeli funkcije povezav s svojci. Ne vemo, koliko je razumel, zakaj so se obiski enostavno
prenehali. Tudi telefonsko je bil vedno bolj neodziven, čeprav je prej bil zmožen pogovora.
Prepoved socialnih stikov je bila zanj usodna, ne kovid. Ob obiskih smo ga bodrili, prinašali
informacije, pomagali hraniti, zagotovili, da je bil preoblečen, prinesli vitamine, ga namazali s
kremo... Telefonsko smo ves čas preverjali njegovo stanje in dobivali vse slabše informacije.
Da ga ne posedajo več v voziček, da je zelo shujšal, da so ga pričeli hraniti po cevkah ... V
bolnico vseeno ni šel. Šele, ko je zdravnik ocenil, da ne bo preživel do naslednjega jutra, so
dovolili mami, da ga obišče, za 20 minut v polni zaščitni opremi. Umrl je po treh dneh, brez
svojcev.«
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»Moja mama je v tem času zbolela za navadno pljučnico. Hkrati je zavračala uživanje tekočin.
Kako hudo je njeno stanje, me niso obveščali. Na koncu so mi le sporočili, da so jo odpeljali na
urgenco v UKC, od koder so me obvestili, da zaradi popolne dehidracije in pljučnice umira. Še
teden dni se je borila za življenje, potem pa ugasnila. DSO sem po elektronski pošti obvestil o
žalostnem koncu in se pritožil, da niso pravi čas poskrbeli zanjo. Odziva ni bilo.«
»Resnično smo bili v strašni stiski ob nenadnem zaprtju doma, ko smo prišli pred zaklenjena
vrata, saj smo prej očeta obiskovali vsak dan. Nato pa ga do njegove smrti, tik pred zaključkom
prepovedi obiskov, nismo niti enkrat smeli ne videti ne obiskati, niti se posloviti od njega, ko je
preminil. Omogočen nam je bil pogovor preko viberja, a to je resnično premalo za osebo, ki leži
skoraj nepokretna in se zaradi demence občasno izgublja. Vsekakor se zavedamo nevarnosti
okužbe in resnosti bolezni, vendar so nekateri domovi znali poiskati človeške načine in npr.
organizirati sobo s pregrado, da so se lahko stanovalci s svojci vsaj videli in se pogovorili. To
bi nam ogromno pomenilo. Tako pa smo se počutili kot, da so kar naenkrat, kot bi odrezal,
domovi upokojencev postali hujše kot zapori za starejše. Za vedno nam bo ostal grenak priokus
glede tega, kako je naš oče odšel, brez možnosti slovesa, pa čeprav so se pred pojavom corone
v domu zelo trudili in smo bili s storitvami zadovoljni.«
Mnogi svojci in bližnji so zapisali, da na več anketnih vprašanj niso mogli odgovoriti, ker v času zaprtja
domov za obiskovalce do informacij niso imeli dostopa, niti za pomoč pri hranjenju, posedanju, negi
svojca.
»Anketa se večinoma ne nanaša oziroma je neuporabna za nepokretne in dementne
oskrbovance, saj vprašanja niso prilagojena na njihovo stanje. Ker sami ne morejo dati teh
informacij, tudi svojci ne moremo vedeti, kaj se je dejansko dogajalo v domu. Največja težava
pri teh oskrbovancih (lasten primer je nepokretna, delno - ne pa popolno dementna oseba), je
bila nezmožnost osebnih kontaktov, ki so pri teh kategorijah najbolj pomembni. Stanje se je
zaradi paničnega zapiranja domov drastično poslabšalo: hudo poslabšaje demence, oseba je
pozabila jesti s priborom in je znala jesti samo še s prstom, oseba je shirala in je po mesecu
izolacije potrebovala infuzijo, da je preživela. Problem domov in zgoraj opisanih varovancev je,
da ni časa, da bi se kdo z njimi ukvarjal. Čeprav oseba ne more in ne zna sama jesti, se hrana
samo postavi pred njo in je prepuščena sama sebi oziroma svojci zagotavljamo prisotnost pri
vsakem obroku, da se kaj poje. Zato ne vemo, kakšno je bilo stanje med zaprtjem domov,
ampak glede na stanje, v katerem smo našo varovanko dobili nazaj, zelo slabo. Gre za popoln
zdrs slovenske socialne države, saj so razmere v domovih, vsaj glede na naše izkušnje, (vsaj)
za vse, ki niso mobilni, katastrofalne!«
»Morda se zdi, da kar precej stvari ne vem, čeprav (razen v tem norem času covida) hodim v
dom vsak dan! Moj oče že 15 let ne govori in stvari od njega preprosto ne morem izvedeti. Je
pa shujšal, fizično nazadoval in to popravljam z njim zdaj, ko spet lahko pridem do njega (sicer
niti približno ne tako kot bi želela). Še posebej nepokretnim in dementnim stanovalcem
varovanje v taki obliki kot se (še vedno) izvaja prinaša nepopravljivo škodo! Pomoč svojcev je
vsaj pri nas nezaželena, tisti pa, ki vsako dnevno prihajamo in seveda tudi opozarjamo, smo
označeni kot nikoli zadovoljne in sitne. Sama nimam nobene kontrole več, ker v sobo ne
morem, ne vidim, kakšna je koža pod plenico, ne če so prava zdravila ... To omenjam zato, ker
vse prevečkrat ni bilo tako kot bi moralo biti. Občutek imam, da je v ospredju samo to, da naših
ljudi ne ubije covid-19. Karkoli drugega ni pomembno. Važno je, da so "ne varnem". Žalostno.«
Svojci so opozarjali na mnoge sistemske izzive, s katerimi se soočajo domovi za starejše, npr.
zastarelost in neprimernost prostorske in druge infrastrukture, finančno podhranjenost domov in
pomanjkanje osebja.
»Kot svojka, ki delam na področju duševnega zdravja, sem prepričana, da bi morale biti službe
v domovih kadrovsko okrepljene. Starejšim, kar opažam tudi pri mami, so se poslabšale fizične
in psihične sposobnosti. To, da si sprva cele dneve zaprt v sobi, ne poteka fizioterapija in
delovna terapija, zelo slabo vpliva na varovance domov. Dokler mama ni padla, smo se znašli
tako, da smo z njo govorili skozi okno, da nas je vsaj v živo videla. Po tem, ko je izvedela za
sezname morebitnega zdravljenja ali ne v bolnišnicah, ki so bili narejeni, jo je bilo strah, da
bodo na koncu kar evtanazirani. V domovih bi morala v kriznih časih delati tudi močna zasedba
psihologov in psihiatrov oziroma oseb, ki so usposobljene za nudenje psihološke pomoči.«
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Svojci, ki so odgovorili na odprto anketno vprašanje, so bili večino zelo kritični, so pa poročali tudi o
pozitivnih izkušnjah.
»V /.../ domu za starejše občane so bili zelo dobro organizirani in vestni pri delu! Svojci smo se
jim zato tudi javno zahvalili z aplavzom pred domom.«
»Vse je dobro potekalo. Lahko bi imeli več pomoči, že na splošno je kadra premalo. V okviru
svojih zmožnosti so naredili dovolj.«
»Sporočam, da sem opisala razmere za mojo teto, za katero sicer uradno skrbi vnukinja, zato
tudi nisem bila o vseh spremembah oz. novih pogojih bivanja obveščena. Teta mi je le rekla,
da je dobivala hrano v sobo, da je bila z vsem zelo zadovoljna. Glede na to, da so preprečili
vsako okužbo, se izkazuje, da so bili strogi ukrepi pravočasno sprejeti in tudi izvajani. /.../«
Zagovornika so svojci in bližnji stanovalcev domov opozorili tudi na vidik izveninstuticionalnega varstva
starejših, ki se je med prvim epidemičnim valom tudi soočal s številnimi izzivi.
»Ste ob anketi pomislili na starejse, ki so bili sami doma? Tudi če mi do svojih svojcev v domu
nismo mogli dostopati kadarkoli, je bilo zanje zelo zgledno poskrbljeno. Moja prijateljica ni nikoli
potarnala nad stanjem v njenem domu. Veliko hujša je bila izolacija starejših, ki živijo sami. Ne
pozabljajmo teh.«
»Starostniki, ki živijo zunaj doma, so veliko bolj osamljeni, kot stanovalci v domovih. Ni mi bilo
všeč, da so govorili, da so stari zapostavljeni pri dostopu do trgovin. Morda bi res potrebovali
več zaposlenih v domu, to ne bi bilo slabo. Zelo smo bili zadovoljni z oskrbo svojca v domu.
Nevladne organizacije in Varuh človekovih pravic bi si morali redno ogledovati domove za
starejše, da bi dobili realno sliko.«
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4.8.3 Direktorji
Direktorji domov za starejše opisujejo predvsem velike stiske, v katerih so se znašli vsi, ki so vpeti v
domove, od stanovalcev, njihovih svojcev in bližnjih, do zaposlenih in vodstva. Pogoji so bili težki in
negotovi tako za zaposlene kot za stanovalce so povedali in poudarili, da bodo imeli vpleteni zaradi
stisk in obremenitev psihološke posledice, s katerimi se bodo še dolgo ukvarjali.
»Domovi za starejše smo se v času epidemije znašli v veliki stiski. Stanovalci so bili v stiski,
ker so bili ločeni od svojih bližnjih. Zaposleni so bili v stiski, ker so se zelo bali, da bi morebitno
svojo okužbo prenesli na stanovalce. Vodstvo je bilo v stiski, ker na trgu nekaj časa ni bilo
mogoče dobiti zaščitne opreme. Vse skupaj je skrbelo, kako bo, če do izbruha okužbe v
domu vseeno pride. Zdravstveno negovalnega osebja in osebja v socialni oskrbi je že sicer
premalo, po naših ocenah bi jih moralo biti vsaj za 30 % več. V primeru izbruha, bi prišlo še
do dodatnega izpada kadra, na pomoč zunanjih delavcev, pa ni mogoče računati. Skrbelo
nas je širjenje morebitne okužbe med stanovalci. Z improvizacijo smo sicer zagotovili
prostore za izolacijo, kot je bilo zahtevano s strani Ministrstva za zdravje, a smo prepričani,
da se ta rešitev v primeru izbruha ne bi izkazala za uspešno. Nenazadnje, zahtevani ukrepi
močno posegajo v človekove, ustavne in zakonske pravice naših uporabnikov, česar tisti, ki
so pisali navodila, niso upoštevali. Na pomoč države pri reševanju te problematike nismo in
še vedno ne moremo računati.«
»Najlepša hvala za podano možnost, da smo lahko izrazili svoje mnenje. V času epidemije
direktorji hodimo po robu. Vse končne odločitve in odgovornosti so na naši strani, ministrstva
podajajo zelo splošna navodila in zato ne prevzemajo nobenih odgovornosti. Če se odločimo
za zaprtje doma, smo lahko pod drobnogledom Varuha človekovih pravic, če se odločimo za
milejše ukrepe, lahko pride do vnosa okužbe v dom in smo odgovorni, zaradi neustreznega
ukrepanja. Stanovalci oziroma njihovi svojci, pa nas lahko v obeh primerih tudi tožijo.«
Da so bili v veliki meri prepuščeni samim sebi, da bi potrebovali izdatnejšo in odločnejšo pomoč države,
jasnejša navodila, ne samo priporočila, da je bilo veliko odgovornosti na direktorjih domov, so zatrjevali
respondenti. Kritični so bili do zahtev in odzivov odločevalcev, vlade, ministrstev, in v večini poudarjali,
da bi morala vlada v primeru okužb zagotoviti osamitve zunaj doma, prav tako pa bi morala biti obolelim
zagotovljena bolnišnična oskrba. Vzpostavljanje rdečih oz. sivih con znotraj domov zaznavajo kot
nemogoče, neprimerno, protizakonito, nevzdržno v primeru širjenja okužb in kot kršenje človekovih
pravic stanovalcev.
»Izjemno pomembno je dejstvo, da danes, 3. 7. 2020, v domovih, ne vemo kje bodo
nameščeni morebitno okuženi stanovalci. Dodajam, da v domovih širjenja okužbe ne bo
mogoče zajeziti. Tudi z improviziranimi conami ne. To dejstvo pomeni: večje število okuženih,
obolelih in gotovo prehitro umrlih starih ljudi v domovih. Samo z izolacijo okuženih
stanovalcev na varnih lokacijah, kjer jim bo na voljo primerna oskrba in zdravljenje, se lahko
širjenje okužbe v domovih zajezi. In tega scenarija še danes nimamo potrjenega. V primeru
izolacije okuženih stanovalcev izven domov, se tudi kvaliteta življenja neokuženih
stanovalcev v domovih bistveno ne spreminja. Dostopne so jim storitve, tudi delovne in
fizioterapije, druženje, sprehodi ... Socialna izolacija je manjša, kljub temu, da obiskov
sorodnikov ni. In po mojem globokem prepričanju, je samo taka rešitev dobra za vse
stanovalce, okužene in zdrave.«
»Vlada bi morala zagotoviti osamitev okuženih stanovalcev izven domov. Z zahtevami po sivih
in rdečih conah in oskrbi in negi v domu, ni mogoče zagotoviti preprečitve prenosa okužbe.
Stanovalci domov so diskriminirani, saj nimajo enakih pravic do zdravljenja in izolacije, kot drugi
starostniki, ki bivajo doma. Kaj je s pravicami zdravih stanovalcev? Z zadržanjem okuženih v
domovih so kršene tudi njihove pravice, da ostanejo zdravi.«
»Stanovalci so upravičeni do dostojne obravnave, zaposleni do ustreznih pogojev za delo.
Osamitev zunaj doma v primeru okužbe je nujna, da se prepreči širjenje virusa. Rdeče in sive
cone so protizakonite in razlog za kratenje pravic zdravim stanovalcem ter odtegnitev
ustrezne obravnave za bolne stanovalce.«
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Iz odgovorov direktorjev na odprto vprašanje je zaznati še eno razsežnost, in sicer, da gre pri domovih
za starejše za 102 različni realnosti, saj so si domovi po velikosti, starosti, arhitekturi (nekateri so v
stavbah, ki niso bile grajene z namenom, da bo v njem socialno-varstvena ustanova), strukturi
stanovalcev, kadrovski sestavi, opremljenosti, lastništvu ipd. zelo raznoliki.
V tem je eden od razlogov, bi bilo moč sklepati, za tako različen odziv domov na epidemijo in tudi zato
so bili pogoji bivanja, ki so jih domovi lahko nudili stanovalcem, tako raznoliki od doma do doma.
»V času epidemije, predvsem zaradi osamitve stanovalcev, so se zaposleni toliko bolj trudili,
da so stanovalcem nadomeščali obiske. Zato je bilo dnevno na oddelkih delo razporejeno
drugače, dnevno je na oddelkih potekala telovadba, branje, izdelava izdelkov. Vsi stanovalci
so imeli možnost izhoda na vrt, ki je dovolj velik, da ni prišlo do mešanja stanovalcev. Prav
tako, so zaposleni poskrbeli, da so dnevno vozili nepokretne stanovalce v park ali vsaj na
balkon. Vsem stanovalcem je bila zagotovljena možnost stika s svojci preko balkona v 1.
nadstropju, seveda po predhodnem naročilu na obisk, prav tako so imeli možnost preko
Skype-a. Največ so pogrešali objeme svojcev, vendar se niso pritoževali, saj so videli, da se
zaposleni zelo trudijo. Zaposleni so hodili v službo zelo odgovorno in pod hudim stresom, saj
nihče ni želel biti 'tisti, ki bo prinesel' okužbo v dom. Z zaposlenimi so bili organizirani kratki
sestanki vsake dva dni, zato da so bili res informirani o vseh dogajanjih. Socialno varstveni
zavodi smo bili na začetku prepuščeni sami sebi in svoji iznajdljivosti. Ker je bilo tudi za nas
prvič, nas večina ni imela zaloge zaščitne opreme, prav tako so zaloge pri dobaviteljih hitro
pošle, zato smo se morali znajti vsak za sebe. S strani Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za zdravje tukaj na začetku ni bilo nobene pomoči,
pomagati si si moral sam. S strani Skupnosti socialnih zavodov so prihajale vsaj informacije
kje se lahko nabavi kakšna zaščitna oprema. Še največ informacij o nabavi zaščitne opreme
smo imeli s strani zdravstvenega doma, ki pokriva naš dom. Prav tako smo s strani
zdravstvenega doma imeli ogromno moralno pomoč, osebe ki so bile na razpolago za
kakršnokoli vprašanje, kadarkoli v dnevu, za kar smo bili v našem domu zelo hvaležni. O
ministrstvih ne bi izgubljala besed, ker se obnašajo zelo mačehovsko. Naš dom je
koncesionar in koncesionarji nismo bili vključeni v prvi korona paket. Naši zaposleni še niso
dobili dodatka po kolektivni pogodbi, prav tako, sedaj pri povračilu o izpadu dohodka, ZZZS
ni ustrezen akter za razlago izpada za koncesionarje ...«
Epidemija je izpostavila sistemske pomanjkljivosti institucionalne oskrbe starejših in dolgoletnega
zanemarjanja tega področja, so dokaj enotno ugotavljali direktorji.
»Delo v domu za starostnike je težko in zahtevno, posebej še v zadnjih letih, ker se struktura
stanovalcev zelo spreminja glede na zdravstveno stanje, kajti domovi smo že postali
negovalne bolnišnice. Tako je torej prvotni koncept in namen tovrstnih ustanov popolnoma
spremenjen. S tem so povezani kadrovski normativi in vedno večja obremenitev zaposlenih.
Poleg tega je delo premalo ovrednoteno oziroma plačano, in tudi zato (ali predvsem zato!),
domove pesti kadrovska stiska. Skupnost socialnih zavodov na vse to opozarja že vrsto let,
a na ministrstvih, na vladi, pri ZZZS oziroma odločevalcih, naleti na 'gluha ušesa'. Očitna
nesoglasja med MDDSZ in MZ botrujejo neurejenim zadevam na tem področju, kar se odraža
v 'zgodbi o jari kači' pri sprejemu Zakona o dolgotrajni oskrbi, neživljenjskem splošnem
dogovoru, nesorazmerno oblikovani ceni socialnovarstvenih storitev (primerjava med ceno
oskrbnega dne v bolnišnici, ceno v zaporu in ceno v domu starejših!) ter verjetno še kje. Tudi
zame, in vem, da še za marsikoga, je veliko razočaranje odnos ministrstev do domov za
starejše oziroma stanovalcev v njih, v času po razglasitvi epidemije oziroma pandemije
covida-19. Ali so starejši ljudje res populacija 'odpisanih' in nimajo popolnoma enakih pravic
kot vsi ostali državljani?! Sprenevedanje o tem, kam sodijo oboleli oziroma okuženi - ali v
bolnišnico ali morajo ostati v domu - je res pod vsako kritiko. Domovi za starejše niso
bolnišnice, sploh pa ne ustanove za boj proti tako resnim infekcijam, saj nimajo za te storitve
niti najosnovnejše opreme, ustrezno usposobljenih kadrov, torej znanja, niti nimajo ustreznih
prostorskih zmogljivosti. Morbidno se mi tudi zdi razmišljanje o namestitvah v posebne
zabojnike, saj močno spominja na določeno zadevo, s katero pokojnika prenesejo na mesto
slovesa od tega sveta ... Morda bi lahko vse bilo drugače, če bi politika, ki se vpleta v vse
pore našega življenja, znala razmišljati na drug način, da bi dejansko dokazala kako in koliko
socialna država je Republika Slovenija, kajti pri političnih odločevalcih se praktično vse začne
in konča.
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Družba, ki se deklarira kot humana, bi morala postaviti človeka, kot socialno bitje, zagotovo
v ospredje. Mogoče bi bilo dobro, če bi pričeli razmišljati tudi o tem, da smo vsi ljudje, da je
življenje zelo minljivo in starost pride, preden se človek tega sploh zave. Prepričan sem, da
si je nihče ne želi dočakati in živeti obdobje 'zrelega klasja' v kontejnerju.«
Ob opisovanju dolgoletnih sistemskih pomanjkljivosti, ki so vplivale na soočanje domov z epidemijo, so
direktorji upanje za skorajšnje izboljšave sicer večkrat položili v nastajajoči zakon o dolgotrajni oskrbi.
Ob razmislekih o sistemski problematiki pa so izpostavili tudi pozitivne izkušnje in optimizem za
prihodnost.
»Kot direktorica bi si želela, da se končno spremenijo kadrovski normativi, za katere upam,
da bomo tudi prejeli plačilo s strani države. Namreč, nič ne pomeni, če se dvigne kadrovski
normativ in dobimo kader, katerega ne moremo in nimamo s čim plačati. Res, da sta obe
ministrstvi, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za
zdravje, podpisali sporazum o 30% dvigu kadrovskih normativov, upam, da ne bodo vsega
nato preložili na vodstva domov, ki nimamo od kje vzeti denarja za plačilo (strošek dela v
našem zavodu že sedaj presega 2/3 vseh prihodkov, da ne pišem še vsega ostalega, kar je
nujno potrebno zagotoviti za normalno funkcioniranje). Naši ljudje, vsi starostniki, si zaslužijo
kakovostno in strokovno opravljene storitve in to bomo lahko dosegali z dodatnim kadrom.
Sicer pa si minister Janez C. Kralj, vsaj za moje pojme, zasluži eno veliko pohvalo, saj je
dokazal, in še vedno dokazuje, da je človek na pravem delovnem mestu. To, da v našem
zavodu nismo imeli nobenega suma, niti okužbe s covidom-19, pa prepisujem izjemno
dobremu sodelovanju z osebjem, resnično sem ponosna na vse in vsakega posameznega
zaposlenega ter vse stanovalce. Upam, da bo tako naprej.«
4.8.4 Zaposleni
Tudi zaposleni v domovih za starejše so v odgovorih na odprto vprašanje opisali raznolike razsežnosti
stiske, v kateri so se znašli v prvem valu, ko so bili domovi zaprti za obiskovalce. Med težavami, ki so
jih izpostavili, je bila tudi neusklajenost navodil s strani pristojnih institucij.
»Priporočila / navodila so se, predvsem na začetku, spreminjala dnevno. Vedno smo prejeli
več strani navodil, smiselno bi bilo posredovati le spremembe, ker smo izgubili ogromno časa,
da smo 'izluščili' , kaj je spremenjeno. Ogromno enakih poročil na več različnih naslovov (obe
ministrstvi, NIJZ, Varuh človekovih pravic idr.), vsak seveda s svojim obrazcem. Ogromna
izguba časa in nesmiselnega dela namenjenega komu??? Smiselno bi bilo, da podatke
posredujemo na en naslov, kjer bi bili na voljo vsem potrebnim institucijam. Tudi v tem trenutku
se ves čas ukvarjamo samo še s priporočili in poročanji na različne naslove. Zaradi
neorganiziranosti ministrstev in NIJZ nam zmanjkuje časa za stanovalce, ker je očitno bolj
pomembno, da poročamo o nesmiselnih stvareh, zalogah.... Kakorkoli, domovi nikoli nismo bili
bolnišnica. Že samo če se pogleda kadrovska zasedba (dom - bolnišnice), je kristalno jasno,
da so navodila o organizaciji con in o prerazporeditvi kadra popoln nesmisel in je nemogoče,
da katerikoli dom 'izpelje' optimalno v primeru okužbe. Bolnišnice imajo po vseh sobah dostop
do kisika. V domovih razpolagamo z omejeno količino oksigenatorjev in kisikovih jeklenk - le za
urgenco ...«
»Priporočila in ukrepi so zelo težki za povzeti, saj se vsa priporočila vežejo med seboj in
zahtevajo izvajanje le-teh (vseh predhodnih ). Npr. priporočilo MZ št. 181-70/2020/846 dne 15.
07. 2020 podaja zvezo na 8 predhodnih dopisov za obdobje od februarja do navedenega
dopisa. Pomeni izpolnjevanje in upoštevanje vsega, kar so MZ, NIJZ, MDDSZ priporočili in
napisali (do sedaj dva polna fascikla). Stanovalci sami so zelo strpni in razumevajoči ter
hvaležni za ves naš trud. Selitev iz sobe v sobo, iz cone v cone, je po mojem mnenju še bolj
stresna, saj njegov dom popolnoma razgalimo (odstranimo vse osebne predmete in dodatno
opremo), naselimo vanjo drugega uporabnika in hkrati še neučinkovita (nezakonita?). Vsem
zdravim se omeji aktivnosti in hkrati ogroža njihovo zdravje.«
Zagovorniku so zaupali težave, s katerimi so se zaposleni soočali pri pridobivanju informacij,
zagotavljanju zaščitne opreme in vzpostavljanju treh con. Posebej so izpostavili težave, ko so
stanovalci, ki so imeli potrjeno okužbo s koronavirusom, ostajali v domu skupaj s tistimi, ki niso imeli
potrjene okužbe.
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»Zaradi zagotovitve sivih in rdečih con, je delovna terapija ostala brez prostorov, primorani smo
bili v izselitev z verjetnostjo, da teh prostorov ne bomo dobili več nazaj. Morala bi biti podana
enaka splošna navodila in ukrepi za vse udeležene, tako pa si je vsak po svoje krojil ukrepe,
navodila, prepovedi, bodisi za stanovalce ali svojce (obiski; kje, kdaj, kako, prinos priboljškov
za stanovalce, omejitve glede maš, prireditev in drugih druženj znotraj domov).«
»Vse pristojne institucije so v tem primeru pogorele na celi črti. Od nepravočasnega
obveščanja, do neprejemanja zaščitne opreme (opremo smo prvič prejeli nekje sredi aprila!
Prej smo jo iskali sami in kupovali). Najbolj pa boli, da je bilo prvo navodilo ministrstva, da v
kolikor imamo sum na covid-19, stanovalca ne smemo pošiljati v bolnišnico!!!! Domovi nismo
grajeni, da bi lahko imeli izolacijo, s tem kršimo tudi pravice stanovalcev, ki so zdravi. Za piko
na i so nam odvzeli možnost dodatka po kolektivni pogodbi, denarja, ki so nam ga obljubili pa
do današnjega dne še nismo prejeli. Epidemija je tako domove pahnila v še večje finančne in
kadrovske stiske. Pokazali so, da tej državi ni mar za starejše in zaposlene, ki delajo z njimi!«
»V domovih za stare smo se soočili s hudo sistemsko diskriminacijo starih ljudi in zaposlenih v
domu. Zdelo se je, da ne strokovna in ne laična javnost nista na naši strani. Prevladal je
neoliberalističen pogled, da so tisti, ki ne prispevajo več k povečevanju BDP-ja, odveč in zato
niso v enakopravnem položaju pri dostopu do zdravstvene oskrbe. Drugače si ne znam razložiti
zavrnitev sprejemov naših stanovalcev v bolnišnice. Zunanji strokovnjaki so bili načeloma na
voljo samo po telefonu, da pa bi v domu imeli pomoč infektologa, dodatnih diplomiranih
medicinskih sester ali internistov, so samo sanje. Ostali smo sami in rešili smo se zaradi
dobrega vodenja, vsakodnevnega usklajevanja vodstvenega tima, velike požrtvovalnosti
sodelavcev, iznajdljivosti, iskanja donatorjev po svojih socialnih mrežah. Stanovalci so bili ves
čas zaprtja doma zelo razumevajoči in potrpežljivi.«
»Sporočiti želim, da je potrebno stanovalce domov za starejše, ki se okužijo s koronavirusom,
nemudoma hospitalizirati in umakniti od ostalih zdravih stanovalcev v domu. Jasno je, da sive
in rdeče cone v domovih nimajo želenega učinka, saj se okužbe širijo naprej in cone ne
zaustavijo okužb. Poleg tega pa je selitev stanovalca iz ene cone v drugo znotraj doma enako
stresna za stanovalca in svojce, kot bi bila selitev v bolnišnico. To vem iz lastnih izkušenj, saj
je selitev potrebna že ob sumu na okužbo in tem stresnim situacijam sem znotraj doma ves čas
priča. Da ob tem ne omenjam neustreznih prostorskih pogojev v domovih in seveda tudi
kadrovskih stisk.«
Kadrovska stiska je zaposlene v domovih za starejše močno obremenjevala.
»Na področju institucionalnega varstva starejših smo medicinski model želeli nadomestiti s
psihosocialnim konceptom obravnave uporabnikov storitve (stanovalcev). To je v precejšnji
meri ostalo na deklarativni ravni, saj s tako rigidno sistemizacijo delovnih mest ni mogoče
zadovoljevati celostnih potreb starostnikov. Za zadovoljevanje psiholoških in duhovnih potreb,
reševanje stisk in težav uporabnikov, razen socialnih delavcev v domovih (ki niso
kombiniranega tipa - posebni socialnovarstveni zavodi) ni ustreznega drugega kadra, npr.
(kliničnih) psihologov, socialnih gerontologov ipd. Socialni delavci zaradi obsega
administrativnega (neosebnega) dela izgorevajo ali so že izgoreli.«
»Premalo je kadra na splošno!!! Delovnih terapevtov, fizioterapevtov, sester! Vsega! Bili so
neizmerno preobremenjeni že pred korono, sedaj smo bili pa tik pred kolapsom in nas je držalo
pokonci samo odlična ekipa, dobri odnosi in to da delamo s srcem!«
»Kadrovski normativi so izjemno zastareli in neprimerni. Zaposleni so že pred razglašeno
epidemijo množično odhajali na bolje plačana in manj obremenjujoča delovna mesta, saj so pri
nas pregoreli ali pa so bili tik pred tem. Žalosti nas, da so zaposleni v domovih za starejše tako
necenjeni, zgarani (na meji izgorelosti), v čustvenih stiskah ter se množično odhaja ali pa
izogiba zaposlitvi v domovih, saj so stanovalci, ki prihajajo v domove, potrebni intenzivne
zdravstvene, fizioterapevtske, delovnoterapevtske in/ali paliativne oskrbe. Vendar nas je
premalo na vseh področjih ter fizično ne zmoremo vseh storitev, ki jih naši stanovalci nujno
potrebujejo, da jih izvedemo kakovostno ter v obsegu tako kot si želimo.
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Naše delovne obveznosti se samo večajo, telesne in čustvene stiske ter bolečine pa ravno
tako, saj več ne zmoremo. Zavedati se je potrebno, da so sedanji stanovalci v večini primerov
nepokretni ali pa delno pokretni s številnimi pridruženimi kronični boleznimi in potrebujejo 24urno nego. In pomoč pri izvedbi vseh dnevnih aktivnosti (osebna higiena, hranjenje,
preoblačenje ...). Nujno potrebno je sprejeti zakon o dolgotrajni oskrbi, posodobiti kadrovske
normative in zvišati plače v zavodih zdravstvenim delavcem, saj se srečujemo in zdravimo na
dnevni ravni z vsemi vrstami patologij (nevrološke, duševne, mišično-skeletne ...), mogoče celo
v večjem obsegu raznolikosti, kot pa v marsikateri bolnišnici, ki so specializirane za zdravljenje
samo določenih (npr. nevrološka klinika, onkološki inštitut, travmatološki) ter smo veliko bolj
obremenjeni, kot pa v teh specializiranih bolnišnicah. Upam, da bom uspela dočakati dobre
rešitve na te hude problematike, saj ne vem, kako dolgo bom lahko še vztrajala v svojem delu,
ne glede na to, kako rada ga opravljam.«
Zaposleni so poročali tudi o izzivih, s katerimi so se soočali pri komunikaciji s svojci stanovalcev ali
njihovimi bližnjimi.
»Imeli smo srečo, da v ustanovi nismo imeli potrjenega primera bolezni. V času zaprtja doma
je bilo nekaj negodovanja, predvsem med določenimi svojci, med stanovalci minimalno. Veliko
težavo je predstavljalo nekaj svojcev, ki so bili (in so še vedno) prepričani, da 'virus sploh ne
obstaja', da 'gre za prevaro' in da so ukrepi nepotrebni.«
»Pritisk določenih svojcev je res precej velik. Poleg skrbi za zdravje stanovalcev, lastno zdravje
in zdravje domačih, nas zaposlene najbolj skrbi, kaj se bi / bo zgodilo, če virus res zaide v dom,
v povezavi s kadrovsko situacijo. Že tako so normativi nemogoči, v primeru bolezni in izolacije
sodelavcev pa se bojimo, da bo zmanjkalo kadra za nego stanovalcev.«
Kljub težkim razmeram so zaposleni želeli ostati empatični in storiti vse, da bi bilo stanovalcem čim bolj
znosno, so poudarili v več komentarjih. Prav tako so navedli, da je stanovalcem večji stres predstavljala
selitev iz sob,ki so njihov dom, v primeru premeščanja v cone, kot pa stres zaradi strahu pred okužbo
ali celo smrtjo.
»V času aktualne okužbe so bili stanovalci res omejeni na svojo sobo, niso imeli obiskov, niso
dobivali toliko priboljškov od svojcev (karantena prinešenih stvari za 72 ur), niso imeli skupnih
aktivnosti ... Vse to je bilo za njih hudo in mučno, vendar so vse razumeli. Najhuje pa je bilo
ljudi seliti iz njihovih sob, ki so njihov dom, njihovo varno okolje. Te selitve so na marsikomu
pustile večje posledice, kot sama korona. Morate se zavedati, da ti ljudje se v večini ne bojijo
umreti, bojijo pa se umreti drugje. In ko sedaj govorimo s stanovalci, kako bi bilo v primeru
okužbe v našem domu, če bi bilo potrebno aktivirati rdečo cono, povedo, da oni se ne bodo
selili, raje se okužijo in umrejo v svoji sobi. To je zelo stresno, tako za njih kot za nas zaposlene,
ki jih na to pripravljamo. In ta stres, ta strah, kaj nam bo covid-19 prinesel, nam dela večjo
škodo kot sama okužba.
Če pride do okužbe v domu, bi morali definitivno okužene preseliti na drugo lokacijo, kar ne
pomeni nujno bolnišnico, saj jih veliko dejansko ne potrebuje bolnišničnega zdravljenja,
definitivno pa imeti dodatne prostore v bližini doma (npr. mobilne hiške) in strokovno
usposobljen zunanji kader. Zdravi stanovalci ne bi smeli biti obremenjeni s selitvami, da bi mi
lahko zagotovili rdečo in sivo cono obolelim, ter prikrajšani pri celotni oskrbi, ker mora naše
osebje delati v izolaciji. In to ob dejstvu, da smo že tako kadrovsko podhranjeni. Če v našem
domu ne bi bilo tako srčnih zaposlenih, tega ne bi preživeli. Zavedati se morate, da smo vsi
zaposleni spremenjeni po tej izkušnji in skrbi me, kdaj, če sploh kdaj, si bomo opomogli in se
zopet veseli vračali na delo. Zaposleni povedo, da še enkrat kaj takega ne zmorejo preživeti.«
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4.8.5 Predstavniki nevladnih organizacij
Predstavniki nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva pravic starejših (v nadaljevanju:
predstavniki NVO), so bili zelo kritični. Predvsem so opozorili na sistemske težave na področju
institucionalne oskrbe starejših, prostorsko stisko, kadrovsko podhranjenost, pomanjkanje podpore
domovom pri soočanju z okužbami.
»Že vrsto let si domovi prizadevajo za izboljšanje prostorskih in kadrovskih pogojev za bivanje
v domovih, ta problem je bil sedaj še posebej pereč, ker ni bilo dovolj kadra in tudi prostori niso
vedno dovoljevali razselitve oz. preselitve okuženih oseb. Moti me, da niso domovom pomagali
v bolnišnicah, kljub temu, da so imeli sobe pripravljene za tiste s covidom, vendar so bile na
srečo sobe prazne, ker ni bilo dosti hospitaliziranih. Ali smo to delali le zato, ker je šlo za starejše
ljudi, ki lahko 'umrejo'. Domove in njihove zaposlene smo pustili same, da so reševali svojo
problematiko sami. Ali nima minister za zdravje možnosti, da reče, da določena bolnica mora
sprejeti starejše iz domov? In to bi minister moral urediti takoj. Tak minister naj takoj odstopi.
Tu minister ni odigral svoje vloge, kljub temu, da ga nekateri postavljajo na piedestal. Kaj smo
naredili v zdravstvu? Zdravnike in zdravstvene delavce smo 'osamili', ljudi pa pustili same,
nemočne. Še posebej starejši težko pridejo do svojega zdravnika (neodzivanje na telefon),
čakanje na specialistične preglede itd. Dosti starejšim se zdravstveno stanje poslabša in
prihajalo je tudi do smrti zaradi drugih bolezni. O tem molčimo vsi v tej državi. Eni zdravstveni
delavci v bolnišnicah pa so za to dobili še dodatke. Jaz se strinjam, da dodatke dobijo tisti, ki
so delali v težkih pogojih, ne pa tisti, ki 'so čakali'. Po prvem valu bi morali nujno vsaj kadrovsko
okrepiti domove, pa se spet ponavlja stara zadeva, sedaj v drugih domovih. Ne pozabimo, vsi
bomo enkrat stari in kako se bomo počutili, če se bo nekdo obnašal do nas tako, kot se sedaj
to dela. Vsaka družba je vredna toliko, kolikor zna poskrbeti za svoje ranljive skupine, med
katere spadajo tudi starejši.«
»Stanje v domovih je katastrofalno in ta korona je vse le potencirala. Za to so odgovorne vse
vlade zadnjih 30 let in zadnji čas je, da za stanje, kakršno je, nekdo odgovarja. Pa še to: ste
podobno anketo izvedli tudi pred korono?«
Prepoved stikov, omejitve gibanja, oskrba starejših z okužbo v domovih, umanjkanje testiranja
stanovalcev in zaposlenih, pomanjkanje zaščitne opreme, dodatne kadrovske in strokovne podpore ipd.
To so težave, ko so jih posebej izpostavili predstavniki nevladnih organizacij za starejše.
»Stari v domovih ne bi smeli biti nikoli izolirani od svojcev, kar je, zlasti pri umirajočih, a tudi vseh drugih,
obolelih in zdravih, povzročalo stiske, neprimerno težje od morebitne okuženosti. Poskrbeti bi morali za
drugačne zaščitne ukrepe, najmanj morda rednejše testiranje stanovalcev in obiskovalcev. Ob
pozitivnem testu bi morali vsakega stanovalca osamiti zunaj doma ali skupino okuženih preseliti v
prostore zunaj doma. Država bi morala v domove (oziroma bolje, na ločene lokacije za okužene) poslati
medicinsko osebje, zdravnike in druge, ki bi skrbeli in zdravili obolele stanovalce. Država bi morala
poskrbeti za vso zaščitno opremo za zaposlene v domovih in stanovalce, pa tudi za nujno medicinsko
opremo. Morala bi poskrbeti tudi, da bi organizirala večje število strokovnjakov, ki razumejo stiske
starejših, če take strokovnjake v državi sploh imamo, oziroma če jih je dovolj. Kako, skorajda smešno,
če ne bi bilo groteskno, se slišijo vse močnejši glasovi, da se je ves svet žrtvoval za dobrobit starih,
umirali pa so skoraj izključno stari v domovih za stare. Na področju zaščite starih in drugih ranljivih v
institucijah, je država pogrnila. Stare smo žrtvovali, da smo ohranili lepo podobo močno načetega
javnega zdravstvenega sistema, saj drugače ni mogoče razumeti, da so stari umirali v domovih,
bolnišnice pa so bile dvotretjinsko prazne.«
Predstavniki NVO so opozarjali tudi na po njihovem problematično dogajanje v nekaterih domovih,
prepovedi gibanja in medsebojnega druženja stanovalcev, pomanjkljivosti v prehrani in pomanjkanje
duhovne oskrbe, psihološke podpore in soudeležbe stariejših pri odločitvah.
»Zavedamo se, da so bili odzivi in delovanje domov v času epidemije zelo različni.
Nekateri so se zelo potrudili, da so stanovalcem čim bolj olajšali življenje, še posebej, ker
je zelo manjkal stik s svojci, prostovoljci, zunanjim svetom. V nekaterih domovih pa so ta
čas ustvarjali še dodatno paniko (čeprav ni bilo okužbe v domu) in stanovalcem
prepovedali medsebojno druženje in obiskovanje, vstop v kapelo (nekaterim duhovna
tolažba ogromno pomeni) - zadrževati so se morali po sobah.
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Na obroke v jedilnico so hodili v dveh skupinah, s tem, da je osebje prvo skupino
'priganjalo' naj hitro pojedo, ker za njimi pride še ena skupina. Drugo skupino pa tudi, ker
morajo delavci čim prej pospraviti in iti domov. Stanovalcem, ki jim vsakodnevno gibanje
ogromno pomeni (težave v duševnem zdravju), je bilo to praktično onemogočeno oz.
omejeno na nekaj kvadratnih metrov. Huje kot v zaporu! Ko so se ukrepi že sproščali, so
stanovalci slišali izjaviti glavno sestro 'Do sedaj smo jih naučili, da ostajajo po sobah in
naj tako ostane tudi naprej'. Žal je epidemija pokazala veliko pomanjkljivosti pri skrbi za
starejše ljudi in res upamo, da se bo v prihodnje kaj izboljšalo. Ni prav, da imajo starostniki
v domovih tako majhno možnost odločanja glede kvalitete svojega življenja! Žal opažamo,
da se vedno bolj njihove potrebe reducira na materialno oskrbo (streha nad glavo, hrana
ipd.), vedno manj pa je pomembno zadovoljevanje nematerialnih potreb. Zagotovo imajo
vlogo pri tem tudi zastareli standardi glede zaposlovanja. Je pa seveda veliko (vse)
odvisno od srčne kulture človeka, ki dela s starostnikom. Nenazadnje mu ta s plačevanjem
oskrbnine omogoča plačo. Že zaradi tega, bi morali stanovalci imeti moč za odločanje o
sebi!«
Nekateri so bili kritični tudi do vodstev domov za starejše.
»Izkazalo se je, kako zelo je vse odvisno od vodstva! Kjer vodstvo ni bilo doraslo svoji funkciji,
je bilo težav preveč in posledice nepopravljive. Vodstvo so direktor in namestnik za področje
zdravstvene nege in oskrbe!«
»Bistven problem je premalo zaposlenega strokovnega kadra zdravstvene nege. V bolnišnico
sodijo le bolniki, kar pa okužba še ni, zato bi dodaten kader rešil težave, ki jih sedaj želite naprtiti
bolnišnicam in drugim institucijam. Vodenje domov starejših občanov je zgrešeno, saj
potrebujejo starostniki, zaradi daljšega življenja in pridruženih bolezni, tudi strokovni kader.
Zavedati se je potrebno, da je veliko starostnikov v lastnih domovih, kjer je situacija nedvomno
slabša. Napram slednjim, so oskrbovanci v domovih oskrbljeni bolje, saj so deležni tudi vsaj
delčka stroke.«
Opozarjali pa so tudi na stiske starejših, ki ne bivajo v domovih za starejše. Pomoč na domu je bila po
besedah enega od respondentov »katastrofalna«.
»Veliko starejših oseb, ki niso v institucionalnem varstvu, in njihovih svojcev, je v času
epidemije covida-19, ostalo samih, prepuščenih samim sebi. Nujno je, da država nameni
sredstva v postopen prehod z oskrbe v ustanovah, na storitve v skupnosti. To je tudi za
državo in uporabnike cenejše in bolj humano.«
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5 KVALITATIVNI DEL RAZISKAVE
5. 1 Opis pristopa
Zagovornik je v okviru kvalitativnega dela raziskave o razmerah v domovih za starejše v času njihovega
zaprtja za obiskovalce v prvem valu epidemije opravil tudi več polstrukturiranih intervjujev, in sicer
sedem anonimiziranih in pet neanonimiziranih. Kvalitativni del raziskovanja so sodelavci
Zagovornika opravili po izteku spletne ankete, v času med 1. septembrom in 12. oktobrom, pri čemer
so se vprašanja še vedno nanašala na oceno razmer v domovih za starejše v prvem valu epidemije.
Za tak pristop se je Zagovornik odločil iz več razlogov; najprej zato, ker je bil, pričakovano, odziv
stanovalcev domov za starejše na spletno anketo po obsegu razmeroma skromen. Drug razlog pa je
bil v tem, da se je z zahtevnostjo teme raziskave marsikomu lažje soočiti v neposredni komunikaciji
med intervjuvancem in tistim, ki intervju opravlja (npr. zaradi možnosti dodatnih pojasnil). In nenazadnje,
polstrukturirani intervjuji so priznana metoda kvalitativnega raziskovanja, ki ponujajo poglobljen uvid v
subjektivno zaznavo nekega problema oziroma vprašanja.
Intervjuji so bili polstrukturirani, kar pomeni, da so intervjuvanci odgovarjali na enotna in razmeroma
splošna ter odprta vprašanja (med intervjujem niso bili prekinjani in tudi ne posebej vsebinsko
usmerjani). Vprašanja177 so bila v vsebinskem smislu povzetek vseh petih sklopov vprašanj iz spletne
ankete, in sicer:
•
•
•
•
•

informiranje,
zagotavljanje zaščite in podpornih storitev,
dostop do zdravljenja in kakovost zdravstvene oskrbe,
dostopnost in kakovost oskrbe in drugih socialno varstvenih storitev,
zasebnost, stiki, omejitve gibanja ter varstvo pravic.

Sodelavci Zagovornika so opravili sedem anonimiziranih polstrukturiranih intervjujev, od tega pet s
stanovalkami domov za starejše in dva s svojcema stanovalcev domov. Stanovalke so bile predsednice
svetov stanovalcev in predstavnice stanovalcev v svetu zavoda – doma za starejše. Dva svojca sta
sama izrazila interes Zagovorniku za sodelovanje v polstrukturiranem intervjuju. 178
Namen neanonimiziranih intervjujev179 s poznavalci ali strokovnjaki institucionalne oskrbe starejših ali
povezanih področij je bil pridobiti dodatne informacije o razmerah v domovih za starejše v času prvega
vala epidemije in učinkih zaščitnih in omejevalnih ukrepov na dobrobit starejših.
Sodelavci Zagovornika so opravili intervjuje z naslednjimi poznavalci oziroma strokovnjaki (po
abecednem redu):
•
•
•
•
•

Ireno Ilešič Čujovič, univerzitetno diplomirano pravnico, predsednico Sindikata zdravstva in
socialnega varstva Slovenije;
Biserko Marolt Meden, univerzitetno diplomirano sociologinjo, predsednico Društva Srebrna
nit – Združenja za dostojno starost;
dr. Anamarijo Kejžar, univerzitetno diplomirano socialno delavko, predavateljico na Fakulteti
za socialno delo Univerze v Ljubljani (na Katedri za dolgotrajno oskrbo) ter direktorico
Centrerzitetno a starejših Horjul;
Miroslavom Aleksandrom Kolenkom, univerzitetnim diplomiranim pravnikom, predsednikom
sveta stanovalcev Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane;
Valerijo Lekič Poljšak, univerzitetno diplomirano organizatorko, predsednico skupščine
Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in direktorico Doma starejših občanov Črnomelj.

177 Gl. prilogo št. 1, 2 – vprašalnik za stanovalce in svojce
178 Zagovornik je stanovalce domov za starejše ter njihove bližnje dejavno vabil tudi k sodelovanju pri anonimnih
polstrukturiranih intervjujih, in sicer prek dveh dopisov svetom stanovalcev in klubom svojcev. Zaradi skromnega odziva je
Zagovornik za podporo vprašal Skupnost socialnih zavodov Slovenije, od koder so posredovali kontaktne podatke
zainteresiranih predsednic svetov stanovalcev.
179 Gl. prilogo št. 3 – vprašalnik za strokovnjake
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5.2 Povzetki polstrukturiranih intervjujev s poznavalci
V tem poglavju si po abecednem vrstnem redu imen intervjuvancev sledijo povzetki polstrukturiranih
intervjujev180, ki jih je Zagovornik opravil v jesenskem času s poznavalci in strokovnjaki s področja
institucionalnega varstva starejših. Povzetki so strukturirani po enakem zaporedju vprašanj, ki so bila
sicer vsa enako zastavljena sogovornikom, a v drugačnem vrstnem redu.
Irena Ilešič Čujovič, univerzitetna diplomirana pravnica, predsednica Sindikata zdravstva in
socialnega varstva Slovenije181
1. INFORMIRANJE (kakšna je bila dostopnost in kakovost informacij o korona virusu, o
kronavirusni bolezni ter o ukrepih za zajezitev širjenja okužb v domovih za starejše; ali so bile
informacije pravočasne in zadostne za obveščenost)
Intervjuvanka je povedala, da je vladala vsesplošna zmeda. Sicer pričakovano, saj je virus domove
doletel popolnoma nepripravljene. Navodila in informacije s strani države, vlade, NIJZ, so se
spreminjala dnevno, in temu primeren je bil odziv vodstev, zaposlenih, ki iz dneva v dan niso vedeli,
kako bodo morali delovati. Delno je to razumljivo, je poudarila, bi pa bilo pričakovati, da bi se vsaj po
začetnem tednu ali dveh to umirilo in normaliziralo ter pričelo podajati jasna navodila: od tega, na
kakšen način je treba organizirati delovni proces, do povsem delovno-pravnih vidikov, torej kako urediti
odsotnost delavcev, zagotoviti nadomestila, prerazporeditve... česar tudi kasneje ni bilo, in navsezadnje
še na dan snemanja pogovora182 ni bilo urejeno. V domovih še danes ne vedo, kaj bodo naredili, če
pride do situacije, kjer je npr. polovica, tretjina, zaposlenih odsotna zaradi okužbe. Intervjuvanka je še
izpostavila, da so se se vodstvo in zaposleni pri prenosu informacij stanovalcem zelo trudili: vključevali
so se celotni kolektivi, tudi tisti, ki sicer ne opravljajo nege ali dela s stanovalci (šivilje, receptorji) in npr.
omogočali stik s svojci preko tablic. Čutili so stisko stanovalcev in jim poskušali pojasniti dogajanje,
čeprav je bilo težko jasno in poenostavljeno prenesti informacije, ki že zaposlenim niso bile jasne.
Navodila za zaposlene so se vsakodnevno spreminjala, pri čemer starostnikom ni moč vsak dan
prenašati drugačnih informacij, zato so bili zaposleni v tem smislu v veliki stiski, je še dodala
2. Zagotavljanje zaščite in podpornih storitev (kako dostopna je bila zaščitna oprema v domovih
za starejše za zaposlene in stanovalce domov; kakšna je bila pomoč in podpora dodatnega
medicinskega ali drugega strokovnega osebja sta bili zagotovljeni v domovih za starejše)
V začetku epidemije je bilo stanje glede preskrbe z zaščitnimi sredstvi nično in porazno. Dolgo so bila
vodstva domov prepuščena samim sebi in lastni iznajdljivosti (npr. sami so šivali maske), je povedala
Ilešič Čujovič in dodala, da se je stanje postopoma in počasi izboljševalo. Tudi Sindikat je pomagal
članom z maskami in zaščitnimi plašči. V tem trenutku so preskrbljeni vsaj z osnovno zalogo zaščitnih
sredstev. Epidemija pa je pokazala problem s financiranjem in problem s kadrom. Pravna podlaga za
prerazporeditve kadra je bila vzpostavljena šele konec aprila, vendar kljub temu veliko pomoči ni bilo.
Grozljivo je bilo, je poudarila, da ob vseh čakajočih v zdravstvu teh niso preusmerili v zavode, kjer so
se borili z okužbo. Prav tako pa so bili prerazporejeni delavci premalo zaščiteni, predvsem v smislu
delovnopravne zaščite (npr. njihov status, ko delajo za drugega delodajalca), kar se tudi po pol leta ni
uredilo. Stanovalci pa so glede zaščitne opreme delili usodo zaposlenih – ko je ni bilo, je ni bilo za
nikogar, ko je bila, pa je bila za vse.

180 Prepisi celotnih intervjujev so objavljeni na spletni strani Zagovornika na naslovu: http://www.zagovornik.si/raziskave-odiskriminaciji/ v razdelku Poročilo o raziskavi razmere v domovih za starejše v prvem valu epidemije covida-19
181 O sindikatu je pojasnila: »Smo sindikat dejavnosti in v domovih so popolnoma vsi profili naši člani. Torej od, če rečem
socialnega delavca, fizioterapevta, do diplomirane medicinske sestre, srednje medicinske sestre, bolničarja, potem so v enem
delu socialno varstvenih zavodov varuhi, animatorji, potem pa te podporne službe, torej od uprave do kuhinje, pralnice«.
182
Intervju je bil posnet 16. 9. 2020.
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3. Dostop do zdravljenja in kakovost zdravstvene oskrbe (kakšen je bil dostop stanovalcev
domov za starejše do testiranja okužb z novim korona virusom in zdravljenja koronavirusne
bolezni)
Intervjuvanka je menila, da med epidemijo, iz več razlogov, ni bilo dovolj dobro poskrbljeno za nemoten,
pravičen dostop do zdravljenja za vse stanovalce. En razlog je vsekakor začetna zmeda, potem nejasna
ločnica med zdravstvenimi in socialno-varstvenimi zavodi, poleg tega različna stališča na ministrstvih
(za zdravje in za delo), kjer še danes ni prišlo do poenotenja. Poudarila je, da se kot sindikat niso
strinjali s pogledom Ministrstva za zdravje, da morajo socialno-varstveni zavodi sami poskrbeti za
stanovalce, ko ti zbolijo. Država mora izkoristiti vse resurse in narediti vse, kar je v njeni moči, da
prepreči širitve okužb v domovih, ki lahko postanejo žarišča in kjer, kot se je med epidemijo videlo,
prihaja do velikega števila smrti. Zdravljenja akutnih, kroničnih bolezni, pa so po njenih informacijah
potekala kot je potrebno, v skladu z osnovnimi koncepti zdravstvenega varstva: zdravstvene storitve so
bile, na nekoliko drugačen način, dostopne za stanovalce.
4. Dostopnost in kakovost oskrbe in drugih socialno varstvenih storitev (kakšna je bila
dostopnost, obseg, kakovost oskrbe in drugih socialno-varstvenih storitev za stanovalce
domov za starejše)
Že pred epidemijo so v Sindikatu opozarjali, da standard oskrbe ni določen in posledično obstajajo
razlike med domovi, pri čemer je eden od glavnih dejavnikov pomanjkanje kadra, je povedala njegova
predsednica Ilešič Čujovič. Med epidemijo je bilo nemogoče zelo kakovostno izvajati določene vidike
oskrbe, predvsem stike s svojci, ki so bili omejeni, saj so bili odvisni od razpoložljivosti osebja, ki se je
zelo trudilo, da bi jih omogočalo. Zaradi navodil s strani NIJZ je bilo zagotavljanje in način prehrane
vsekakor omejeno: hrana je bila med epidemijo manj raznovrstna, zmanjšali so vnos sveže zelenjave,
nekateri domovi so se izogibali vseh živil, ki zahtevajo obdelavo, ki bi lahko privedla do prenosa okužbe.
Prostočasnih aktivnosti ni bilo. Kakovost oskrbe, v smislu druženja, ki je bil pomemben del bivanja v
domu, je vsekakor umanjkala, je povedala sogovornica Tako za zaposlene, kot starostnike je bilo, po
poročanjih članov Sindikata, najtežje zahtevati ali prositi starostnike, naj so v svojih sobah, se ne družijo,
torej omejitev svobode gibanja.
5. Zasebnost, stiki, omejitve gibanja ter varstvo pravic
Intervjuvanka meni, da ukrepi niso bili prestrogi, nasprotno potrebno bi bilo premisliti o še kakšnih
dodatnih ukrepih, popolnih omejitvah, če bi res želeli omejit vnos okužbe v domove. Kot možno rešitev
izpostavlja, da bi bilo potrebno zamejiti tudi življenje zaposlenih, kar je po njenih besedah težko slišati
oz. izvesti.
6. Položaj starostnikov v domovih in izven
Intervjuvanka se je strinjala s tezo, da je bilo za stanovalce domov bolje poskrbljeno, kakor za tiste, ki
so bivali v domačem okolju. Izpostavila je, da so imeli starostniki, ki so bili doma, v praktičnem smislu
onemogočen dostop do zdravstvenih storitev, saj ne obvladajo poti, ki so sedaj uveljavljene, kot npr.
internet, telefon. Tako, da so starostniki v domovih po eni strani enostavneje prišli do zdravstvenega
varstva, po drugi strani pa so svojci in zaposleni poročali, da so stanovalci nosili veliko psihološko
breme. Počutili so se kot v zaporu, zelo so občutili zaprtost, strah, izolacijo, nezmožnost videti svojce.
Takih omejitev starostniki izven domov niso imeli.. Prav tako je bilo za starostnike v domovih slabše,
saj, ko je okužba prišla v dom, se je tam zelo hitro širila. Spet tretji vidik pa je več možnosti za kakšne
neprevidnosti ali nevarnosti za starostnike, ki živijo doma, sami ali v deljenih gospodinjstvih.
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7. O odnosu družbe do starosti in staranja
Intervjuvanka je menila, da se kot družba na deklarativni ravni zavedamo problema staranja družbe,
kar pa velikokrat ostane zgolj na tej ravni. Vemo torej, da problem je, nismo pa pripravljati vlagati v
rešitve. Starost potiskamo na obrobje. Predvsem dokler nimamo osebne izkušnje, to ni naš problem.
Prav tako meni, da smo ob začetku razglasitve epidemije pokazali neko skrb do starih ljudi, v smislu
paziti na starejše v družini, omejevati stike ali jih ne izpostavljati možnostim okužbe, vendar nismo
postali bolj senzibilni za probleme starih, starosti.
Še vedno ostajamo precej individualizirana družba, kjer vsakdo najprej misli in poskrbi zase, potem pa
so na vrsti širše družbene teme, je poudarila sogovornica. Področje starosti in staranja je popolnoma
zanemarjeno že dolga leta, predvsem s strani širše javnosti, kjer, kot sindikat, ki že vrsto let opozarjajo
na problematike, vedno naletijo na gluha ušesa. Koronavirus pa je izpostavil predvsem problematike
področja socialnega varstva in zdravstva. Kot možnosti naslavljanja starizma je izpostavila več
raziskav, javnega govora in debat, na različnih družbenih nivojih, več govora o načinu in posledicah
staranja družbe. Neznanje, nepoznavanje določenih lastnosti posameznika v družbi, pripelje do
individualizacije. Npr. če ne poznamo demence kot ene najbolj značilnih bolezni starejših, potem se
tega bojimo, smo odklonilni.
Intervjuvanka je izpostavila tudi, da je po poročilu Računskega sodišča o sistemu skrbi za starejše v
Sloveniji, stanje že desetletja alarmantno. V smislu institucionalnih oblik varstva imamo v Sloveniji
dotrajano infrastrukturo in prostore, veliko kadrovsko pomanjkanje in manko standardov ter normativov.
Morda še slabše pa je omrežje ostalih storitev za starejše. Sogovornica je poudarila, da imajo strokovno
zahtevo v sporazumu z Vlado podpisano od leta 2018, vendar se vsakokratna oblast temu izogiba.
Torej manjka sploh načrt o tem, kakšno storitev in kakšno kvaliteto storitve želimo imeti ter kakšen
kader potrebujemo za to.
8. Kaj bi bilo lahko bolje, kaj je bilo dobro, kakšne bi bile rešitve
Intervjuvanka opisuje, da smo se kot družba ob začetku epidemije odzvali kar primerno, vsi smo bili
nekako šokirani, želeli smo, da se to ne dogaja, hudo nam je bilo. Hkrati pa sistem temu ni sledil.
Sogovornico je žalostilo, da so tisti, ki so imeli moč odločanja, zgolj nemo gledali in prepustili vodstvo
posameznega zavoda samemu sebi. Iz pogovorov z vodstvi zavodov izhaja, je povedala, daje bila
pomoč države, zdravstvenih zavodov in Vlade ponekod boljša, drugod slabša, vendar bi bila lahko
vsekakor boljša. Sindikat je kmalu po razglasitvi epidemije pozval resorni ministrstvi naj zagotovita
pogoje, da bo v primeru širitve okužbe znotraj določenega doma, tja prišla takojšnja pomoč z vsem
razpoložljivim kadrom. Poudarila je tehnologijo, načine transporta in mobilnosti, ki so dostopni, zato je
neverjetno, da se ob takem razvoju v letu 2020 zgodi nekaj takega z domovih za starejše. Poudarila je,
da tudi v času nastanka intervjuja niso nič bolje pripravljeni.
Pristojna ministra so večkrat opozorili, da je treba sprejeti konkretne ukrepe, v smislu: "dom A ima
težavo, kdo iz ostalih 100 domov / zdravstvenih institucij mu bo jutri prišel pomagat", kar je potrebno
zagotoviti tudi s pravno podlago. Pomembno bi bilo zastaviti to pomoč široko, je bila prepričana
sogovornica, namreč, če pride pomagat nekdo iz doma B, potem je v tem domu manko, in kaj bo, če
se jutri tam pojavi okužba. Poudarila je, da so s strani ministrstev izražali, da se tega zavedajo, vendar
do realizacije načrta nikoli ni prišlo. Intervjuvanka je zatrdila, da smo bili septembra 2020 tam, kjer smo
bili v začetku marca. V zdravstvu je bilo sicer nekaj več postelj, vendar so bile te hitro zapolnjene in so
okužene selili nazaj v domove.
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Biserka Marolt Meden, univerzitetna diplomirana sociologinja, predsednica Društva Srebrna nit
– Združenja za dostojno starost
1. INFORMIRANJE (kakšna je bila dostopnost in kakovost informacij o korona virusu, o
kronavirusni bolezni ter o ukrepih za zajezitev širjenja okužb v domovih za starejše; ali so bile
informacije pravočasne in zadostne za obveščenost)
Informiranje je ocenila kot zelo slabo, saj so na društvo dobili konkretne pritožbe in primere. Poudarila
je, da je imela večina ljudi v domovih hude težave, težko so dojemali, kar jim je povedano ali napisano,
zato so potrebovali pomoč pri razumevanju informacij. Zelo veliko jih sploh ni razumelo, kaj se je
dogajalo. Poudarila je, da je imela sama redne stike z ljudmi v domovih. Opisala je primer gospoda, ki
ji je povedal, da niso dobili nobene informacije o tem, zakaj so bili zaprti v sobah, zakaj so tam jedli,
zakaj so zaposleni uporabljali zaščitno opremo itd. Srebrna nit je že od začetka poudarjala, da so
starejši ob zaprtju domov mislili, da jih je cel svet zapustil in niso razumeli, kaj se je dogajalo. Pri društvu
so preverjali spletne strani domov, da bi videli, kako so obveščali sorodnike. Našli so izjemno
pomanjkljive informacije v smislu "vse je v redu; eden je okužen; ne smete nič prinašat; obiski so
prepovedani".
Po telefonih so bili v domovih za svojce dostopni le ob določenih urah in zelo težko dosegljivi za
informacije. Kar je bilo sicer razumljivo, saj so imeli veliko dela. Informacije pa so bile, po besedah
intervjuvanke, pogosto zelo pavšalne, v smislu "vse je v redu". Izpostavila je primer njihove uporabnice,
ki se je pritožila, da je dobila zgolj informacije, kot npr. "redno odvaja", njo pa je zanimalo psihično stanje
sorodnice, kako je dojemala oziroma razumela situacijo.
Sogovornica je poudarila, da so obstajale zelo velike razlike med domovi in direktorji. Ponekod so se
zelo trudili pri predajanju informacij stanovalcem, vendar je menila, da je bilo vsega premalo. V začetku
so upoštevali predlog Srebrne niti in ljudem v nabiralnike dajali listke z informacijami, saj starejši ne
gledajo vsi televizije ali pa ne razumejo oziroma potrebujejo kratko, jedrnato informacijo. Takih načinov
komuniciranja bi moralo biti več). O SMS sporočilih, ki jih je vsem pošiljala vlada, je sogovornica opisala
primer, ki ga je povedal stanovalec, da ga je gospod iz sosednje sobe, čisto prestrašen spraševal, kaj
mu vlada pošilja, kaj je naredil narobe, ali česa ni plačal... Tovrstno neprilagojeno komuniciranje je torej
prispevalo k hudim stiskam, je prepričana intervjuvanka.
Številni ljudje nimajo tablic, pametnih telefonov, računalnikov, televizorjev, tako v domovih, kot zunaj
njih, zato bi moralo biti več, na enostaven način napisanih npr. letakov, ki bi jih lahko oseba večkrat
pogledala, ko pozabi, kaj se dogaja, zakaj je zaprta, kaj je koronavirus, zakaj je pomembno umivati
roke, je poudarila Marolt Meden. Prav tako je bilo skupinsko gledanje televizije v domovih ukinjeno,
tako da so bili nekateri v popolnem informacijskem mrku.
Glede informacij s strani vlade in NIJZ, je sogovornica navedla očitke direktorjev, da je bilo neskladje
informacij, pomanjkanje posluha, pripravljanje navodil mimo vodstev, neupoštevanje njihovih predlogov
ipd. Številni direktorji so v strahu pred okužbami ali odgovornostjo, npr. pretirano omejevali ali upoštevali
predloge, je bila prepričana intervjuvanka. Kot edino dobro stvar, ki so jo naredili na Ministrstvu za
zdravje med prvim in drugim valom, je sogovornica izpostavila veliko izobraževanj za domove, kako se
varovati pred okužbami.Vprašanje, pa je, je dodala, kako so to prenesli v prakso. Glede na število
domov, ki so v času pogovora183 beležili okužbe, je bila prepričana, da ne prav dobro.
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2. Zagotavljanje zaščite in podpornih storitev (kako dostopna je bila zaščitna oprema v domovih
za starejše za zaposlene in stanovalce domov; kakšna je bila pomoč in podpora dodatnega
medicinskega ali drugega strokovnega osebja sta bili zagotovljeni v domovih za starejše)
Na začetku je bila situacija zelo slaba, saj domovi te opreme niso imeli na zalogi za primer epidemije,
zato so bili v hudi stiski. Ponovno je vse odvisno od direktorja in od lokalnega okolja, ponekod je to takoj
priskočilo na pomoč, je povedala sogovornica
Dodala je, da je vlada v začetku epidemije sprejela odlok, po katerem so vsi prodajalci zaščitno opremo
lahko dobavljali samo zdravstvenim ustanovam. Pri tem so izpustili socialno varstvene ustanove. Tudi
če so direktorji želeli kupiti opremo, je niso mogli, saj je odlok to prepovedoval, je poudarila. Potreben
je bil napor s strani direktorjev in Srebrne niti, da so prepoved umaknili. Prav tako so v posameznih
občinah štabi civilne zaščite v različnih merah dobivali zaščitno opremo. Dodaten problem pa je bilo
tudi neznanje uporabe zaščitne opreme, ki je bilo ponekod problem še med nastajanjem intervjuja.
Zato so bile, po prepričanju sogovornice, delavnice in izobraževanja zelo pomembni. Da je nujno
premisliti o stroških za zaščitno opremo, je še posebej izpostavila. Nekaj stroškov je domovom povrnila
država, ponekod pa so jih zaračunavali stanovalcem. Nekateri domovi že imajo izgubo in finančne
težave, je povedala Marolt Meden.
3. Dostop do zdravljenja in kakovost zdravstvene oskrbe (kakšen je bil dostop stanovalcev
domov za starejše do testiranja okužb z novim korona virusom in zdravljenja koronavirusne
bolezni)
Predsednica Srebrne niti je menila, da je bil dostop do zdravljenja zelo okrnjen. Odpoved
specialističnega pregleda, ki bi vodil v zdravljenje določene bolezni in omogočil še nekaj let življenja,
pomeni onemogočanje dostopa do zdravstvene oskrbe, ki vsem pripada iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja, je poudarila. Slaba da je bila tudi komunikacija s starostniki, vedno preko nekoga drugega
in ne z osebo, npr. spraševali so sestre, kako se stanovalec počuti, zdravniki so ocenjevali na podlagi
prenesenih informacij, pogosto niso bili prisotni in niso pregledali stanovalcev.
Glede zdravljenja ob okužbi je poudarila, da bi vsi okuženi in bolni, skladno z Zakonom o nalezljivih
boleznih, morali biti odstranjeni in izolirani zunaj doma (). Dodala je, da lahko hitro pride do zapletov in
poslabšanja stanja, za kar pa v domovih niso imeli resursov. Ponoči v domovih ni bilo zdravstvenega
osebja, ki bi prepoznalo stiske, tako da so, po njenem mnenju, nekateri prej umirali, tudi zato ker niso
bili hospitalizirani. Na njihovo zahtevo Ministrstvu za zdravje, da odredi sistemski nadzor in nadzor nad
umrlimi, ki bi pokazal na te nepravilnosti, niso dobili odgovora.
Prav tako ni bilo odziva, ko so zahtevali, da se vsi vložni listi umaknejo, je povedala Marolt mede in
poudarila, da da so bili starejši prikrajšani, niso bili deležni enake obravnave. Kot primer je navedla da
smo ob začetku epidemije poslušali "zboleli so trije vojaki na misiji, pripeljali so jih v Slovenijo" in takoj
hospitalizirali. To so bili mladi, zdravi, brez pridruženih bolezni, iz domov starejših pa so hospitalizirali
le redke.
4. Dostopnost in kakovost oskrbe in drugih socialno varstvenih storitev (kakšna je bila
dostopnost, obseg, kakovost oskrbe in drugih socialno-varstvenih storitev za stanovalce
domov za starejše)
Intervjuvanka je menila, da so, zaradi izjemno slabih kadrovskih normativov v domovih, po večini lahko
zagotavljali zelo slab standard. Veliko storitev, ki dvigujejo kakovost bivanja, so namreč pred epidemijo
namesto zaposlenih opravljali študenti, prostovoljci in predvsem sorodniki. Umik študentov zdravstvene
nege z delovnega procesa, je pomenil veliko manj kadra, ki bi se lahko strokovno ukvarjal s stanovalci.
Umanjkala je tudi pomoč pri hranjenju, pri pitju, veliko ljudi je bilo hospitaliziranih zaradi uroinfekta ali
dehidracije.
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Poudarila je, da so bile vse dejavnosti, od fizioterapije do delovne terapije, skupinskih telovadb, krožkov,
dejavnosti z zunanjimi sodelavci, ki so izjemno pomembne za ohranjanje samostojnosti starejših v
domovih, ukinjene. Tako, da stanovalci vseh teh storitev, ki bi jih morali biti deležni in jih, nenazadnje
tudi plačajo, niso bili deležni. Poleg tega pa je dodatno bremenila odsotnost številnih zaposlenih zaradi
okužb. Sogovornica je imela podatke o tem, da v enem od domov dva meseca niso okopali ljudi, jim
preoblekli posteljnine. Prepričana je bila, , da je bilo tako še marsikje.
Posedanje je bilo omejeno na minimum oz. se je osebo, že pred epidemijo, posedalo ali dalo na
invalidski voziček, ko je dobila obisk. Med epidemijo, pa je bilo to popolnoma ukinjeno. Po epidemiji so
bili obiski, zaradi manka kadra, npr. enkrat na teden ali na trideset dni, omejeni na določene ure, zgolj
na delovni teden, je povedala intervjuvanka
5. Zasebnost, stiki, omejitve gibanja ter varstvo pravic
Ukrepi so bili po mnenju intervjuvanke prestrogi. Z zapiranjem domov so bile kršene človekove pravice
stanovalcev. Menila je, da bi ob zagotovljeni zaščitni opremi in izobraževanju, ob upoštevanju razdalje,
razkuževanju, nošenju mask, rokavic ... morali dovoliti obiske sorodnikov. Opisala je primer hčerke, ki
je medicinska sestra in bi lahko, ob vsej zaščitni opremi, nudila pomoč pri negovanju nepokretne osebe
s težavami pri hranjenju, pa ji vstop ni bil dovoljen.
Kljub temu, da je Ministrstvo za zdravje na pobudo Srebrne niti, večkrat pisalo navodila za domove, da
morajo osebam s hudo demenco in umirajočim omogočiti obiske, tudi tega, praviloma, niso dovolili.
Popolna prepoved obiskov je povzročila veliko hudih psihičnih posledic, šlo je za zelo težke zgodbe, je
bila prepričana sogovornica. Tega ni nihče raziskoval, vendar jih poznajo iz prejetih klicev, sporočil.
Izpostavila je primer, ko je gospa skočila iz drugega nadstropja in storila samomor, pri čemer je
poudarila, da je nihče ne bo prepričal, da gospa ni kazala nobenih psihosocialnih težav in da nanjo ni
vplivalo, da ni bilo obiskov, kljub temu, da direktorica doma zatrjuje, da je bilo pri njih vse v redu in da
pri gospe niso opazili nobene stiske.
Sogovornica je bila prepričana, da tudi v prihodnje, ob novih izbruhih, ne bodo sprostili oziroma odpirali
domov. Popolna zapora doma se ji je zdela popolnoma neprimerna. Alternative bi morale biti, da se
domov ne zapre v celoti za prostovoljce, še posebej usposobljene prostovoljce s področja socialne
oskrbe in zdravstvene nege ali zunanje sodelavce, ki so bili že prej prisotni in v pomoč v domu. Prav
tako, bi morali spustiti v dom tiste sorodnike, ki pomagajo pri hranjenju, pitju, je poudarila Marolt Meden.
6. Položaj starostnikov v domovih in izven
Sogovornica je menila, da so bili starejši, ki so ostali doma, v slabšem položaju zelo prikrajšani, v
primerjavi s tistimi v domovih. Zaradi zmanjšanja te dejavnosti so bile hude težave pri dostopu do
pomoči na domu zaradi odloka o prepovedi prehajanja med občinami pa tudi pri pomoči drugih, ki niso
sorodniki.
Opiše konkreten primer, kjer je bil gospod izpuščen iz bolnišnice, po kapi in ni bil sprejet v dom niso pa
mogli zagotoviti niti pomoči na domu, ker niso sprejemali novih uporabnikov.
7. O odnosu družbe do starosti in staranja
Intervjuvanki se odnos do starejših zdi neprimeren. Premalo upoštevamo solidarnost in empatijo.
Poudarila je, da so starejši vse aktivno življenje vlagali v družbo, v kateri živimo in imajo že na podlagi
tega določene pravice. Kritično je naslovila kapitalizem, ki je privedel do številnih neenakosti in tega,
da vse, kar ni mlado, lepo, sposobno, ni vrednoteno.
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Starostniki so velikokrat diskriminirani na podlagi njihove starosti, npr. na področju izvajanja
zdravstvene dejavnosti, v zadnjem letu pa, da se je to zelo pokazalo na socialnih omrežjih ob uveljavitvi
ur za ranljive skupine. Poudarjanje, da so domovi za starejše jedra, vir, žarišča okužbe je po mnenju
intervjuvanke pri ljudeh ustvarjalo občutek, da so starejši krivi, da se okužbe množično pojavljajo prav
v domovih. Opisano pa pelje v ta slabšalni odnos, starizem, je bila prepričana sogovornica, in zelo
kritično ocenila politiko Ministrstva za zdravje,. Slednje je, v skrbi za ohranitev prostora v bolnišnicah,
uveljavilo sistem koordinatorjev, ki so na nestrokoven, neetičen način, s pregledovanjem kartotek in
izpolnjevanjem vložnih listov, starejšim onemogočali dostop do bolnišničnega zdravljenja. Kritično je
izpostavila tudi izjave zdravnikov, v smislu "ti stari v domovih, ki imajo pridružene bolezni imajo itak
samo še leto ali dve življenja".
Sogovornici je zelo pomembna medgeneracijska solidarnost, pri čemer bi bilo nujno pri predajanju
ukrepov spremeniti trenutni diskurz in formulacije "to morate početi, da zaščitite starejše". Že s tem bi
se zmanjšal starizem, je bila prepričana in še, da starejši veliko dajejo mlajšim generacijam, od znanja,
izkušen dovarstva otrok in finančne pomoči. S strani države se v zadnjih desetletjih ni ničesar gradilo,
podeljevalo se je koncesije in veliko privatiziralo. S Pravilnikom o oblikovanju cen socialno varstvenih
storitev so stanovalci pokrivali kredite lastnikov domov. Skrb za starejše postaja tržna niša, storitve pa
zaračunavajo v skladu z omenjenim pravilnikom, kjer je postavljen tako zelo nizek standard, da
zaračunavajo kot nadstandard balkone, hodnike, uporabo kuhinje in številne storitve, ki niso pravilno
opredeljene, in ki bi morale biti financirane iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zasebniki imajo
interes, da širijo svojo mrežo zasebnih domov, država si oddahne, saj ji ni potrebno iz proračuna
investirati v nove domove in zagotavljati javne mreže, je bila kritična Marolt Meden.
8. Kaj bi bilo lahko bolje, kaj je bilo dobro, kakšne bi bile rešitve
Vse to, kaj narediti, da se ne ponovijo slabe prakse, so zapisali v javnih pismih, ki so jih, kot Srebrna nit
redno pošiljali vsem odločevalcem, je menila sogovornica
Vsekakor mora biti na voljo zaščitna oprema, dodatno plačana iz proračuna, saj domovi tega ne zmorejo
kriti. Morali bi se spremeniti kadrovski normativi, tako na področju zdravstvene nege, kot oskrbe, na kar
opozarjajo že dlje časa. Vsi starejši morajo imeti možnost, da gredo v bolnišnico, ko zbolijo, ali pa naj
pride v dom mobilna ekipa, ki poskrbi za obolele. Ob velikem številu okužb v domu pa bi se moralo
prerazporediti zdravstveni kader, ki je ostajal doma. Ministrstvo za zdravje bi moralo oblikovati skupine
in jih z odlokom poslati v domove, saj so imeli to pravico v času epidemije, vendar tega niso hoteli
narediti. Nekaj zdravnikov in medicinskih sester iz zdravstvenih domov in bolnišnic je sicer pomagalo v
domovih, vendar se je v domovih prepozno in premalo odreagiralo.
Sogovornica je menila, da z mobilnimi enotami (zabojniki) ne rešijo ničesar. Poudarila je, da pristojni
niso zagotovili dodatnih postelj v negovalnih bolnišnicah ali vzpostavili več negovalnih in covid bolnišnic.
Izpostavila je, da večina direktorjev in zaposlenih v teh ustanovah dela iz osebnih interesov in ne želijo
biti negovalne bolnišnice oz. skrbeti zgolj za starejše. Zdravniki družinske medicine, ki delajo v domovih,
so pogosto kazensko premeščeni tja, je dejala, tako se tudi v primeru pritožb slabega kadra ne da
zamenjati, saj ni drugih, ki bi opravljali to delo. Veliko je torej priložnosti za izboljšave na tem področju.
Ministrstvo za zdravje vztraja, da lahko vsi naredijo rdeče, sive cone, vendar tisti, ki jih naredijo, s tem
ukinejo vse prostore za ostale dejavnosti. S tem domovi izgubijo svoj smisel, socialno noto, ki pa je
izjemnega pomena. Več posluha bi moralo biti med pristojnimi, je zaključila Marolt Meden.
*
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Dr. Anamarija Kejžar, univerzitetna diplomirana socialna delavka, predavateljica na Fakulteti za
socialno delo Univerze v Ljubljani (na Katedri za dolgotrajno oskrbo) ter direktorica Centra
starejših Horjul
1. INFORMIRANJE (kakšna je bila dostopnost in kakovost informacij o korona virusu, o
kronavirusni bolezni ter o ukrepih za zajezitev širjenja okužb v domovih za starejše; ali so bile
informacije pravočasne in zadostne za obveščenost)
Stanovalcem so bila prvotnega pomena navodila in informacije, ki so prihajala s strani vodstva /
zaposlenih v domovih, oblikovana na podlagi navodil državnih institucij, je menila intervjuvanka. Dodala
je, da je bilo informiranje znotraj doma ustrezno, stanovalci so bili obveščeni na njim prijazen in poznan
način, preko pogovora z negovalkami, obvestil na oglasni deski, slik, piktogramov ipd.
Poudarila je, da je informiranje v tej populaciji bolj specifično kot za splošno populacijo, predvsem zato,
ker je med njimi veliko ljudi z demenco in je bilo treba ves čas bdeti nad tem, da so vsi slišali, razumeli
omejitve, jih upoštevali. »Če se da razumeti, potem so stanovalci razumeli, če je pa tako zdravstveno
stanje da ne, so se pa zaposleni, ob ustreznem vodstvu, potrudili za to, da so bili ukrepi spoštovani in
obravnava kakovostna ter dostojanstvena tudi v tem času. Če pa je negotovost pri direktorju, se to
prenaša naprej na zaposlene, to gre pa potem naprej na stanovalce, nato samo narašča negotovost,
jeza, kar pa ni ok.« je povedala dr. Kejžar.
Dodala je da so v številnih domovih, z namenom preprečevanja širjenja okužb, zaprli določene enote
in se stanovalci niso več družili. »S strani državnih institucij pa je bilo informiranje za direktorje, zaradi
preobilice vseh navodil, precej zmedeno.«
2. Zagotavljanje zaščite in podpornih storitev (kako dostopna je bila zaščitna oprema v domovih
za starejše za zaposlene in stanovalce domov; kakšna je bila pomoč in podpora dodatnega
medicinskega ali drugega strokovnega osebja sta bili zagotovljeni v domovih za starejše)
Intervjuvanka ocenjuje zagotavljanje zaščite in podpornih storitev kot pomanjkljivo, predvsem v smislu
zagotavljanja dodatnega kadra, saj ga država ni pomagala organizirati. pomanjkanje regijskih enot, ki
bi se vključevale, ali protokola, da bi se kader iz zdravstvenih domov / bolnišnic vključeval v delo domov,
če bi prišlo do okužb med zaposlenimi. Poudarila je, da so imeli tudi do polovice kadra na bolniški in
niso dobili nobene pomoči, torej so se direktorji mora sami znajti. Država bi tu morala organizirati večjo
zdravstveno pomoč, je povedala. Zaščitna sredstva (maske, razkužila) pa so bila problem za celo
Slovenijo, tudi v domovih. Situacija je bila zelo negotova situacija za vse institucije.
3. Dostop do zdravljenja in kakovost zdravstvene oskrbe (kakšen je bil dostop stanovalcev
domov za starejše do testiranja okužb z novim korona virusom in zdravljenja koronavirusne
bolezni)
Intervjuvanka je menila, da je bilo za akutna in kronična obolenja ustrezno poskrbljeno, saj da je šlo za
že zelo preizkušene procese, postopke. V smislu okužb s koronavirusom, pa je bilo v prvi polovici
prvega vala veliko negotovosti, nato se je vzpostavila bolj primerna rešitev, da so okuženi odhajali za
72 ur v bolnišnico, v tem času, pa se je vzpostavilo krizni načrt, ustrezne cone, s poudarkom na
samozaščitnih ukrepih za zaposlene. Pomembno pa je, je poudarila, da bi se lahko nekomu, ki je bil v
paliativni oskrbi, storilo več škode, če bi šel na bolnišnično zdravljenje. Poudarila je, da je vedno
potrebno strokovno, tako z vidika celostne zdravstvene obravnave, kot tudi socialne oskrbe, preveriti
anamnezo. S strani države ponujeni šotori za reševanje stiske s prostorom, se ji niso zdeli slaba rešitev.
Predvsem s stališča stanovalcev je bolje biti premeščen v šotor poleg doma, kjer zate skrbi isti kader,
kakor pa v popolnoma drugo okolje.
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Za krizne razmere vsekakor ni bilo dovolj kadra, je izpostavila Kejžar, predvsem če so bili zaposleni na
bolniški in ob zakonskih omejitvah, nad katerimi bdi delovna inšpekcija. Zato je bila nujno potrebna tudi
pomoč od zunaj.
4. Dostopnost in kakovost oskrbe in drugih socialno varstvenih storitev (kakšna je bila
dostopnost, obseg, kakovost oskrbe in drugih socialno-varstvenih storitev za stanovalce
domov za starejše)
Fizioterapevti in delovni terapevti so bili v domovih, izvedba terapij sicer ni bila primarna, ampak so
imeli stanovalci več možnosti biti vključeni v te programe, kot če bi živeli v domačem okolju, je
prepričana dr. Kejžar. Posedanje je bilo omejeno zaradi preprečevanja širjenja okužb in
preobremenjenosti, stisk ter strahu zaposlenih. Časopisi so bili še vedno dostavljeni. Dva naporna
meseca so bile določene storitve ustavljene, sedaj 184 pa, upoštevajoč zaščitne ukrepe, stanovalci
odhajajo spet na pošto, v trgovine ipd., je povedala sogovornica.
5. Zasebnost, stiki, omejitve gibanja ter varstvo pravic
Intervjuvanka je poudarila, da mora biti v domovih vsekakor i prisotna večja ali dodatna previdnost.
Omejitveni ukrepi so zato bili, glede na stanje, ki je vladalo, nujni. Največja težava ali najhujše za
stanovalce je bilo to, da so se domovi zaprli in ni bilo stikov s svojci. Prav tako je bilo to težko tudi za
svojce. Pri tem meni, da je omejitev stikov, kljub temu, da je boleča, potrebna, popolna zaprtost pa je
bila rezultat panike, čemur se je moč v prihodnje izogniti.
6. Položaj starostnikov v domovih in izven
Intervjuvanka je ocenila, da starejši v domovih niso bili v slabšem položaju v primerjavi s tistimi, ki so
bili doma: še vedno so imeli enake storitve zdravstvene nege, socialne oskrbe z izjemo stikov z
domačimi, vendar so imeli možnost delovne fizioterapije, domskega zdravnika in psihiatra, česar
starostniki v domačem okolju niso imeli. Prav tako mnogi, ki živijo doma, niso imeli obiskov zaradi strahu
svojcev, da bi prinesli okužbo, pomoč na domu je bila ponekod oslabljena ali je ni bilo.
7. O odnosu družbe do starosti in staranja
Intervjuvanka meni, da družba starostnike doživlja kot breme, predvsem finančno breme družbi in
družini. Čeprav se v določeni meri poskuša ustvarjati podoba aktivnih in milih starih, se starost, kljub
vse večjem številu starih ljudi, potiska na obrobje. V času korona krize, se je negativen odnos še bolj
pokazal: pojavil se je nekakšen strah pred starostniki, ki so bolj dovzetni za okužbe. Dolgotrajna oskrba
bo še dodatno pokazala, kako so stari ljudje obravnavani s strani odločevalcev, ki se po mnenju
sogovornice do starosti obnašajo zelo brezčutno. Intervjuvanka je poudarila tudi, da je starizem prisoten
v naši družbi, predvsem predsodki o tem, česa vsega stari ne zmorejo, kakšni da so. Poudarila je, da
so mladi dovzetni do starih ljudi in medgeneracijskih odnosov, vendar se zgodi neka sprememba, ko
postanejo del aktivne populacije, torej ko vstopijo na trg dela.
Problema starizma bi se bilo treba po prepričanju dr. Kejžar lotiti prek različnih vidikov: s finančnega
vidika je potrebno urediti dolgotrajno oskrbo in proračun prilagoditi potrebam starih ljudi ter pošteno
določiti finance, da se del aktivne populacije ne bi počutil ogroženo; na medgeneracijski ravni pa bi k
zmanjševanju/ preprečevanju starizma prispevali preprosti ukrepi, kot so uvajanje vsebin v šolah,
prostovoljno delo (kot enakovredni izbirni predmet), učenje veščin za življenje. Težko namreč
sprejemamo proces staranja kot del življenjskega poteka in spremembe. Po eni strani zaradi družbenih
oznak, po drugi pa zaradi tegob, počasne izgube avtonomije, moči, vpliva itd., ki jih starost neizogibno
prinese.

184

Intervju je bil posnet 15. septembra 2020.
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8. Kaj bi bilo lahko bolje, kaj je bilo dobro, kakšne bi bile rešitve
Sogovornica je povedala, da so se med prvim valom epidemije kazale razlike med direktorji; poudarila
je, da je treba opozarjati tudi na vse, za kar so domovi usposobljeni, ne zgolj poudarjati pomanjkljivosti,
temveč delati na razvoju domov. Sicer pa se je v tem obdobju, po mnenju intervjuvanke, pokazalo, da
nismo vešči uporabe sodobnih IKT, tako v zdravstvu, kot šolstvu. Manko kapacitet zaščitne opreme v
domovih pa je bil nesprejemljiv, saj bi morali biti pripravljeni na take dogodke.
Napaka je bila predvsem v tem, da domovom informacije niso bile podane na ustrezen način, saj je bilo
vsega preveč. Iz dneva v dan so bile nove informacije, kar je ustvarjalo paniko, prav tako, pa so bili
zahtevani ukrep neizvedljivi zaradi neustreznih kapacitet, tako kadrovskih, kot tudi prostorskih- S strani
državnih organov bi morala biti prisotna večja realnost. Dr. Kejžar je kritična že do same izbire izrazov,
ki so se uporabljali za stanovalce, s čimer so jim odločevalci in državni organi jemali avtonomijo.
Izpostavlja nesposobnost komunikacije med Skupnostjo socialnih zavodov Slovenije in državo, ki je
rezultat dolgoletne slabe komunikacije in odnosa med ministrstvom za zdravstvo in za delo. Gre namreč
za dolgoletno zanemarjanje domov, v katere se ni vlagalo, a epidemija ni bilo primerno obdobje za
reševanje starih problemov in izvajanje političnih pritiskov. Meni, da če do epidemije niso bili aktivni, pa
so s strani Ministrstva v prvem valu vseeno nekaj dali od sebe: ponudili/ dostavili zaščitno opremo,
zabojnike, strokovno pomoč.
Do Skupnosti socialnih zavodov je bila kritična, saj da je v takih razmerah neodgovorno izstopiti iz
delovne skupine ali postavljati pogoje, če si odgovoren za 100 domov. Treba je iskati optimalne rešitve.
Država, ki do epidemije ni naredila nič, tudi med epidemijo ne bo rešila teh težav. Pomagala bo zgolj
do neke mere z ukrepi preprečevati širjenje, omogočati, da se da oskrbeti okužene stanovalce. Državi
očita, da do zdaj ni naredila popolnoma nič in s kriznimi ukrepi ne rešuje problemov dolgotrajne oskrbe,
ampak samo pomaga z zaščitnimi sredstvi, zabojniki in navodili. Pri čemer s strani države še vedno ni
narasla ozaveščenost o tem, da se bo potrebno resno lotiti tega področja.
V smislu dolgotrajne oskrbe je poudarila, da je treba zagotoviti ustrezne pogoje bivanja za starostnike
v domačem okolju, npr. v finančnem in infrastrukturnem smislu. Če jim ne zagotovimo ustreznih pogojev
in zgolj rečemo, naj se starajo doma, jih izpostavljamo še večjim tveganjem.
Če domači prevzemajo oskrbo, so lahko starostniki prav tako še bolj izpostavljeni različnim oblikam
zlorab, do katerih vsekakor lahko prihaja tudi znotraj institucij, vendar je tam morda lažje ukrepati, so
bolj vidne, kakor v domačem okolju.
Država bi morala poskrbeti za zdravstveni kader, socialne oskrbovalke, saj primanjkuje kadra, na kar
se opozarja že vrsto let, je povedala sogovornica. Poskrbeti bi morala za večjo promocijo teh poklicev
preko zagotavljanja štipendij, posebnih spodbud in zagotavljati ugled, čast temu poklicu ter ga
ustrezneje finančno nagraditi. Večina negovalk ima po končani delovni dobi okvare hrbtenic, kolkov
ipd., zato je potrebno uveljaviti blažilne ukrepe, benificirani delovni staž. Kadra je vse manj, pri čemer
sedaj zaposlijo tudi neustrezne ljudi, kar tudi ni primerno. Na podlagi aktualnih podatkov, pilotnih
projektov dolgotrajne oskrbe se vidi, kakšne so potrebe. In če se kažejo razlike med tem, kar ljudje
potrebujejo, in količino sredstev, ki jih imamo, bo potrebno prerazporediti finance, nameniti več
sredstev.
Želi si, da se bodo na položajih odločevalcev našli ljudje, ki bodo sposobni spoštljive, odgovorne
komunikacije.
*
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Miroslav Aleksander Kolenko, univerzitetni diplomirani pravnik, predsednik sveta stanovalcev
Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane
1. Informiranje (kakšna je bila dostopnost in kakovost informacij o korona virusu, o kronavirusni
bolezni ter o ukrepih za zajezitev širjenja okužb v domovih za starejše; ali so bile informacije
pravočasne in zadostne za obveščenost)
Intervjuvanec je ocenil, da je bila informiranost znotraj doma primerna. Ukrepi so se izvajali,
stanovalcem so zadeve predstavili in jih nato večkrat ponavljali ter opozarjali, npr. na higieno rok, kašlja
itd. Vir informacij so bili za stanovalce predvsem zaposleni, velika večina ljudi sicer posluša radio, bere,
gleda televizijo, vendar to ni dovolj, tako da so, po njegovem mnenju, zaposleni dovolj ponavljali in
opozarjali, korektno prenašali informacije in se tudi sami v redu obnašali.
V tem smislu so lahko zelo hvaležni, saj zaradi dobrega sodelovanja, sprejemanja in upoštevanja
ukrepov tudi s strani stanovalcev v domu, kjer prebiva, niso imeli nobene okužbe. Prihajalo pa je do
drugih problemov, stisk, zaradi pomanjkanja obiskov itn.
Poudaril je, da so imeli verjetno več problemov v upravi, ki ob vsej poplavi navodil in odlokov, kdaj niso
več vedeli, kako in kaj.
Sicer je bilo marsikaj prepuščeno v odločanje direktorjem domov, ki so morali sprejemati ukrepe in je
nanje padla vsa odgovornost. Tako se je včasih dogajalo, da je bilo nekaterih omejitev več, kot je bilo
potrebno, a vendar je bilo to v skrbi, da se ne bi komu kaj zgodilo in bi potem direktorji nosili
odgovornost. Skratka, bolje se je bilo zavarovati, kot pa iti v določen riziko, ki lahko povzroči probleme.
2. Zagotavljanje zaščite in podpornih storitev (kako dostopna je bila zaščitna oprema v domovih
za starejše za zaposlene in stanovalce domov; kakšna je bila pomoč in podpora dodatnega
medicinskega ali drugega strokovnega osebja sta bili zagotovljeni v domovih za starejše)
Dodatnih kadrov niso dobili, sicer tudi niso imeli nobenega primera okužbe, zato težko sodi, kako je bilo
v domovih z okužbami. Sicer pa se je v prvem valu epidemije v njihovem domu z vidika kadra situacija
celo bistveno oslabila in je bilo manj ljudi, kot bi jih bilo normalno. Vsi študenti, ki so prihajali na prakso,
in tisti iz javnih del, prostovoljci in sorodniki, ki so pomagali, v tem času niso prihajali v dom, kar se je
zelo poznalo. Glede zaščitne opreme pa je povedal, da je bilo na začetku zelo kritično, saj je bilo težko
dobiti razkužila in maske, kar so bolj kakor stanovalci čutili zaposleni. Poudaril je, da jim sicer opreme
ni zmanjkalo, vendar je bilo kdaj zelo na tesno in se za prihodnji dan ni vedelo, ali bodo še dobili ali ne.
Kasneje so glede na povpraševanje narasle tudi cene.
Skratka, v začetku je bilo na tem področju kar precej problemov. je povedal intervjuvanec. Prejeli so
nekaj pomoči s strani gasilcev, skupnosti, družbeno-političnih organizacij. Prav tako so imeli potrebno
zaščitno opremo tudi stanovalci, vendar pravi, da v domu niso nosili mask, saj ni bilo potrebe, zgolj v
bolj skupnih prostorih, kjer je bilo več druženja. Poudarja, da so bili ob tem velik problem stroški, saj so
domovi morali nabavljati vso to opremo, prav tako pa niso mogli sprejemati novih stanovalcev (kar se
je nato sproščalo nekje konec maja), kar je vse pomenilo izgubo. Finančne slike zavodov so slabe, je
bil prepričan sogovornik, ki se je spraševal, kako se bo to pokrivalo. Ali bo ponovno prišlo do kakšnih
podražitev, kar bo spet problem, saj so pokojnine marsikje majhne in bodo morali svojci ali občine
krepko pomagati.
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3. Dostop do zdravljenja in kakovost zdravstvene oskrbe (kakšen je bil dostop stanovalcev
domov za starejše do testiranja okužb z novim korona virusom in zdravljenja koronavirusne
bolezni)
Sogovornik je povedal, da se je kriza sicer poznala, vendar je zdravljenje potekalo bolj ali manj na enak
način kot pred epidemijo. Če je lečeči zdravnik nekoga napotil v bolnišnico, je pri tem vztrajal in je oseba
tudi šla v bolnišnico. Prav tako tudi z zdravili ni bilo problemov. Rizik pa je bil tudi seveda velik ob
vsakem stanovalcu, ki je moral v bolnišnico oz. na urgenco, saj bi lahko bila to pot okužbe v dom, kar
se pa k sreči v njegovem domu ni zgodilo. Ob tem so se seveda bali, da se bodo te stvari bistveno
spremenile, če bo prišlo do okužbe, ker bodo morda bolnišnice odklanjale sprejem oz.bodo koordinatorji
vztrajali pri zdravljenju znotraj doma. Zdravstveno stanje v domu se, kar se tiče drugih bolezni, po
njegovem mnenju ni poslabšalo, saj so, ko je bilo to potrebno, bili deležni zdravljenja in odhajali na
preglede.
4. Dostopnost in kakovost oskrbe in drugih socialno varstvenih storitev (kakšna je bila
dostopnost, obseg, kakovost oskrbe in drugih socialno-varstvenih storitev za stanovalce
domov za starejše)
Kakovost se je brez dvoma spremenila oziroma zmanjšala, saj zaradi odlokov in omejitev niso mogli
nuditi določenih zadev, kot je denimo duhovna oskrba. tem so imeli na vsake toliko časa maše, potem
tega ni bilo. Pred epidemijo so prihajali npr. otroci iz šol, vrtcev, pevski zbori, kar je seveda vse odpadlo.
Obiski svojcev, ki so marsikdaj pomagali pri oskrbi stanovalcev, pri hranjenju, tudi niso smeli v dom.
Sogovornik je poudaril, da so bile travme pri številnih ljudeh, zaradi pomanjkanja stikov s svojci, zelo
hude, kar so, vsaj v njihovem primeru, kar dobro kompenzirali in skozi pogovore ljudem pomagali
zaposleni.
Opisal je, da se z zaprtjem doma cela vrsta dejavnosti in stvari konča, nastopi praznina, ki ni prijetna
ter ima posledice na številne druge težave pri ljudeh, npr. psihične
Fizioterapije so odpadle, razen nekega individualnega dela. Sprehodov po hodnikih, koles je bilo tudi
bistveno manj, kar je problematično, saj se pri starejših zelo hitro pozna upad in se potem težko vrnejo
v kondicijo. Marsikdo, ki je pred zaprtjem domov med prvim valom epidemije še "migal", je obsedel na
vozičku. Prav tako tudi delovnih terapij ni bilo, kar je zelo manjkalo, saj dajejo vsebino življenja v domu,
preko njih ljudje materializirajo svoje hobije ipd.
5. Zasebnost, stiki, omejitve gibanja ter varstvo pravic
Intervjuvanec je ocenil, da so bili ukrepi, četudi so bili tako omejevalni, v samem začetku smiselni. V
njihovem domu so zaradi prehladnih obolenj obiske zaprli že precej prej, prav tako so bili tudi izhodi že
nekoliko omejeni, nato pa je zadeva eskalirala in je nastopilo popolno zaprtje.
Ta ukrep pa je trajal kar nekaj časa, tako da so maja Ministrstvo pozvali k postopnemu odpiranju domov.
S strinjali so se z ukrepi, jih spoštovali, vendar je bil čas za odpiranje. Prav tako je ob tem pomembno
epidemiološko stanje okolja doma. Če je to slabo, je omejitev obiskov in izhodov seveda smiselna, če
je boljša, pa se je potrebno temu prilagajati, kar so vsaj pri njih počeli.
Opozoril pa je, da so stanovalci zelo različni, nekateri zelo pazijo npr., ko gredo ven, spet drugi ne. Imeli
so sicer od zaprtja v marcu in aprilu še enkrat za 14 dni zaprt dom zaradi stanja v okolju, ko se je slika
v okolici izboljšala, so pričeli sproščati.
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V času nastanka intervjuja185 so imeli izhode dvakrat na teden, organizirani so bili sprehodi v skupinah,
na vozičkih … Je pa bila ob sproščanju potrebna neka oblika varovanja, saj gre za rizično populacijo.
Obiskovalci so se morali najaviti, merila se je telesna temperatura, povedati so morali, ali so bili s kom
v stiku itd. Kljub temu, da je to obremenjujoče, pa je bolje nekoliko potrpeti, saj je to v njihovo dobro,
kar se tudi neprestano ponavljal in razlagal stanovalcem doma. Med epidemijo so stike zagotavljali
preko video in telefonskih klicev, tudi stanovalcem, ki nimajo telefonov, so poklicali svojce. Je bilo treba
kdaj počakati in potrpeti, ampak je bilo zagotovljeno.
6. Položaj starostnikov v domovih in izven
Odgovor ni enoznačen, je povedal Kolenko. Poudaril je, da v kolikor bi bil izven doma in bi se okužil, bi
bil napoten v bolnišnico, kar ni veljalo za stanovalce doma. To pa je že neka neenaka obravnava med
nekom, ki je varovanec doma, in tistim, ki biva izven institucije, na kar so opozarjali tudi v pismih in
zahtevali enako obravnavo ter ustrezno zdravljenje. Razlika je bila torej, da je bila, vsaj v prvih fazah,
zdravstvena oskrba za tiste izven doma, v kolikor so se okužili, boljša, saj bi bil napoten v bolnišnično
oskrbo, v kolikor je bila potreba po tem. Tako rekoč so bili v boljšem položaju tisti, ki bivajo doma v
smislu, ker so bili svobodni, sicer pa so bili marsikje ljudje sami, oskrba, ki so jo imeli, je bila marsikje
problematična (npr. glede prehrane, skrbi), saj so ljudje zaposleni ipd. V tem smislu pa so bili starejši v
domski oskrbi v boljšem položaju, saj so imeli te stvari urejene.
Prav tako je ocenil, da si marsikdo od odgovornih, zaposlenih in stanovalcev ne upa zelo iskreno
spregovoriti o zadevah. O tem, kar se je v domovih res dogajalo v tem času, saj lahko direktorje
sankcionirajo, jim izrazijo nezaupnico. Sveti zavodov so namreč sestavljeni tako, da ima država večino
ter glasovalni ustroj. V svetu zavoda imajo stanovalci zgolj enega predstavnika, država pa jih ima pet,
čeprav razen koncesije zavodu ne da nič, stanovalci pa dajo 65% sredstev. Meni, da ni bilo vse tako,
kot se je govorilo, vendar si marsikdo ne upa povedati.
Pomembno bi bilo tudi, pravi Kolenko, da bi se morda preko zakonodaje uredilo, da je moč glasu
stanovalcev za zavode zavezujoča. Problem je predvsem v domovih s koncesijo, kjer vodstva ravno ne
želijo takega organiziranja, je povedal
7. O odnosu družbe do starosti in staranja
Intervjuvanec meni, da družba nima dobrega odnosa do starostnikov, kar se kaže v mnogih zadevah.
Že to, da se sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi vleče dve desetletji, kaže, da se družba ne uspe
poenotiti o tem, kako reševati problematiko, problemi pa se kopičijo. Covid jih je zgolj razkril.
Kolenku se zdi problematično tudi, da so domovi razdeljeni med dve ministrstvi, za delo in zdravstvo,
ki se izgovarjata eno na drugo za ne-reševanje zadev. Država v domove ne vlaga, ne gradi novih,
koncesije daje tujcem, ki iščejo zgolj dobiček, domovi pa so prepuščeni samim sebi. Skratka, kup stvari,
ki pa v končni fazi nikakor niso v prid stanovalcem, ki to dobrino trošijo. Ravno tako je bilo tudi v času
epidemije. Poudarja, da so 16. aprila poslali javno pismo obema ministroma, v katerih so protestirali
proti načinu obravnave starejših v domovih. Pozivali so, da domov ne smejo spremeniti v neke
negovalne, infekcijske bolnišnice, ker to niso. S strani Ministrstva za zdravje so vsaj dobili odgovor,
vendar zelo splošen, ki ni naslavljal vsebine pisma, od Ministrstva za delo pa niso dobili niti odgovora.
Veliko ljudi je ostalo na zdravljenju v domovih, zato je poudaril da je zdraviti v domu, ko nimaš ne
ustreznih kadrov, ne opreme, podpore, nemogoče.
Spraševal se je, koliko ljudi bi morda preživelo, če bi jih napotili v bolnišnice, ki so bile v tistem obdobju
nezasedene, v domovih pa so ljudje umirali. Poudaril je, da so se zavedali, da da ni v vsakem primeru
okužbe potrebe po bolnišnični oskrbi, vendar bi bilo treba vsaj umakniti okužene iz tega okolja, ki je,
glede na strukturo ljudi, ki bivajo tam, rizično. Okužbe, pa so se nato kar širile.
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V strokovnem smislu so bile številne stvari zgrešene, je prepričan intervjuvanec. Npr. vztrajalo se pri
oblikovanju teh con v okviru domov, ki se jih ni dalo uvesti, saj domovi niso bili tako koncipirani, niti
prostorsko niti kadrovsko.
Ko so izvedeli, da se vzpostavlja koordinatorje, ki pregledujejo kartoteke, kar se sicer ni zgodilo v
njihovem domu, in ji naj bi po pregledu ocenili, ali bo nekdo šel v bolnišnico ali ne, so na svetu
stanovalcev sprejeli sklep, da prepovedujejo vpogled v njihove zdravstvene kartoteke, ne dovoljujejo
izvajanja dokumenta Ministrstva za zdravje za organizacijo izvajanja zdravstvenih dejavnosti in
zahtevajo, da minister nemudoma prekliče navedene dokumente. Prav tako so zdravnikoma
prepovedali posredovanje njihovih kartotek na vpogled. Sicer pa so zaupali ocenam in napotitvam
domskih zdravnikov.
O starizmu je povedal, da izjave in mišljenje, ki so bili prisotni, dajo misliti, da družbi ni mar zate, da si
nekako passé. Zaupal nam je, da da je bilo slišati izjave, kot so "Dobro, ste tako na koncu, dajmo šparat
bolnišnice za mlajše ljudi" ali "No pa bomo rešili tudi čakalne dobe v domovih, če bo prišel virus notri.".
8. Kaj bi bilo lahko bolje, kaj je bilo dobro, kakšne bi bile rešitve
Intervjuvanec je ocenil i, da težko reče, da se odgovorni v družbi niso odzvali. V začetni fazi je bilo nekaj
zmede, niti znanja ni bilo, vendar so se kasneje stvari izboljšale, saj smo dobili tudi nekaj izkušenj.
Država se je na nek način odzvala pravilno, saj se je nato tudi število okužb umirjalo, ustavljalo. Zmote
pa so bile predvsem v tem, kar še jeseni ni bilo razčiščeno, da se je vztrajalo na neizvedljivih conah v
domovih, ki niso grajeni in urejeni, kadrovsko okrepljeni, da bi se lahko tam vršili del zdravljenja. Tudi v
primeru, da nekdo ne potrebuje bolnišnične oskrbe, mora biti dislociran, saj predstavlja možnost za
širjenje okužbe, kar se je nekako pustilo na stran, ustavilo. Prav tako ni bila urejena prerazporeditev
kadrov iz bolnišnic, zdravstvenih domov itn. Poudaril je, da so problem lahko že prezračevalne naprave.
Kar zadeva sogovornikovo osebno doživljanje razmer med marcem in majem je povedal, da seveda ni
bilo lahko. Ker je še fizično zelo aktiven, so mu določene aktivnosti vsekakor umanjkale, vendar je
ukrepe jemal zelo razumsko. Zanj je bilo pozitivno to, da je bil angažiran pri naslavljanju problematike
in je kot predsednik Sveta stanovalcev dajal intervjuje, opravljal številne dogovore, aktivnosti in
opozarjal na pomembna vprašanja. Delovali so na tem, da se sliši tudi glas stanovalcev, vprašanje sicer
koliko je bilo slišano, a vendarle so uspeli glas spraviti med ljudi, da se je v javnosti vsaj nekoliko bolj
vedelo, kako in kaj.
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Valerija Lekič Poljšak, univerzitetna diplomirana organizatorka, predsednica skupščine
Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in direktorica Doma starejših občanov Črnomelj
1. Informiranje (kakšna je bila dostopnost in kakovost informacij o korona virusu, o kronavirusni
bolezni ter o ukrepih za zajezitev širjenja okužb v domovih za starejše; ali so bile informacije
pravočasne in zadostne za obveščenost)
Intervjuvanka je poudarila, da v samem začetku niso bili popolnoma nič informirani. Kot Skupnost
socialnih zavodov so s strani Ministrstva za zdravje prva navodila prejeli v začetku marca. To so bila
navodila za ravnanje ob obiskih. Kasnejša navodila pa niso bila dovolj hitra, kakovostna in / ali
konsistentna. Npr., v priporočilih so se sklicevali na prejšnje dopise. V danem trenutku, pa marsikaj iz
preteklih dopisov ni držalo več. Opisano je povzročalo zmedo in negotovost med izvajalci. Prav tako so
bila navodila med seboj neusklajena, že pri čisto strokovnih vprašanjih: od uporabe osnovne varovalne
opreme do reagiranja v določeni situaciji. NIJZ in Zbornica zveze sta podajala različne odgovore,
Ministrstvo, pa je v glavnem povzemalo. Kot primer: vsi zaposleni so bili na izobraževanjih, imeli so
primer okužene uslužbenke, tako so en teden delali pod posebnimi ukrepi in pogoji, ko pa je prišla
glavna odgovorna koordinatorka, je rekla, da to, kar delajo, ni v redu, čeprav so sledili priporočilom.
Epidemiologi naj bi preučili in preverili, kateri način dela bi bil strokovno bolj primeren, vendar do tega
intervjuja186 še niso dobili nobenega odgovora.
Vsa navodila, ki so jih kot izvajalci prejeli, so morali ob dodatnem nabiranju informacij prilagoditi in jih
nato na primeren način podati naprej. V prejeti obliki namreč večini deležnikov ne bi bila razumljiva, saj
imajo različne omejitve, npr. demenco, slab vid. Podatke so prilagajali sami, znotraj domov. Naredili so
nabor pravil, navodil in jih prilagodili strukturi: za delavce eno, stanovalce / svojce drugo. Pri stanovalcih
so kot najbolj učinkovita zaznali slikovna gradiva, z veliko barvami, velikimi črkami in pa osebno učenje.
Torej čim več praktičnih in slikovnih navodil ter veliko neposrednega dela zaposlenih s stanovalci.
Skoraj enako je bilo pri svojcih. Večina stanovalcev domov namreč ni sposobnih prebrati in si zapomniti
dopise iz oglasnih desk. Konkretno NIJZ je podal nekaj dobrih osnov, po katerih so povzemali, sicer pa
so morali prilagajati barvo, velikost, razporeditev ipd.
Morali so tudi premisliti, na kakšen način priporočila sploh implementirati v prakso, s tem, da nekaterih
navodil sploh ni bilo mogoče implementirati. Intervjuvanka ocenjuje, da so bili pri tem informiranju
uspešni, svojci so se jim velikokrat zahvalili za čas in razlago. S seveda pa bi kaj lahko bilo tudi bolje,
je povedala sogovornica..
2. Zagotavljanje zaščite in podpornih storitev (kako dostopna je bila zaščitna oprema v domovih
za starejše za zaposlene in stanovalce domov; kakšna je bila pomoč in podpora dodatnega
medicinskega ali drugega strokovnega osebja sta bili zagotovljeni v domovih za starejše)
Intervjuvanka je izpostavila, da so bili na ravni Skupnosti socialnih zavodov na začetku domovi
popolnoma brez zaščitne opreme, nato so jo začeli dobivati iz blagovnih rezerv. Povedala je, da , da so
konec februarja, v začetku marca, želeli kupiti določeno zaščitno opremo, ki jo redno kupujejo, kot so
razkužila, maske, vendar jih kar naenkrat pri njihovih stalnih dobaviteljih ni bilo več mogoče dobiti.
Kasneje, med epidemijo, se je stanje nekoliko izboljšalo, vendar količina opreme, ki so jo dobili iz
blagovnih rezerv, ni zadoščala, sploh za domove, ki so se srečevali z okužbo in glede na standarde ter
ravnanje z opremo, ki jih je predlagala stroka. Poudarila je, da če ni bilo dovolj zaščitne opreme, je za
stanovalce sploh ni bilo, vendar je zelo malo verjetno, da bi stanovalci v domovih uporabljali ali zmogli
uporabljati masko, podobno je bilo z razkužili.
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Torej so bili, sploh v prvi fazi, osredotočeni na zaščito zaposlenih, ki so na ta način ščitili tudi stanovalce.
3. Dostop do zdravljenja in kakovost zdravstvene oskrbe (kakšen je bil dostop stanovalcev
domov za starejše do testiranja okužb z novim korona virusom in zdravljenja koronavirusne
bolezni)
Intervjuvanka je povedala, da je bil dostop do zdravljenja za stanovalce okrnjen, na način kot je bil tudi
za ostale. Mmorda celo nekoliko bolj. Odpovedani so bili vsi specialistični pregledi, posegi. Zdravljenje
akutnih stanj je bilo zagotovo oteženo. Poudarila je, da je že na primarni ravni zdravnikov, ki so
zadolženi za zdravljenje stanovalcev domov, premalo, v času epidemije pa jih marsikje ni bilo ali so v
ambulanti opravili manj ur. To je zelo otežilo delo v domovih, potrebne je bilo namreč veliko več
komunikacije z urgentnimi ambulantami in službami. Če pa je stanovalec potreboval bolnišnično
zdravljenje zaradi akutnega poslabšanja, je čakal po nekaj ur za odvzem brisa, šele po izvidu pa je bil
napoten v nadaljnjo obravnavo. Sicer je bilo to razumljivo, saj je šlo za bolnišnične protokole.
Intervjuvanka je menila, da dostop do zdravljenja za starejše, ki so se v domovih okužili, ni bil ustrezen.
Na nivoju države so se dogovarjali, da v tistem domu, kjer pride do okužbe, zdravnik dobi pomoč
drugega izvajalca, v praksi pa v večini primerov ni bilo tako. V določenih domovih, kjer je bila okužba,
zdravnik ni bil prisoten niti toliko časa, kolikor je normativ v normalnih razmerah.
4. Dostopnost in kakovost oskrbe in drugih socialno varstvenih storitev (kakšna je bila
dostopnost, obseg, kakovost oskrbe in drugih socialno-varstvenih storitev za stanovalce
domov za starejše)
Med epidemijo so lahko nudili standard oskrbe, kakor pred epidemijo, razen z vidika prostočasnih in
družabnih aktivnosti. Glede na to, da so bili zaprti, so bili stanovalci prikrajšani za vse dejavnosti, ki jih
navadno izvajajo z zunanjimi sodelavci (društvi, umetniškimi skupinami, šolami, vrtci idr.). Kar pa se
po navadi izvaja znotraj domov, pa se je izvajalo, sicer na drugačen način, skladno z upoštevanjem
vseh priporočil. Tako so bili npr. ukinjeni verski obredi, frizerske storitve ipd., vendar so imeli molitvene
skupine, ki jih izvajajo zaposleni znotraj hiš, ali kjer je frizer zaposlen v domu, so izvajali frizerske
storitve, ob upoštevanju omejitvenih ukrepov.
5. Zasebnost, stiki, omejitve gibanja ter varstvo pravic
Stike so v času epidemije zagotavljali preko telefonov, video klicev, individualnih dogovarjanj. Ukrep
omejevanja stikov se je intervjuvanki zdel zelo težek, tako za stanovalce, kot tudi svojce, vendar
potreben. Tudi sicer so se ji omejitveni ukrepi zdeli smiselni za preprečevanje okužb. Povedala je, da
se zaveda, da je šlo za stroge ukrepe, vendar so prihajali s strani zdravstvene stroke in jim je bilo
treba slediti. Kot vmesno rešitev je predlagala. da bi k stanovalcem v enoposteljnih sobah lahko prihajali
obiski, v celotni zaščitni opremi (maske, zaščitni plašči).
6. Položaj starostnikov v domovih in izven
Sogovornica je poudarila, da je to zelo relativno: stanovalci v domovih niso odhajali iz doma, na
prireditve, niso imeli obiskov, vendar se je podobno dogajalo s tistimi, ki so bivali doma, s tem, da so
bili ti po njenem mnenju vseeno v veliko slabšem položaju, saj je v domovih določeno število
stanovalcev, ki so se med seboj družili. V domu je določeno število zaposlenih, s katerimi so se lahko
pogovarjali. Noben stanovalec ni bil sam 8 ur.
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7. O odnosu družbe do starosti in staranja
Intervjuvanka je ocenila, da splošno, kot celotna družba, nimamo zadovoljivega odnosa do starejših.
Želela si je, da bi bil ta drugačen, da bi bila starejšim namenjena posebna pozornost in, da bi bilo
dostojno ter kakovostno življenje v starosti prednostna naloga vseh nas. Poudarila je, da bi morali biti
starejši obravnavani enakovredno, enakopravno, kot vsi deležniki v družbi. Prav tako pa ne bi smeli z
biološko starostjo (s tem, koliko let kdo šteje) pogojevati oziroma samo na podlagi tega soditi o pravicah
ali obravnavi posameznika. Za odpravljanje starizma bi morali izhajati iz potreb starejših, njihovih želja
in pobud. Prepogosto se postavljamo v vlogo starejšega in enostavno odločamo v njegovem imenu ali
namesto njega, Jemljemo si pravico odločanja o starejših.
"Nič o starejših, brez starejših", je dejala sogovornica. Kot družba pa tudi ne zaznavamo posebej
ranljivih starostnikov, ki so v mnogih primerih, tudi na različne načine zlorabljani (npr. psihično, fizično,
ekonomsko). Kot država nimamo mehanizmov, s katerimi bi to pravočasno / uspešno zaznali in
primerno ukrepali, vemo pa, da se to v družbi dogaja.
8. Kaj bi bilo lahko bolje, kaj je bilo dobro, kakšne bi bile rešitve
Dobro je bilo, je izpostavila sogovornica, da je država v kratkem času poskrbela za osebno varovalno
opremo in za informiranje ter izobraževanje tudi zaposlenih v domu. Slabo pa bilo to, da stroka ni bila
enotna. Npr. na začetku epidemije je pozivala svojce, naj, kdor lahko, vzame svojca domov, potem so
to omilili, pozivali svojce naj premislijo, če jim lahko nudijo, vse kar je nudeno v domu. Poudarila je še,
da stroka ni poznala potreb starejših in samega delovanja domov.
Velika slabost pa je bila zagotovo tudi ta, je bila prepričana sogovornica, da se v tistem domu, kjer je
prišlo do okužbe, okuženih stanovalcev ni pravočasno umaknilo, namestilo v za to primerne institucije,
prostore, da bi se lahko virus omejili in bi se obvarovalo zdravje.

5.3 Povzetki polstrukturiranih anonimiziranih intervjujev s stanovalci in svojci
Zagovornik je poleg polstrukturiranih intervjujev s strokovnjaki opravil tudi pet polstrukturiranih
intervjujev s stanovalci domov in dva intervjuja s svojcem 187 oziroma skrbnikom stanovalca doma. V
nadaljevanju so povzetki intervjujev predstavljeni v anonimizirani obliki.
Nekaj poudarkov iz intervjujev:
➢

Iz intervjujev veje velika hvaležnost zaposlenim, stanovalci so prepoznali napore, ki so jih
vlagali v težkih razmerah v njihovo oskrbo, ne samo osnovno, pač pa tudi v psihološko podporo.

➢

Omejevalne in zaščitne ukrepe so sprejemali z razumevanjem v smislu »bolje biti izoliran kot
zboleti«, a nekateri so omenili tudi nerazumevanje situacije, strah in stiske, glede tega so jim
prav tako pomagali zaposleni v domu, pa tudi stanovalci so se med seboj bodrili in se podpirali.

➢

Težke trenutke so preživljali predvsem tisti, ki so bili v domu, kjer so imeli potrjene okužbe, in
so morali biti dlje časa, celo dva meseca, povsem izolirani v svojih sobah. Izpostavili so tudi,
da so omejitve gibanja na majhne sobe povzročale slab vpliv na fizično kondicijo.

➢

Delovne terapije ni bilo, prav tako ne tedenskih maš in sestankov svetov stanovalcev.

➢

Nekateri domovi so kljub strogim omejitvah znotraj doma in splošni prepovedi obiskov, npr.
enkrat tedensko dovolili tudi obiske svojcev v zaprtih prostorih in ob strogih zaščitnih ukrepih.
Intervjuvanci so se spraševali, kako je bilo to izvedljivo v primeru nepokretnih stanovalcev
domov.

187 Oba sta Zagovorniku sama podala pobudo za sodelovanje v raziskavi na način polstrukturiranega intervjuja.
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➢

Zaposleni v domovih so skušali stanovalcem bivanje ob strogih omejitvah gibanja na sobe
omiliti tudi s kakšnimi izjemami – npr. stanovalki so dovolili kuhanje kave v čajni kuhinji.

➢

V času zaprtja domov za obiskovalce so ponekod omogočili, da so si stanovalci enkrat
tedensko naročili v dom dodatno hrano – sadje ali priboljške. Motilo jih je, da so pakete svojcev
in časopise prejemali z zamikom (ker so vse, kar je bilo prineseno v dom, za nekaj dni shranili
zaradi preprečevanja prenosa okužb prek predmetov).

➢

Ne le, da so se stanovalci zelo težko soočali s prepovedjo obiskov svojcev in bližnjih, pogrešali
so tudi druženje med seboj znotraj doma, saj je bilo tudi to ponekod okrnjeno ali povsem
prepovedano.

➢

Posebej dragocena je bila možnost, da so se lahko s svojci videli in pogovorili z balkona.

➢

Nekateri so težje kot prepoved obiskov v domu prenesli prepoved izhodov v okolico doma (in
potencialno druženje, npr. v bližnjem baru).

➢

Izpostavljeno je bilo tudi, da so bili najbolj osamljeni tisti stanovalci, ki že sicer niso imeli hobijev
ali se niso udeleževali prostočasnih aktivnosti, ter tisti, ki niso znali ali mogli uporabljali telefona.

➢

V zvezi z informiranjem je po mnenju nekaterih ključno vlogo odigralo osebje v domu, ki si je
prizadevalo pojasnjevati zaščitne ukrepe in nastalo situacijo. Intervjuvanci so se praviloma
počutili varne, imeli so zaupanje v osebje in v to, da bo dobro poskrbljeno zanje tudi, če bi
zboleli za covidom-19.

➢

Več intervjuvancev je tudi menilo, da so bili v slabšem položaju tisti starejši, ki živijo sami doma;
omenjali so redno osnovno oskrbo.

➢

V intervjujih so bili omenjeni tudi primeri obiskov prostovoljcev in društev na dvorišču doma.
Tudi to je bilo pozitivno sprejeto in je vsaj deloma omililo osamljenost in rutino.

➢

Glede splošnega odnosa do starejših pa so nekateri izrazili razočaranje, saj da je koronavirus
še dodatno okrepil občutek, da so starejši družbi odveč in v breme. Izpostavili so tudi nizke
pokojnine, s katerimi si ne morejo plačati celotnega bivanja v domu.

Stanovalka 1 (predstavnica sveta stanovalcev doma)
1. Doživljanje epidemije in počutje med epidemijo
Intervjuvanka je menila, da je bil za stanovalce v domu šok, ko so izvedeli za virus. Zaposleni v domu
so jih bodrili, direktorica pa je sama že predhodno zaprla vrata doma. Menila je, da so vsi stanovalci to
razumeli. Sama je z razumevanjem sprejemala, kar se je dogajalo. Bilo ji je težko, ker ni mogla videti
svojcev. Povedala je, da so bile sestre do stanovalcev v tem času še posebej pozorne in so jim
pomagale, če je bilo s kom kaj narobe ali je bil žalosten. Stanovalci so bili hvaležni, da so zaprli dom in
jih obvarovali pred okužbami. Intervjuvanka je opisala, da je sicer zelo rada v družbi, med epidemijo pa
ni smela biti, saj je v bolnišnici dobila MRSO in je bila v osamitvi. To je bilo zanjo zelo težko. Pove dala
je, da ima sicer lepo sobo z balkonom in pogledom na gozd. Sestre so jo tudi peljale ven, kjer je sicer
zaradi MRSE odmaknjena od ostalih, s stanovalci iz sosednjih sob so si pomahali samo na vratih.
2. Informiranost o epidemiji in pripravljenost doma na epidemijo
Vsak izmed zaposlenih je glede na svoje naloge in obveznosti obveščal in krepil stanovalce, je povedala
sogovornica. Menila je, da so jim zaposleni zelo dobro razložili ukrepe npr. kje vse so razkužila za roke.
Ostali stanovalci so se zelo dobro odzivali in se potrudili upoštevati navodila.
Včasih je bil kdo v duševni stiski, ampak so takrat pristopile sestre in tehniki, jih potolažili in razložili, kaj
se lahko zgodi, če ne bi bilo vseh teh omejitev in če se jih ne bi držali. Včasih je bilo med stanovalci
nekaj slabe volje, ampak so se tudi med seboj bodrili. Ni pa bilo med stanovalci nobenih večjih izpadov.
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3. Okuženost stanovalcev in zaposlenih v domu
Nihče v domu ni bil okužen. Zelo so hvaležni zaposlenim in vodstvu doma, da so uspeli preprečiti
okužbe, saj vidijo, kaj se dogaja drugod.
4. Zagotavljanje zaščite in podpornih storitev za stanovalce v domu
Intervjuvanka je izpostavila, da je bilo kdaj premalo osebja, npr. zaradi bolniških odsotnosti ali ker so
zboleli otroci, a so takrat druge sestre delale dvojno.
5. Dostop do zdravljenja in kakovost zdravstvene oskrbe
Intervjuvanka je bila ravno v aprilu na posegu v bolnišnici. Ko se je vrnila s posega, so jo do izvidov
namestili v osamitev v drugo sobo, s čimer se je strinjala. Povedala je, da se ji je zdelo na začetku
čudno, po premisleku pa je ugotovila, da je bila to pametna rešitev, saj bi lahko kaj prinesla iz bolnišnice
in okužila ostale stanovalce. Čez nekaj dni so dobili rezultate, da ima MRSO, zato so jo premestili v
drugo sobo. Sicer je imela večkrat prevoz v bolnišnico na preglede. Zanjo je bilo vedno poskrbljeno, saj
jo je osebje doma pospremilo do vhoda in jo predalo drugemu osebju. Ko je zaključila s pregledom, so
jo reševalci prišli iskat. V domu jo je nato čakalo kosilo, za katerega so poskrbeli, da je bilo toplo.
6. Dostopnost in kakovost oskrbe in drugih socialno varstvenih storitev
Intervjuvanka je povedala, da so bili z njimi v kontaktu sestre, ki so tudi v glavnem držale moralo in jim
pomagale. Zaposleni so se trudili, včasih so morali stanovalci na kaj tudi počakati, saj jih je bilo manj
na delu. Opisala je, da so zelo dobro skrbeli zanje, sestre so stanovalce vozile ven na zrak, na dvorišče.
Tudi tiste na vozičkih, ki sami niso zmogli.
Nekoč so jih presenetili in jih peljali v gozd. Vsak teden so jih brez izjeme okopali, preoblekli postelje in
vse uredili. Med tednom so vsako jutro prišle sestre, jih umile, uredile in jim zamenjale plenice. To rutino
so imeli že pred epidemijo. V času epidemije so jim svojci lahko poslali pakete, vendar so ti morali
počakati v izolaciji, preden so prišli do njih.
7. Omejitve gibanja in stikov
Ko je bil dom zaprt, niso šli iz sob, saj se niso smeli družiti. Omejeni so bili na nadstropja, med katerimi
niso prehajali. Imajo tudi skupne prostore, kjer so lahko posedali in spili kavo. Imeli so možnost, da se
vidijo in govorijo s svojci. Na razpolago so imeli telefonske in video klice, česar intervjuvanka ni želela
oz. zahtevala, saj jo vsak dan pokliče veliko svojcev, zato je raje odstopila to možnost tistim, ki imajo
morda samo enega svojca ali pa so starejši. Sama je sicer dogovorjena, da jo ena hčerka pokliče zjutraj
in druga zvečer, ona pa ju pokliče, če kaj potrebuje. Tak dogovor so imele tudi med epidemijo. Ko je bil
dom zaprt, so jim omogočili stike na daljavo. S svojci so se srečevali ob ograji, vsak na svoji strani in
precej oddaljeni so si mahali in se smejali. Tudi zapeli so ji, kar ji je veliko pomenilo in česar je bila zelo
vesela.
Ta način srečevanja s svojci so omogočili tudi drugim, ki so bili vsi prav tako zelo zadovoljni. Zdi se ji,
da je dom pred drugim valom še bolj pripravljen, kot je bil prej. Po njenem mnenju ni problema, ki ga
ne bi znali rešiti.
8. O odnosu družbe do starosti in staranja
Sogovornica je povedala, da jo je zelo prizadelo, ko je na televiziji videla, da starostnikov niso sprejemali
v bolnišnice. To se ji ni zdelo prav in zato prosi vse, ki imajo opravka s tem področjem, naj poskrbijo
zanje. Poudarila je , da so delali, dajali prispevke za bolnišnico in bili tudi zelo veseli, da so jo uspeli
zgraditi. Sedaj pa naj jih ne odganjajo, ker so potrebni zdravljenja.
Povedala je, da tudi če so bili v njihovem domu še tako dobri in prijazni, niso imeli možnosti, da bi jih
zdravili, saj ni bilo zdravnikov. Osebje pa nima tovrstnega znanja. Zato je prosila vse, ki delajo na tem
področju, naj razmislijo in omogočijo zdravljenje v bolnišnici tudi starim in bolnim ljudem. Poudarila je,
da sama nikoli ni bila nikjer odklonjena in si želi, da bi bilo tako tudi za vse druge.
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Povedala je tudi, da so jo zelo zabolele izjave nekaterih, da umirajo samo stari ljudje. Boli jo razmišljanje
o starih ljudeh kot o nadlogi.
Zgrožena je bila nad predlogom o posebnih urah v trgovinah za starejše, ki so lahko šli v trgovino zgolj
med 7. in 10. uro. Spraševala se je, kdo od starejših se sploh lahko tako zgodaj uredi in odpravi po
opravkih. Predlagala je, da bi jim morali dati možnost opravljanja nakupa v opoldanskih urah, ko so
drugi v službi. Podobno je menila o tem, da starejši niso smeli na avtobus ali vlak zjutraj. Razumela je
sicer, da morajo mladi v šolo, vendar je ob tem poudarila, da so s tem ukrepom naredili veliko napako
in bi morali urediti drugače. Izpostavila je situacijo, ko oseba zboli in mora iti do zdravnika, pa ne more
uporabiti javnega prevoza. V takšnem primeru bi morali po njenem mnenju dovoliti rešilcem, da jih
peljejo, ali pa drugače urediti prevoz. Takšen način zakonskega urejanja se ji ni zdel primeren. Menila
je da je šlo za nesramnost in nepopravljivo škodo za starejše.
Intervjuvanka si je želela, da vsi razmislijo, saj da bodo tudi oni enkrat stari in bodo rabili svoj počitek
ter mir, ne pa nekega vzdihovanja. S svojo pokojnino bi lahko v stanju, v katerem je, živela v domu
samo 14 dni in nič več. Ima srečo, da prejme en del pomoči od združenja za možgansko kap, ostalo pa
ji krije hčerka iz njene pokojnine. Zdi se ji, da gre za preveliko breme, ki bi ga morala država malo
drugače premisliti, je zaključila sogovornica.
*
Stanovalka 2 (predstavnica sveta stanovalcev doma)
1. Doživljanje epidemije in počutje med epidemijo
Intervjuvanka je povedala, da je bil za stanovalce doma šok, efekt presenečenja, ker je prišel virus tako
nenadoma, vendar je sama to čisto dobro sprejela. Po naravi je optimistična in se ne prestraši zelo
hitro.
Nekateri stanovalci pa so bili kar prizadeti, za nekatere ljudi, zlasti starejše, ni bilo enostavno. Zaposleni
v domu so poskrbeli zanje, jih potolažili in pomirili. Sama je bila bolj ali manj v sobi, saj se je zamotila z
branjem, reševanjem križank, gledanjem televizije.
2. Informiranost o epidemiji in pripravljenost doma na epidemijo
O ukrepih so jim zaposleni sproti poročali. Če česa niso razumeli, so lahko vedno poklicali medicinske
sestre, socialno delavko, direktorja doma, da so jim dodatno pojasnili. S strani stanovalcev ni bilo večjih
pripomb ali pritožb. Razložili so jim, kako si razkuževati in umivati roke ter kje imajo razkužila. Povedali
so jim, da morajo obvezno nositi masko, ko gredo ven na hodnik ali pa na skupni odprti balkon.
Povedala je, da so stanovalci bolj ali manj sprejemali in upoštevali te predpise. Prav tako so k
stanovalcem prihajali socialni delavci, dve uslužbenki iz javnih del in seveda medicinske sestre, z njimi
so se pogovarjali in poskrbeli tudi za tiste, ki jim je manjkal medosebni stik.
V domu so večinoma spoštovali priporočila, na sestankih so držali fizično razdaljo. Po domu so imeli
nalepke, ki so jih opozarjale na upoštevanje fizične razdalje. Sicer je povedala, da je bilo upoštevanje
tega priporočila za starejše težko. Nekateri zelo slabo slišijo ali pa nerazumljivo govorijo, zato se med
sabo niso vedno razumeli, če so meter in pol narazen, razumeli so pa, da je to pravilo potrebno
upoštevati.
3. Okuženost stanovalcev in zaposlenih v domu
V času epidemije v domu niso imeli nobenega primera okužbe. V času pogovora 188so sicer imeli v
domu karanteno za obdobje dveh tednov, saj je eden od stanovalcev prišel iz bolnišnice, kjer se je
okužil. Takoj so poskrbeli zanj in ostale ter ga izolirali.
5. Dostop do zdravljenja in kakovost zdravstvene oskrbe
V času epidemije niso jemali brisov, so jim pa merili telesno temperaturo. V primeru, da bi imel kdo
povišano temperaturo, bi takoj ukrepali. Po tem, ko je prišel okuženi stanovalec v dom, so tudi vsem
drugim vzeli brise, ki pa so bili vsi negativni.
188
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Tudi med epidemijo so bili vsak dan nemoteno preskrbljeni s potrebnimi zdravili, tudi specialistični oz.
redni pregledi so bili opravljeni. Povedala je, da je imela občutek, da bi bilo zanje dobro poskrbljeno, če
bi prišlo do okužbe, saj so zaposleni zelo dobro vedeli, kako obvladati takšno situacijo. Vsak dan so
imeli na voljo zdravnico, enkrat na teden pa so imeli tudi vizite po sobah.
6. Dostopnost in kakovost oskrbe in drugih socialno varstvenih storitev
Za fizioterapije so strokovni delavci hodili po sobah k tistim stanovalcem, ki so nujno potrebovali
razgibavanje. Sama je v sobi malo potelovadila, kolikor je bilo možno.
Delovne terapije ni bilo, niti skupne maše, ki so jo imeli sicer vsak petek. V času snemanja intervjuja
niso imeli niti mesečnih sestankov sveta stanovalcev, ko je bil vmes dom odprt, pa so imeli dvakrat
sestanek na vrtu, na razdalji.
Glede higiene in čistoče je povedala, da sta bili izredno dobri. Enkrat na teden so imeli čiščenje sob in
sanitarij, ki jih imajo v sobah. Prav tako so dobro poskrbeli tudi za nemobilne stanovalce, saj so jih
hranili po sobah. Sama ima v domu nečakinjo. Omogočili so ji, da se prehranjuje pri sogovornici v sobi,
saj ji ta pomaga pri hranjenju.
Sogovornica je še povedala, da da imajo stanovalci seveda razne želje in da so lahko v času med
marcem in majem enkrat na teden naročili kakšno sadje in priboljške. Časopisi, pošta in vse ostalo, kar
so jim prinesli v dom, je moralo ostati tri dni v karanteni, preden so dobili stanovalci v sobe. Prav tako
so lahko naročali vse, kar so potrebovali iz lekarne. Sama je recimo iz lekarne naročila vitamine,
damske vložke in robce, paketi pa niso bili dovoljeni. Sogovornica je menila, da so za njihove potrebe
v domu zelo dobro poskrbeli.
7. Omejitve gibanja in stikov
V času zaprtja doma je bilo stanovalcem najtežje, ker niso mogli imeti medsebojnih stikov, saj se ljudje
v domu radi družijo. Prav tako so jim manjkali obiski svojcev. Nekateri niso znali ali niso mogli uporabljati
telefonov in ti so bili osamljeni ter se počutili prikrajšane. Prav tako nekateri niso imeli nobenih takih
interesov, s katerimi bi se sami zamotili. Meni, da za dom to ni bila preprosta naloga in vloga, ampak
so se zelo dobro pripravili in organizirali, stanovalci praktično niso občutili pomanjkanja. Poudarila pa
je, da tudi za zaposlene v domu ni bilo enostavno.
Stike s svojci so uredili tako, da so jim tudi v najhujšem času dovolili en obisk na teden v zaprtih prostorih
in s posebnimi (zaščitnimi) ukrepi. Vendar pa je bilo to omogočeno zgolj redkim stanovalcem, med
katerimi niso bili nepokretni. Obiski v sobah so bili prepovedani. Ni prepričana, kako je bilo urejeno
glede telefonskih in video klicev, saj ima svoj fiksen in mobilni telefon, ki ju uporablja za klice.
Gibanje je bilo v domu omejeno, morali so ostajati v svojih sobah. Izjemoma je lahko šel kdo od
stanovalcev z masko po hodniku, vendar so se z vsakim posebej pogovorili, če bi res nujno rabil malo
sprehoda. Hrano in kavo so prinašali v vsako sobo posebej. Ona ima sicer svojo kavo, imajo pa tudi
gospo, ki si vedno kuha kavo v čajni kuhinji in so ji to dalje dovolili. Izven doma pa vsekakor niso smeli.
Imajo sicer lep vrt z veliko zelenja, ampak takrat niso smeli tja. Nekateri, ki nimajo lepega pogleda iz
sobe (npr. na vrt), so bili v tem smislu nekoliko prikrajšani.
8. O odnosu družbe do starosti in staranja
Sogovornica je menila, da se premalo ljudi zaveda, da bodo nekoč ostareli in bodo potrebovali pomoč
drugih ali bivanje v domu. Pri nas je verjetno še vedno premalo tega zavedanja. Sicer imajo ljudje svojce
ali koga v domu oziroma dobijo informacije o tem, ampak slovenski odnos do starejših po njenem
mnenju še vedno malo šepa. Ko je slišala izjave, kot je recimo "saj itak umirajo samo stari, ki bodo tako
ali tako kmalu umrli", je bila začudena. Spremljala je informacije na televiziji in izvedela, da pravzaprav
ne drži, da umirajo samo stari ljudje ali tisti ljudje, ki že imajo druge bolezni. Meni, da je treba razumeti
in sprejeti, da se to lahko zgodi kadarkoli in komurkoli. Tudi nekateri starejši tega niso sprejemali ali so
bili bolj brezbrižni.
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9. Kaj bi lahko bilo bolje, kaj je bilo dobro, kakšne bi bile rešitve
Sama živi v tem domu že 23 let, poudarila je i, da je v domovih absolutno premalo osebja. Standardi,
ki jih postavlja ministrstvo za socialo in družino, so zelo strogi, kadra pa premalo. Prav tako ni nobene
rezerve v številu kadra. Če kdo zboli, potem morajo vskočiti drugi in nekateri delajo tudi po cel dan, kar
je zelo obremenjujoče, saj imajo tudi svoje družine. Za svoje delo so slabo plačani, tako da se ljudje niti
ne prijavljajo na razpise za delo, kar predstavlja zelo velik problem. Ne glede na vse, je skrb za
stanovalce tekla gladko in si ne predstavlja, kako zaposleni to zmorejo, za kar jih večkrat pohvali.
Izpostavila je, da to niso mlade uslužbenke, stare do 30 let, ampak imajo že nekaj let dela za sabo.
Sicer pa jeocenila, da je država v prvem valu epidemije dobro ukrepala in smo se zato tudi izognili
kakšnim večjim posledicam. Kot izboljšavo je predlagala večje število zaposlenih v domovih, za kar bi
moralo poskrbeti pristojno ministrstvo, sicer pa so se ji zdeli sprejeti ukrepi primerni.
10. Položaj starostnikov v domovih in izven
Sogovornica je menila, da so bili stanovalci v domovih v tistem času v boljšem položaju v primerjavi s
tistimi starejšimi, ki so živeli doma, ker so bili z vsem preskrbljeni.
Za tiste, ki so morali doma poskrbeti zase ali pa so za njih skrbeli svojci, je bila nevarnost okužbe večja.
Nekateri so imeli pomoč na domu, kar je, po njenem mnenju, verjetno tudi bil problem.
*
Stanovalka 3 (predstavnica sveta stanovalcev doma)
1. Doživljanje epidemije in počutje med epidemijo
Dom so prvič zaprli ravno na dan, ko je imela intervjuvanka pregled pri zdravniku. Ko se je vrnila s
pregleda, je bilo vse zaprto, niso imeli izhodov, kar je bil zanjo šok. Prvi odziv je bilo preizpraševanje,
kaj se bo še zgodilo.
Sama se je sicer zaposlila z branjem, reševanjem križank, računalnikom ali televizijo, tako da se je
poskušala osredotočati na tisto, kar je delala, namesto, da bi razmišljala o nelagodju, paniki in tem, da
so zaprti. Sicer pa je bil strah nekako prisoten ves čas, saj so poslušali, kako so starejši odrinjeni ali
izpuščeni. Poudarila je, da je šlo za občutke utesnjenosti, saj nisi bil svoboden. Prvi teden ali dva je še
nekako šlo, potem pa je bilo že težje. Kljub temu, da se nekako zamotiš in zaposliš, pridejo trenutki, ko
te stisne in ti ni lagodno. Gledaš televizijo in vidiš, da drugi hodijo okrog, se sprehajajo, hodijo v naravo,
ti pa si omejen, nimaš te možnosti. Pove, da se je kdaj malo zjokala in to je nekoliko pomagalo
premagati to dušenje. Vsekakor je najbolj pogrešala stike s svojci, ki živijo blizu in so se pred tem
večkrat tedensko videli, potem pa kar naenkrat nič.
2. Informiranost o epidemiji in pripravljenost doma na epidemijo
Sogovornica je povedala, da čuti, da so stanovalce dobro pripravili na epidemijo, kar mora pohvaliti.
Informirale so jih sestre in socialna delavka. Hodile so praktično od stanovalca do stanovalca, tisti, ki
so bili pokretni, so se dobili v manjših skupinah v manjši kuhinji, kjer so jim vse povedali. Navodila so
dali na oglasno desko. Sama je sprejela, kar je bilo priporočeno o fizični razdalji, umivanju in
razkuževanju rok, o čim manj druženja in obvezni uporabi maske na sprehodu po hodniku. Poudarila
je, da so sestre res pazile, gledale in hodile okoli, če kdo česa ni razumel, pa so mu večkrat razložile.
Povedala je, da so bili nekateri stanovalci prestrašeni, tako da so se tudi med seboj mirili in se
pogovarjali. Skrbelo jih je, da se ne bi mogli slišati s svojci, da ne bi smeli imeti obiskov in da bi jim bilo
prepovedano karkoli prinesti.
O pregledovanju zdravstvenih kartotek je izvedela na televiziji. Bila je razočarana nad vlado in
zdravstvenim osebjem, ki je pri tem pomagalo. Tega jim nihče ni povedal ali razložil, v domu se o tem
niso pogovarjali, niso imeli kakšne večje obravnave, samo morda s kakšno sestro, s katero se bolj
razumejo.
3. Okuženost stanovalcev in zaposlenih v domu
V domu so bili tudi v sivi coni, ker je bila ena delavka okužena. Takrat so vse dvakrat testirali. Prav tako
se je pojavila okužba na njihovem oddelku, pri čemer so takoj ukrepali in imeli karanteno.
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Ob tem pravi, je bilo prisotnega kar nekaj strahu, saj je bila okužba zelo blizu. Povedala je, da je
zaposlena popoldne še delala in imela kontakt s celim oddelkom. Sicer nihče od sodelavcev niti
stanovalcev, s katerimi je bila v stiku, ni bil okužen.
4. Zagotavljanje zaščite in podpornih storitev za stanovalce v domu
V tem času niso izvajali delovnih terapij, deležni so je bili samo nepokretni bolniki, da so jih razgibali.
Terapevti so hodili okoli po domu in pomagali, če je bilo potrebno. To je bila edina dodatna moč, sicer
ne v smislu nege, ampak so predstavljali vez, da so bili stanovalci z vsem seznanjeni. Osebno ni
občutila, da bi manjkalo zaščitne opreme. Kolikor ve, so jo imeli omejene količine, vendar če je kdo
potreboval masko ali razkužilo, je vse dobil.
5. Dostop do zdravljenja in kakovost zdravstvene oskrbe
Intervjuvanka ni bila prepričana, da bi bila v primeru okužbe deležna take oskrbe v domu, kot bi je bila
deležna v bolnišnici, kjer so vsi strokovnjaki. Tudi v rdeči coni, ki je bila pripravljena v domu, je osebje
delalo, kolikor je lahko, niso pa to zdravniki in strokovne sestre. Pri preskrbi z zdravili in terapijo pa v
času epidemije ni bilo nobenega problema, vse je potekalo nemoteno, tako kot pred epidemijo.
6. Dostopnost in kakovost oskrbe in drugih socialno varstvenih storitev
Z osebno higieno sama ni imela problemov, ker je samostojna in ne potrebuje pomoči. So pa v tistem
času dodatno razkuževali prostore. Z vzdrževanjem higiene in čistoče je bila zadovoljna. Iz kuhinje so
v času zaprtja doma dobili kakšno sadje ali priboljšek. Večji problem je bil s časopisi, saj so jih zaradi
razkuževanja dobivali z nekaj dnevi zamika.
V domu so imeli zaposlenega, ki so mu lahko stanovalci naročili izdelke npr. iz lekarne, ki jih prinese in
so jih dobili po nekajdnevni karanteni. Tako so stanovalci dobili, kar so potrebovali. Svojci sicer niso
smeli pošiljati v dom hrane, kar pa so poslali, je moralo za tri dni v razkuževanje.
7. Omejitve gibanja in stikov
V času prve zapore so morali biti stanovalci v sobah, kamor so dobivali tudi hrano in niso smeli v
skupne prostore. Po prvem tednu so se lahko nekoliko gibali, vendar zgolj znotraj doma. V času, ko je
bil njen oddelek v sivi coni, so bili vsi izhodi prepovedani. Po enem tednu so jim dovolili iti do kuhinje,
skupnega prostora, vendar so poudarjali, da morajo biti tudi tam fizično oddaljeni. Kasneje, po prvem
valu, ko so bili vsi zdravi, pa so se lahko sprehajali in šli na zrak, v okolico doma. S svojci niso imeli
nobenih stikov, razen ko je bil kdo hudo bolan ali umirajoč, potem so ob vseh varnostnih ukrepih dovolili
enemu svojcu, da je prišel. Sicer so imeli stanovalci kontakte s svojci preko telefona, kasneje so uvedli
tudi video klice. Imeli so tudi možnost, da so se s svojci pogovarjali preko telefona in jih videli na razdalji
preko ograje ali z balkona.
8. O odnosu družbe do starosti in staranja
Intervjuvanka meni, da imamo v naši družbi zelo slab odnos do starejših. Poudarila je, da so bili včasih
ljudje bolj solidarni, pripravljeni pomagati en drugemu, sedaj pa smo preveč individualistični. Vsak bi
rad samo nekaj zase in to takoj. Po njenem mnenju manjka potrpljenja in kulture pogovora. Prav tako
je povedala, da se politiki ukvarjajo samo sami s seboj, kar ni dober zgled za mlade. Najbolj jo je
zabolelo to, da so oboleli v domovih morali ostajati v domovih, saj v bolnišnici ni bilo prostora zanje.
Izpostavila je, da stanovalci domov, tako kot vsi ostali, plačujejo vsa zavarovanja in davke, kljub temu
pa niso bili deležni enakih zdravstvenih storitev. Morali bi biti enakopravno obravnavani in imeti enake
pogoje. Res so morda bolj dovzetni za okužbo in imajo še kakšne bolezni, ampak še vedno so ljudje,
ravno tako kot vsi ostali, in tudi oni radi živijo. Povedala je, da stališče “ostanite v domovih, saj boste
tako ali tako umrli”, boli.
9. Kaj bi lahko bilo bolje, kaj je bilo dobro, kakšne bi bile rešitve
Občutek ima, da je v drugem valu vse ušlo iz rok, saj je bilo v prvem valu manj okuženih. Zdi se ji, da
so ubrali sistem, da kdor se bo okužil in se bo pozdravil, bo zdrav, kdor bo umrl, bo pa umrl. Prav tako
ljudje ne občutijo več strahu, zato gredo na prireditve in se družijo.
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Med pristojnimi, tako na ravni vlade kot strokovnjakov, vsak govori nekaj drugega, torej niso niti med
seboj usklajeni in ne poslušajo en drugega. Kritična je do oskrbe v domu in poudarja, da bi morali več
narediti v smislu kadra, ki ga je odločno premalo. Normativi so bili postavljeni, ko so ljudje še pokretni
hodili v domove in niso rabili toliko nege, zdaj pa je v domovih čisto druga struktura stanovalcev.
Primanjkuje predvsem negovalcev. Časa, da bi se sestra usedla in se kaj pogovorila, ni več, saj ima
par minut za osebo. Naredi tisto, kar more in hiti naprej, je povedala sogovornica. Normativi bi po
njenem mnenju morali biti bolj človeški, da bi bili tudi zaposleni bolj zadovoljni in se ne bi govorilo, da
gredo starejši v hiralnice.
Ob morebitnih novih zaostritvah je predlagala, da bi imeli sobe, kjer bi bila vmesna šipa, kar bi
omogočalo malo boljši stik s svojci. Ko se vidiš s svojcem, ti napolni baterije, pomaga ti premagati
tesnobo, saj na človeka zelo vpliva, če nima nobenih stikov.
10. Položaj starostnikov v domovih in izven
Poudarila je, da ima sama nekaj bolezni in je zelo zadovoljna, da je stanovalka v domu, saj zanjo
poskrbijo. Poleg tega gre lahko vedno do sestre ali pa se najde nekdo, s komer se lahko pogovori, da
je potem lažje. Povedala je,, da ljudje dojemajo dom kot hiralnico, vendar temu ni tako. Imajo številne
aktivnosti, tudi med epidemijo so omogočali nastope na dvorišču. Meni, da so bili tisti, ki so doma, na
dosti slabšem, saj niso bili deležni vsega tega, še posebno tisti, ki živijo sami ali jim nihče ni mogel
pomagati.
*
Stanovalka 4 (predstavnica sveta stanovalcev doma)
1. Doživljanje epidemije in počutje med epidemijo
Stanovalcem doma so zaposleni razložili, zakaj je zaprtje doma dobro zanje in da so obiski zaradi
možnosti prenosa virusa prepovedani. Intervjuvanka je to sprejela ter se držala vseh pravil. Poudarila
je, da je bilo veliko bolje, da so bili izolirani kot pa bolni. Razumela je, da so bile prepovedi namenjene
njihovi zaščiti.
Povedala je, da ni lahko, ampak če se neki ukrepi delajo za tvoje dobro, potem to sprejmeš in s tem
živiš. Izpostavila je, da tudi osebju ni bilo lahko. Opravljajo ne samo službo, temveč svoje poslanstvo.
Poudarila je, da imajo vsi zaposleni v njihovem domu čut za sočloveka.
Osebno je najbolj pogrešala izhode iz doma, družabna srečanja zunaj (npr. kavo s sinom in hčerko),
ostali pa so najbolj pogrešali svojce in najbližje. Meni, da je bilo v prvem valu težje, kot v drugem, saj
so bili bolje psihično pripravljeni in so bolje razumeli. Sama se zamoti s televizijo in branjem. Starost
dojema kot obdobje, ko ljudje opravijo tisto, kar so se namenili narediti v življenju, zdaj pa je čas za
počitek.
2. Informiranost o epidemiji in pripravljenost doma na epidemijo
Poudarila je, da imajo v domu zelo prijazno osebje, ki je vsem lepo razložilo, zakaj so ukrepi dobri zanje,
zakaj so morali tudi stanovalci nositi maske in biti dva metra narazen, ko so sedeli zunaj. Ukrepe proti
okužbi so ljudje večinoma nekako sprejeli in se skladno s tem tudi obnašali. V domu so namreč tudi
stanovalci, ki težko sprejemajo oz. razumejo pravila, vendar so sestre lepo vsakemu posebej razložile
vse ukrepe. Če česa niso razumeli, so se stanovalci pogovorili tudi med seboj. Nekateri so si npr. dajali
maske dol, a jih je sestra ponovno opozorila na pravilo. Sicer pa ni bilo nobenih ekscesov ali česa
podobnega. O pregledovanju zdravstvenih kartotek jim niso ničesar povedali, o tem se niso pogovarjali,
prav tako tudi ne ve, če so to resnično počeli ali ne.
3. Okuženost stanovalcev in zaposlenih v domu
V dislocirani enoti, kjer stanuje intervjuvanka, niso imeli niti enega primera okužbe, zahvaljujoč pravilnim
in pravočasnim ukrepom s strani vodstva. V drugi enoti je bilo namreč kar hudo, saj je uslužbenec, ki
ni vedel, da je okužen in ni kazal znakov, prinesel okužbo v dom.
4. Zagotavljanje zaščite in podpornih storitev za stanovalce v domu
V tistem času je bilo isto osebje, niso prejeli dodatne pomoči ali dodatno zaposlili nikogar.
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5. Dostop do zdravljenja in kakovost zdravstvene oskrbe
Sogovornica je imela je občutek, da bi osebje zanjo dobro poskrbelo, ni se bala ali bila v strahu in je
zaupala, da bi naredili vse, kar je v njihovi moči, da zaščitijo stanovalce. Meni, da bi jo, če bi bilo to
potrebno, odpeljali v bolnišnico, kjer imajo boljše pogoje za zdravljenje. V drugem valu so imeli sivo
cono, ki je v prvem valu niso. Tam ugotavljajo, zakaj ima nekdo vročino, in ali je pozitiven ter nato
ukrepajo. Rdeče cone ne morejo imeti, ker nimajo pogojev. Glede zdravil in terapij ni bilo v tistem času
nič drugače, torej je vse potekalo normalno, sestre so glede na prepise zdravnika in pravočasno, po
urah dajale zdravila. Prav tako so lepo poskrbeli, če je kdo karkoli potreboval ali se je slabo počutil.
6. Dostopnost in kakovost oskrbe in drugih socialno varstvenih storitev
Fizioterapevtka je uslužbenka doma, tako da so imeli, tudi ko je bil dom zaprt, fizioterapije, jih
razgibavali, sestre so jih spremljale po hodnikih. Za osebno higieno in čistočo doma so skrbeli tako kot
pred epidemijo, kopanje je bilo vsak dan, glave so umivali enkrat na teden, čiščenje prostorov je bilo
vsak dan, vsako jutro je čistilka odnesla smeti, počistila kopalnico in tla v sobi. V tistem času so dodali
antiseptično razkužilo za razkuževanje tal. Vhodna vrata, kljuke in mize pa so še posebej pobrisali vsak
dan z razkužilom, po vsakem obroku pa tudi mize.
Naročena je na Dnevnik, pri čemer je vsakič moral časopis tri dni počakati v karanteni, preden ga je
dobila v branje. Tako je bilo tudi z vsem, kar ji je hčerka prinesla v dom. Svojci so jim lahko nosili samo
stvari, ki se jih da razkužiti oz. se ne pokvarijo.
7. Omejitve gibanja in stikov
Sogovornica je menila, da je bil dom pripravljen na epidemijo. Takoj so jim začeli nositi obroke v sobe,
družili so se sicer lahko, ampak so jim merili temperaturo, vendar nihče ni imel vročine. Lahko so šli
ven in se sprehajali v okolici doma z upoštevanjem fizične razdalje dveh metrov. V času epidemije je
bilo omogočeno tudi družabništvo, ki ga je vodila sestra.
Takrat so se družili, pogovarjali, telovadili, peli, vse na primerni razdalji in z obveznimi maskami. Imeli
so kar dosti možnosti gibanja, kljub temu da je bil dom zaprt. Povedala je, da vidi, kako so bili drugod
domovi zaprti, oni so pa lahko šli ven, verjetno tudi zato, ker ni bilo nobenega okuženega. Sicer pa
vsekakor niso smeli z območja doma. Med epidemijo so bili zagotovljeni stiki s svojci preko telefonskih
klicev. Sama ima svoj telefon in se je lahko pogovarjala. Za tiste, ki telefonov nimajo ali pa jih ne zmorejo
uporabljati, pa so imeli domski telefon, ko so sestre poklicale svojce ali svojci njih. Omogočeni so bili
tudi video klici, potrebno se je bilo naročiti oz. je svojec poklical se dogovoril za uro.
8. O odnosu družbe do starosti in staranja
Sogovornica je imela občutek , da se do starejših včasih kdo vede, kakor da so družbi v breme. Meni,
da bi lahko bil ta odnos bolj spoštljiv. Pozvala je k odgovornem obnašanju do starejših, saj na splošno
ljudje niso preveč strpni do njih. Menila je, da tudi starejši pogosto niso strpni in se jim kar nekam mudi.
Srečni bi morali biti, da so stari, saj mnogi te možnosti niso imeli. To slednje bi morali razumeti tudi
mladi. Izjave nekaterih v smislu, da bi stari ljudje tako ali tako umrli, jo prizadenejo. Prepričana je, da to
rečejo ljudje, ki niso moralni ali etični in mislijo samo nase. Sicer je menila, da v družbi večina ne gleda
tako na starejše.
Država po njenem mnenju ne poskrbi dovolj dobro za starejše. Predlagala je, da uradniki skupaj s
strokovnjaki naredijo načrt za prihodnost in ga tudi izvedejo. Skrb za starejše bi morali vzeti resno, saj
meni, da bo vedno več ljudi potrebovalo domsko oskrbo. Že 15 let namreč niso zgradili nobenega doma,
še najbolj nepravilno pa se ji je zdelo, da dajo domove na koncesijo zasebnikom, ki gledajo samo na
dobiček in so potem stanovalci prikrajšani za marsikaj. Poudarila je, da jo je zelo prizadela izjava
ženske, ki upravlja nekaj domov na koncesijo, in sicer: »Kaj bi pa hoteli upokojenci? V Sloveniji ni noben
upokojenec umrl zaradi lakote.« Intervjuvanka se je zgražala nad to izjavo, saj ima gospa po njenih
navedbah 3 milijone evrov čistega dobička. Poudarila je, da bi država morala poskrbeti, da skrb ni
vezana na dobiček, in bi morala imeti v lasti domove ter gledati na dobrobit stanovalcev, ne pa jih dajati
v upravljanje zasebnikom, pri tem pa gledati stran.
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Prav tako se ji zdijo domski standardi prenizki, saj se veliko storitev še posebej doplačuje. Na žalost
ima malokdo od stanovalcev pokojnino, s katero si lahko plača dom, vsem morajo dodati svojci.
Opozorila je, da je tudi otrokom marsikdaj težko doplačevati iz svojih plač, še posebej v teh časih. Zdi
se ji, da bi moral ob polni delovni dobi vsak imeti toliko pokojnine, da pokrije dom, če ne, pa naj doda
država. Njen dom stane 1.200 evrov na mesec. Sprašuje se, kdo dobi danes tako visoko pokojnino.
Prav tako se ji zdi žalostno, da 10.000 starostnikov čaka v vrsti za sprejem v dom. Država je torej
premalo poskrbela za starejše, ne samo ta vlada, vendar vse do sedaj.
9. Kaj bi lahko bilo bolje, kaj je bilo dobro, kakšne bi bile rešitve
Izpostavila je, naj so ljudje bolj skrbni in odgovorni do starejših, ki so ogrožena skupina. Ko so na primer
prihajali svojci na obisk v dom, so nekateri kar rinili v objem, niso počakali ne na meritev temperature,
niti na sestro. Glede odziva na epidemijo pa meni, da je bilo narejeno premalo. Prehitro so dali turistične
bone (vavčerje), ki se ji zdijo popolnoma zgrešeni. Večina po njenem mnenju ne more, ne sme ali ni
sposobna iti nikamor, zato zanje niso uporabni. Predlagala je, da bi tistim, ki jih ne morejo koristiti, dali
vsaj 50 odstotkov denarja. Omenila je, da tudi njeni otroci zaradi trenutne situacije niso želeli iti nikamor.
10. Položaj starostnikov v domovih in izven
Intervjuvanka je menila, da ji je bilo lažje v domu, saj doma obremenjuješ svoje najbližje. Ona sama bi
po njenem mnenju doma trpela, saj meni, da imajo otroci svoje življenje. Prepričana je, da so stanovalci
v domovih lažje preživeli epidemijo, kakor tisti, ki so doma.
*
Stanovalka 5 (predstavnica sveta stanovalcev doma)
1. Doživljanje epidemije in počutje med epidemijo
Intervjuvanka je povedala, da so se v času zaprtja stanovalci doma čutili zelo utesnjeno. Tako zanjo
kot tudi za vse ostale stanovalce je bilo to obdobje precej stresno, pravi šok. Povedala je, da je psihično
trpela, saj ni mogla nikamor, niti videti svojcev, lahko so se zgolj slišali.
Ko je imela njena kolegica rojstni dan, so jo obiskali njeni bližnji. Lahko so se videli čez steklo in se
pogovarjali preko telefona, pri čemer so vsi jokali, saj se niso mogli dotakniti in ne objeti. Najbolj so bili
prizadeti nepokretni, ker niso imeli obiskov, tako da jih ni mogel nihče peljati ven, na zrak. Pravi, da si
je bilo težko dopovedati, da je bilo zaprtje doma v njihovo dobro. Zelo so namreč pogrešali kontakte in
stike s svojci, sprehode, delovne terapije, obisk kužkov Tačke pomagačke, ki so sicer prihajali enkrat
na teden, in druženja. Bilo je težko tako za stanovalce kot tudi zaposlene. Želela se je se zahvaliti
vodstvu in osebju, saj če ne bi imeli tako strogih ukrepov, bi verjetno prišlo do zelo hude situacije.
2. Informiranost o epidemiji in pripravljenost doma na epidemijo
V domu so zaposleni stanovalce zelo dobro pripravili in jim razložili, da je lahko virus zelo nevaren.
Seznanili so jih, da se virus lahko prenaša s kapljicami, o simptomih bolezni (težko dihanje, kašelj,
vročina) in povedali, da je bolje, da malo potrpijo, da ne bi okužili drug drugega. Opozarjali so jih, naj
ne hodijo ven, se ne družijo in naj si umivajo in razkužujejo roke ter nosijo maske, če bi šli med ljudi.
Osebno ni bila seznanjena, da bi kdo gledal v zdravstvene kartoteke.
3. Okuženost stanovalcev in zaposlenih v domu
V domu so bile okužbe tako med osebjem kot tudi stanovalcih, in sicer pri nepokretnih. Okužb ni bilo
veliko. Vseh stanovalcev v domu je okoli 300, okuženih je bilo okoli 10. Menila je, da so okužbo v domu
obvladali, saj so bile omejene le na en del.
4. Zagotavljanje zaščite in podpornih storitev za stanovalce v domu
Sogovornica je povedala, da so bila na voljo razkužila, mask pa je bilo na voljo manj. Sicer slednjih
stanovalci niti niso veliko rabili, saj so bili v sobah. Na žalost v domu ni bilo več oz. dodatnega osebja.
So pa bili njihovi zaposleni zelo pridni, uvidevni, požrtvovalni, se zelo trudili in jim veliko pomagali.
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5. Dostop do zdravljenja in kakovost zdravstvene oskrbe
Intervjuvanka je menila, da je bilo testiranje na voljo, prav tako so jim vsako jutro merili telesno
temperaturo. Imela je občutek, da bi zanjo dobro poskrbeli, če bi se okužila. V primeru zdravstvenih
zapletov je menila, da bi jo poskušali zdraviti v domu, če bi videli, da je prehudo, pa bi jo odpravili v
bolnišnico. Povedala je, da ko si hudo bolan, ti je pravzaprav že vseeno, kam greš, samo da ti
pomagajo. Bi pa na vsak način bila raje v domu, ker bi tako mislila, da je manj bolna. Zdelo bi se ji zelo
dobro, če bi imeli vsi možnost iti v bolnišnico. Slabo se ji zdi, da je za vse stanovalce na voljo samo ena
stalna zdravnica, ostali prihajajo samo enkrat na teden ali na dva tedna. Za redna zdravila in terapije je
bilo v času epidemije poskrbljeno nemoteno, redno so prejemali tablete, tako kot pred epidemijo.
6. Dostopnost in kakovost oskrbe in drugih socialno varstvenih storitev
Sogovornica je povedala, da je bilo zanje poskrbljeno skoraj tako kot pred epidemijo. Vsi stanovalci so
bili bolj vznemirjeni in se jim je zdelo, kot da je vsega premalo. Povedala je, da nehote pridejo misli, da
si čisto zapuščen, da ni nikogar. Zaposleni niso imeli časa, da bi se jim kaj preveč posvetili ali kaj
pogovorili, vsak je samo hitro prišel in šel, kar je stanovalce zelo morilo. Delovnih terapij ni bilo, saj je
imel terapevt toliko drugega dela, prav tako ni bilo niti prostora, saj so morali pripraviti prostor za primer
okužbe, torej za osamitev. Glede čistoče in higiene v tistem času niso bili prikrajšani. Čistilke so vsak
dan prišle in počistile sobo, kopalnico, obrisale kljuke. Sicer je omenila, , da po njenem mnenju nekoliko
premalo, ampak so se trudile, kolikor se je dalo. V glavnem so se lahko tuširali, kdor se ni mogel, ker
je bil nepokreten, so mu pomagali s posebnim vozičkom v kadi. Težko je bilo, ker so dobivali časopise,
pakete in pošto s tridnevno zamudo, saj je šlo vse preko kontrole in na razkuževanje. To ji ni bilo
prijetno, saj so navajeni vsak dan prebrati časopis. Prav tako niso mogli nikomur pisati. S svojci so bili
omogočeni stiki preko telefona, prav tako pa je bilo pri vratarju steklo, kjer so bili stanovalci na eni strani,
obisk na drugi, in so se preko stekla oz. telefona pogovarjali. Za tiste, ki nimajo telefonov, je povedala,
da če sta dva v sobi in ima en telefon, je dal telefon na razpolago, sicer pa je tudi osebje, če je bilo res
nujno, poklicalo. Prav tako so tudi svojci klicali osebje, da so jim bolj podrobno povedali, kako je s
stanovalci. Za video klice pa intervjuvanka ni vedela. Izpostavila je, da so prišli Rdeči noski pred blok
in kvartet, torej so imeli nekaj nastopov, ki so jim polepšali dneve.
7. Omejitve gibanja in stikov
V času zaprtja so bili stanovalci omejeni z gibanjem samo na sobo, ni bilo nobenega druženja, niso se
obiskovali po sobah ali bili skupaj v skupnih prostorih, lahko so bili na svojih balkonih, če so jih imeli.
Sicer pa niso smeli niti v okolico doma na sprehod. Tako so bili dva meseca v sobah, kar je bilo zelo
stresno in težko. Povedala je, da so torej imeli zelo strog režim in da se šele sedaj 189 zavedajo, da je
bilo to v njihovo korist. Imeli so občutek, da so ukrepi pretirani, da so stanovalci prikrajšani in so zato
tudi bolj trpeli, ker niso razumeli, da je bilo to dobro zanje. Povedala je, da je njihov dom praktično v
gozdu, imajo sprehajalno pot, daleč od ljudi, zato meni, da bi jim lahko pustili več svobode, da bi šli na
sprehod. Nekateri stanovalci niso bili disciplinirani, našli so skrivne poti in hodili v trgovino, zato se je
dom odločil za uvedbo varnostnikov. Zaposleni v domu so jim nekoliko olajšali bivanje, saj so jim hrano
nosili v sobo, vsako jutro so pripeljali kavo. Povedala je, da je bil zanjo telefon zlat, balkon pa še bolj.
8. O odnosu družbe do starosti in staranja
Intervjuvanka je povedala, da se starejši počutijo zelo zapostavljene, odrinjene, vedno jim je nekaj
očitano. Izpostavila je očitke o njihovem številu, o strošku za njihove pokojnine. Meni, da gre za
zaslužene pokojnine, saj so res delali. Povedala je, da človeka boli, ko ti mlajši rečejo, da te morajo
sedaj oni preživljati, saj si v življenju, poleg družine, krepko delal. Družba pa domu ne da ničesar, da bi
stanovalcem olajšala življenje. Vse je odvisno od tega, kako spretno je vodstvo doma in tega, kako se
sami znajdejo.
Meni, da imamo kot družba še zelo veliko dela na področju spoštovanja starejših. Predvsem mladi
premalo spoštuje starejše, kar bi jih morali učiti že v šolah. Želela bi si, da bi bilo malo več vljudnosti,
da bi dobili kakšno pomoč, saj s tem vidiš, da mislijo nate. Pri tem ne misli na denar, temveč da vidiš,
da nekdo pozitivno misli o tebi, da nisi breme, saj je ta občutek težak in včasih zelo boli.
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9. Kaj bi lahko bilo bolje, kaj je bilo dobro, kakšne bi bile rešitve
Morali bi imeti več razkužil in potrebnih pripomočkov, se pozanimati ali je dovolj kadra ali ne in pomagati
tistim, ki imajo premalo kadra. Zelo hudo je namreč, ko vidiš, da so zaposleni tako utrujeni, da komaj
gledajo, čemur se ni posvečalo dovolj pozornosti. Sogovornica je bila kritična do tega, da se toliko
dolgo že ni zgradilo nobenega novega doma, obstoječi pa so prenatrpani in jih je premalo. Ima občutek,
da nekateri komaj čakajo, da človek umre, da bo lahko prišel kdo drugi, saj toliko starostnikov čaka v
vrsti za dom. To so trenutki, ki jo zelo prizadenejo.
10. Položaj starostnikov v domovih in izven
Intervjuvanka je menila, da so bili tisti, ki so bili v domu, bolj varni, zaradi zdravnika in sester. Imeli so
možnost koga poklicati. Doma pa so bili otroci zaposleni in so morali v službe, zato so pustili stare ljudi
same. Patronažna pomoč je prihajala enkrat na teden, kar je premalo. Mogoče bi bila doma hrana
boljša, odvisno od tega, kakšen odnos imajo otroci do svojih staršev. Meni, da so prej ali slej starši
otrokom odveč, pa naj so ti še tako skrbni. Tega ne obsoja, saj imajo otroci službe in svoje družine.
Prav zato je tudi sama v domu. Hvaležna je, da ima svojo pokojnino in ni odvisna od svojcev. Dokler se
lahko sam umiješ, ješ in malo hodiš, je dom v redu, je povedala sogovornica. Pridejo pa trenutki, ko se
v domu ne počuti dobro in razmišlja, da bi bila raje nekoliko na malo slabšem, vendar na svojem domu.
Na splošno se ji vseeno zdi boljše, da je v domu za starejše, kot če bi bila čisto sama v hiši.
*
Svojka 1 – hči stanovalke v domu
1. Doživljanje epidemije in počutje med epidemijo
Intervjuvanka je povedala, da se je sama počutila grozno in ji je bilo zelo težko biti doma, saj je bila na
čakanju. Obenem ji je bilo težko, ker je bil dom, v katerem biva njena mama, zaprt, prepovedani so bili
obiski in izhodi stanovalcev. Povedala je, da se ji je podrl svet, saj je bila po eni strani ona sama doma,
po drugi pa ni mogla domov pripeljati mame, ki jo ima rada in je sicer vsakih 14 dni za vikende prihajala
domov.
V domu so ji sicer pojasnili, da lahko mamo vzame domov, ampak je pred koncem epidemije ne more
pripeljati nazaj. To ni prišlo v poštev, saj za njeno mamo doma ne morejo ves čas skrbeti. Če bi bilo to
možno, mama ne bi bila v domu.
2. Informiranost o epidemiji in pripravljenost doma na epidemijo
Zaposleni so svojce obvestili, da je dom zaprt in da so obiski prepovedani. Sprva niso smeli ničesar
nositi v dom, kasneje so lahko kaj prinesli, vendar je bilo to najprej 72 ur v karanteni, preden so dobili
stanovalci. O samem poteku bolezni in virusu pa je niso obveščali. Povedala je, da je bila sama dovolj
informirana. Informacije je dobila na internetu, velikokrat je klicala številko, ki je bila dostopna za pomoč
v stiski, klicala in pisala je mnogim inštitucijam. Glede pregledovanja zdravstvenih kartotek ni vedela
ničesar.
3. Okuženost stanovalcev in zaposlenih v domu
V domu, kjer biva njena mama, ni bilo nobenega primera okužbe.
4. Zagotavljanje zaščite in podpornih storitev za stanovalce v domu
V domu so imeli dovolj zašitih mask, ki so jih sami izdelali. Tudi njena mama jih je dobila. Opisala je
primer, ko je prišla na obisk in ji prinesla grozdje, pa si mama niti ni znala sneti maske. Ker je
intervjuvanka morala biti oddaljena od mame meter in pol, je morala počakati na sestro, da ji je
pomagala. Ne razume, kako je lahko fant, ki stanuje v domu, vsak dan hodil v dnevno-varstveni center,
prav tako so zaposleni hodili domov, njeni mami pa izhod ni bil omogočen. Zelo je bila skeptična do
ukrepa nošenje maske, saj ji je na obisku pri sinu, ki biva v socialno varstvenem zavodu, socialna
delavka prinesla kavo in ji predlagala, naj da dol masko in jo spije. Sicer pa sogovornica ni vedela, ali
je bilo v tistem času v domu prisotnega kaj več strokovnega kadra.
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5. Dostop do zdravljenja in kakovost zdravstvene oskrbe
Intervjuvanka je izpostavila, da ni prepričana, da bi bila mama deležna testiranja in ustreznega
zdravljenja v primeru okužbe. Ima toliko slabih izkušenj, da je izgubila zaupanje.
Opisala je primer iz lanskega leta190, ko je prišla po mamo, da jo odpelje domov, in je takoj videla, da
mama ni bila v redu. Sestra ji je pojasnila, da je samo utrujena. Ko sta prispeli domov, se je mama slabo
počutila, zato so jo dali ležat. Ker je tožila, da jo zelo boli trebuh, jo je peljala nazaj v dom.
Sestra v domu je menila, da je razlog v tem, da njena mama ni dovolj spala. Čez dva dni jo je obiskala
in mamo je še vedno bolelo, zato je zaposlenim naročila, naj ji preverijo kri in vodo. Ko je poklicala za
informacije, ji niso smeli povedati nič več kot samo, da gre mama v bolnišnico. Imela je namreč napad
žolčnih kamnov. Poudarila je, da ni mogla verjeti, da se je to res zgodilo. Od takrat naprej njena mama
tudi ne more več hoditi, prej pa je z nekaj pomoči lahko. V domu je samo v postelji, menjajo ji plenice
in nič drugega. Povedala jei, da je mama vsa srečna, ko je doma in gre lahko na straniščno školjko, v
domu si ne vzamejo časa, da bi ob človeku počakali, ko gre na stranišče.
Opisala je podoben primer, ki se je zgodil s sinom v socialno-varstvenem zavodu. Tovrstne izkušnje
so jo zelo prizadele. Spraševala se je, kaj se šele dogaja, ko so domovi za tri mesece zaprli vrata, če
so se take stvari dogajale, ko vedo, da prihajajo obiski.
Sicer pa ji je socialna delavka doma povedala, da so v bližini pripravili stavbo, kamor bodo prepeljali
okužene iz domov, saj jih ne bodo peljali v bolnišnice. Kako je bilo z zdravili, ki jih mora mama prejemati,
ni vedela, saj nima statusa skrbnice.
6. Dostopnost in kakovost oskrbe in drugih socialno varstvenih storitev
Mama sogovornice je nekoliko dementna, vendar ko je prišla na obisk, ko so bili ti zopet dovoljeni, ji je
rekla: »Če bi lahko, bi čez okno skočila.« Ob obiskih sta bili brez zasebnosti, saj nista bili sami, zraven
sta bili socialna delavka in sestra. Izpostavi, da ima mama fizioterapije. Ko jo je na obisku vprašala, ali
kaj hodi na fizioterapijo, je namesto nje odgovorila sestra, češ da hodi vsak dan.
Tega sama ne verjame.
7. Omejitve gibanja in stikov
Stanovalka v domu ji je povedala, da stanovalci v času zaprtja doma niso imeli na voljo sadja, da so
imeli tudi bolj malo čaja in soka, zaprti so bili v sobah, niso se smeli družiti med seboj ali skupaj piti
kave in se pogovarjati.
Z mamo se od marca do maja ni videla, razen kdaj preko video klicev, ki so jih vzpostavili proti koncu
prvega vala. Opozorila je, da ni bilo dobrega signala in da se je slika ustavljala ali se ni slišalo, zaradi
česar se ni dalo kaj dosti pogovarjati. Povedala je, da je slišala, da imajo drugod možnost video klicev,
zato je predlagala domu, v katerem biva njena mama, da tudi pri njih uredijo to možnost. Tudi sicer je
bila neprestano aktivna in poskušala narediti, kolikor se je dalo.
Pojasnila je, da je dom v času intervjuja191 še vedno delno zaprt, obiski so dovoljeni enkrat na teden za
pol ure ob predhodni najavi. Na obisku je lahko samo ena zdrava oseba. Ta pravila veljajo vse od konca
epidemije in niso bila nikoli bolj sproščena. Obiski potekajo v jedilnici ali zunaj, v sobe obiski ne smejo
vstopiti že vse od marca.
8. Kaj bi lahko bilo bolje, kaj je bilo dobro, kakšne bi bile rešitve
Sogovornica želi izpostaviti, da bi se moral vsak zamisliti, kako se počutijo ljudje, ki so zaprti, čeprav
niso naredili nič narobe in morajo tako trpeti. To, da so domovi zaprti, čisto odrezani od zunanjega
sveta, se ji je zdelo narobe. Po njenem mnenju bi morali biti omogočeni obiski v zaščitni opremi.
Poudarila je, da imajo še v zaporu na Dobu po eno uro obiskov dvakrat na teden, v domu pa enkrat na
teden po pol ure, kdaj še manj. Ukrepi zapiranja domov se ji ne zdijo smiselni. Morda so bili smiselni
prvi mesec, ko še nismo vedeli, kako in kaj, kasneje pa vsekakor ne.

190
191

2019
Oktobra 2020.
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Izpostavila je še številne druge omejitve, ki se ji niso zdele smiselne. Kot primer je navedla, da so bile
meje s Hrvaško, kjer je bilo toliko okuženih, odprte, domovi pa so bili zaprti. Ali da je bila v restavracijah
obvezna maska, ko si jedel, pa si jo lahko snel. Izpostavila je, da ponekod živi po več generacij skupaj
in starejši niso izolirani. Menila je, da bi pravila morala veljati za vse, ne samo za domove. Prepričana
je, da je zapiranje domov politična odločitev in bo od tega nekdo zaslužil. Sogovornica je bila zelo
kritična do tega, da je treba za odprtje bara izpolniti veliko pogojev, domovi pa kar obratujejo, ne da bi
izpolnjevali standarde. Kot primer navede dom v Hrastniku, kjer starejših, ki so nepokretni, ne morejo
peljati ven s posteljami. Sprašuje se, kako bi zagotovili varnost tem stanovalcem v primeru požara, in
kako je sploh dopuščeno, da tak dom obratuje.
Izpostavila je, da stroka neprestano opozarja, da morajo imeti starejši obiske, morajo biti s svojci, da
se ne počutijo osamljene. Obenem se je spraševala, zakaj se sedaj stroka ne oglasi, ko so domove
zaprli za tri mesece. Sama se je angažirala, klicala in pisala, vendar je dobila zgolj zagotovilo, da bodo
povedano predali naprej in naj še kliče. Intervjuvanka ugotavlja, da so vseeno spet zaprli domove in
izpostavila, da ne verjame, da virus sploh obstaja.
*
Svojka 2 – skrbnica stanovalke v domu
1. Doživljanje epidemije in počutje med epidemijo
V tistem času jo je najbolj skrbelo, kako bo njena oskrbovanka prenesla spremembe. Čeprav je bila v
stanju, da ni vedela ničesar, ni govorila, ni bila mobilna, torej je bila popolnoma odvisna od pomoči
drugih. Skrbelo jo je kako bo vplivalo nanjo, da prav nihče ni prišel na obisk. Vidi namreč, da se zelo
razveseli in ve, kadar pride k njej na obisk. Je pa njena edina obiskovalka. Sogovornica je povedala,
da je bolj njo kot oskrbovanko skrbelo, vendar se je zavedala, da drugače ne gre, da je to vse zaradi
zaščite domskih oskrbovancev in tam zaposlenih. Stanje njene oskrbovanke je bilo v tem času
nespremenjeno, niti ni bila nič bolna, bila je v redu.

2. Informiranost o epidemiji in pripravljenost doma na epidemijo
Intervjuvanka je povedala, da je bila o virusu, bolezni in ukrepih za preprečevanje okužb obveščena
preko medijev (televizija, časopis), tako kakor vsi ostali. Iz doma je nikdar nihče ni poklical, torej je niso
obveščali, je pa lahko dobila vse informacije, ki jih je želela, ko je sama poklicala. Sicer pa niti ni
pričakovala, da bi jo dom kaj obveščal v povezavi z virusom. S socialno delavko sta že navajeni, da se
slišita in tako izve, kakšno je stanje tudi na splošno v domu in ne samo za svojo oskrbovanko. Ko je
poklicala v dom, je izvedela tudi vse o novem hišnem redu, zaščiti stanovalcev ter oskrbi v primeru
okužbe. Vedela je, da imajo v domu vse zelo pod kontrolo. Bila je zadovoljna s komunikacijo in
informacijami, ki jih je dobila. Jo pa vedno pokličejo in obvestijo, če pride do kakšnih sprememb, če se
stanje gospe poslabša, če mora v bolnišnico, jo morajo kam preseliti ali ima kakšno dodatno terapijo.
Glede pregledovanja zdravstvenih kartotek je niso nič seznanili. Ni vedela, če so njeni oskrbovanki to
pregledali ali ne, sicer pa meni, da niso, saj da ni bilo potrebe, ker že leta poznajo njene bolezni. Ni pa
posebej spraševala, če so pogledali kartoteko ali ne.
3. Okuženost stanovalcev in zaposlenih v domu
V domu v prvem valu ni bilo nobene okužbe, niti med zaposlenimi niti med stanovalci.
4. Zagotavljanje zaščite in podpornih storitev za stanovalce v domu
Sogovornica je bila pomirjena, imela občutek, da bodo za njeno oskrbovanko dobro poskrbeli. Sicer
pa je zdravnica, ki je odgovorna za dom, prišla večkrat kakor pred koronavirusom, tudi zato, ker so, ko
je prišlo do kakšnih težav, stanovalce manj pošiljali v bolnišnico in jih več (po)zdravili v okviru doma.
5. Dostop do zdravljenja in kakovost zdravstvene oskrbe
Intervjuvanka ni spraševala, ali je bila njena oskrbovanka primerna za zdravljenje ali ne. Pravi, da je bil
k sreči ta dom res zaščiten.
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Ni bilo nobenih kritičnih situacij, da bi morala njena oskrbovanka v bolnišnico. Ni slišala niti za druge
stanovalce, da bi morali v bolnišnico. Menila je, da bi jo v primeru, da bi njena oskrbovanka potrebovala
bolnišnično zdravljenje, gotovo tja tudi peljali. Prav tako je bila prepričana, da bi bila deležna testiranja.
Glede ostalih stanovalcev ni vedela, vendar ima njena oskrbovanka zelo malo zdravil, ki pa je vsa
nemoteno dobivala tudi v tistem času.
6. Dostopnost in kakovost oskrbe in drugih socialno varstvenih storitev
Njena oskrbovanka je imela fizioterapijo, saj je nepokretna, in so jo na tak način razgibavali. To so
nemoteno izvajali tudi v času zaprtja doma, saj imajo te terapije v okviru doma. S standardom bivanja
je zelo zadovoljna. Povedala je, da so težko imeli kje boljše ali lepše, kot v tem domu. Sicer pa njena
oskrbovanka ne potrebuje ničesar, tako da ni imela potrebe, da bi kaj pošiljala v dom. Intervjuvanka je
izpostavila, da dodaja za stroške doma, saj oskrbovanka sama ne bi imela dovolj denarja.
7. Omejitve gibanja in stikov
Ko je bilo uvedeno delno odprtje doma, je intervjuvanka videla svojo oskrbovanko in po skoraj treh
mesecih zaprtja se ji je zdela zelo urejena, čista, fizično nič spremenjena.
Ni imela občutka, da je kaj trpela. Ni je smela objeti, so pa omogočili stik tako, da jo je z rokavico lahko
držala za roko. Vedela je, da je bila njena oskrbovanka vesela obiska, saj ji je stiskala roko.
8. Kaj bi lahko bilo bolje, kaj je bilo dobro, kakšne bi bile rešitve
Če pogleda za nazaj in pomisli na druge domove, meni, da so bili ti ukrepi in zaprtje domov zelo
smiselni. Sicer se ji v splošnem zapora take vrste, da niti otroci niso smeli priti k staršem na obisk, ni
zdela v redu. Menila je, da bi to morali dopuščati, saj so bili tako stanovalci nekaj časa res povsem
izolirani.
Najbolj problematično se ji je zdelo ravno to, da stanovalci domov niso smeli videti svojih bližnjih. Njena
oskrbovanka tega sicer ni čutila.
Tisti pa, ki nimajo kognitivnih težav in so se zavedali, da niso imeli stikov, pa so to bolj čutili in težje
prenašali. Povedala je, da so stanovalci domov že takoj precej izolirani, saj ni lahko, ko je človek enkrat
iz svojega doma prestavljen v čisto drugo okolje.
Sogovornica sicer ne pozna drugih domov, ampak so se v njihovem domu zaposleni res trudili in
poskušali nadomestiti ta manko ljubezni svojcev. Menila je, da je bilo veliko odvisno od zaposlenih v
domu. Njihov dom je specifičen, saj je manjši (okoli 80 stanovalcev) in je v majhnem kraju, kjer so
zaposleni večinoma domačini, kar vpliva na njihov odnos do stanovalcev. V dom hodi namreč že 12 let,
11 let k tej gospe, prej pa še k svoji mami, in v vseh teh letih ni imela praktično nobene pripombe. Brez
problema bi izbrala ta dom tudi zase. Izpostavila pa je, da dokler tega nisi res potreben, lažje govoriš,
kaj bi, kakor takrat, ko moraš res "spakirati kovčke in iti v dom".
Intervjuvanka je zaključila, da ima najbrž na zadovoljstvo z domom velik vpliv že to, ali je bila v domu
okužba ali ne, saj so bili ljudje toliko bolj zaskrbljeni v primeru okužb. Ko človeka skrbi, je tudi bolj
negativen je dejala Za konec pa izrazila pohvalo domu, saj vidi, da se res trudijo.
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SKLEPNE MISLI

Iz raziskave je mogoče razumeti, da so trajna odsotnost sistema dolgotrajne oskrbe neustrezni oziroma
nezadostni finančni, kadrovski in infrastrukturni pogoji, ki so posledica dolgotrajne neustrezne skrbi
oziroma pomanjkljivih vlaganj institucionalno in izveninstitucionalno varstvo starejših, bistveno vplivali
na poslabšanje položaja starejših v domovih ob začetku epidemije.
Razvoj celostne infrastrukture domov za starejše je zaostal za naraščajočimi potrebami po prostorskih
in kadrovskih zmogljivostih v domovih. Prav tako se domovi zaradi pomanjkanja vseh vrst virov težko
odzivajo na spremenjene potrebe stanovalcev domov, katerih povprečna starost se viša, s tem pa se
večajo tudi potrebe po zdravstveni oskrbi, posebej vse številčnejših stanovalcev z demenco.
Vse navedene težave so se v epidemiji dodatno zaostrile, tudi tako, da je – kot izhaja iz izsledkov
Zagovornikove raziskave – prišlo ob omejevalnih in zaščitnih ukrepih do nehotenih posegov v koristi,
pravice in dostojanstvo stanovalcev domov za starejše (pravice do gibanja, do družinskega življenja,
do enake zdravstvene obravnave, do zdravja in odločanja o tem, do pritožbe oziroma pravnega
varstva).
Po ocenah anketirancev, ki jih je zajela Zagovornikova raziskava, so pomanjkljivosti sistemske ureditve
varstva starejših na dobrobit stanovalcev domov vplivale na način, ki se je odražal v:
•
•
•
•
•

neinformiranosti o epidemiji in pripravljenosti domov za starejše na epidemijo;
nezagotavljanju zaščite in podpornih storitev za stanovalce v domu;
nedostopnosti do zdravljenja in nekakovosti zdravstvene oskrbe;
nedostopnosti in kakovosti oskrbe in drugih socialnovarstvenih storitev;
omejitvi gibanja in stikov ter varstva pravic.

Domovi niso imeli prostorskih možnosti, da bi stanovalce razporedili v različne cone in preprečili širjenje
virusa. Premalo je bilo osebja. Omejevalni in zaščitni ukrepi so posledično trajali nesorazmerno dolgo.
Domovi niso bili zmožni zagotoviti ustreznega zdravljenja za stanovalce s covidom-19, saj niso
zdravstvene ustanove. Zmanjšati so morali obseg ali povsem prekiniti izvajanje terapij in drugih storitev,
kar je pomembno vplivalo na zdravje in počutje stanovalcev. Zlasti se je zdravstveno stanje poslabšalo
tistim z demenco, nepokretnim in z drugimi invalidnostmi ali boleznimi.
V domovih tudi ni bilo primernega dostopa do informacijsko-komunikacijskih tehnologij in podpornega
osebja, da bi stanovalci lahko imeli več stikov z zunanjim svetom. Stanovalci niso bili primerno
obveščeni o možnosti pritožb nad oskrbo.
Pomembno je, da pristojni sprejmejo protokole o zdravljenju v kritičnih razmerah in z vsebino seznanijo
stanovalce domov, njihove svojce in bližnje, vodstva in zaposlene domov in nevladne organizacije, ki
delujejo na področju varstva starejših. Kot izhaja iz Zagovornikove raziskave, so bili v prvem valu
epidemije vsi pomanjkljivo obveščeni o tem, kdo je upravičen do bolnišničnega zdravljenja in kdo ne.
Glavno vodilo pri iskanju vseh rešitev glede skrbi za starejše mora biti spoštovanje dostojanstva in
temeljnih človekovih pravic starejših. V razpravo o teh rešitvah je treba vključiti tudi stanovalce domov
oziroma predstavnike starejših prebivalcev države. To jim mora biti omogočeno tudi v izrednih
razmerah.
Zagovornik zato na podlagi ugotovitev iz raziskave poudarja, da morajo biti v primeru uvedbe novih
ukrepov za zamejitev širjenja nevarnejših različic novega koronavirusa ti uvedeni za najkrajše možno
obdobje in v najmanjšem možnem obsegu. Predvidene morajo biti tudi izjeme oziroma primerne
prilagoditve za osebe z invalidnostmi, demenco, za tiste v duševni stiski in za umirajoče, da bodo
deležni enake oziroma primerljive ravni uživanja pravic kot drugi.
Zagovornik priporoča, da se za razvoj infrastrukture za potrebe domovanja starejših nameni bistveno
višje financiranje, da proces nadgradnje infrastrukture za starostnike nadzoruje posebna medresorska
delovana skupina, ki pripravi tudi podroben operativni načrt obvladovanja tveganj v primeru ponovitev
kriznih razmer takšnih razsežnosti, kot so nas doletele v letu 2020.
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