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Starost in demenca kot dejavnika 
tveganja za izpostavljenost nasilju  
v družini

nena.kopcavar-gucek@zd-lj.si

Nasilje kot destruktivna oblika med-

-

-

še nasilje nad otroki (zlorabo otrok) in 

nasilje nad starejšimi (zlorabo starej-

ših).

Oblike nasilja  
nad starejšimi

Nasilje in zanemarjanje sta pri 

starejših vzrok za nepotrebno trplje-

kršitve pravic in slabšo kakovost 

starejših so besedni spopadi, psovanje 

odvisnih posameznikih (ne le zaradi 

invalidnosti ali drugih razvojnih in 

-

cinska zloraba, zanemarjanje, zapu-

-

marjanje je neizpolnjevanje 

obveznosti s strani skrbnika, ki mu je 

bila oseba zaupana v skrbništvo: 

nepripravljenost zagotavljanja nujno 

potrebnih dobrin, kot so hrana, voda, 

obleka, zdravila, osnovna nega in 

-

pa do zdravstvene oskrbe, odtegova-

nje osnovne nege ter zagotavljanja 

stanje, ko skrbnik starejšo osebo ali 

bolnika, ki mu je bil zaupan v skrbni-

štvo, zapusti in ga ne obiskuje v 

ali v drugi ustanovi.

Dejavniki tveganja 
za izpostavljenost 
nasilju pri starejših

Med glavnimi vzroki za nasilje 

brezposelnost odraslih otrok, pomanj-

kanje socialnih stikov, osamljenost, 

-

kov in toleranca do nasilja.

Demenca ni le dejavnik tveganja za 

izpostavljenost nasilju pri starejših, 

predstavlja tudi oviro pri prepoznava-

nju le-tega. Vzpostavljanje komunika-

osebjem in socialnim skrbstvom je 

-

-

osebjem. Osebe z demenco pri svojih 

Strah in odvisnost starostnikov od 

-

-

mu nasilju pa je v odsotnosti telesnega 

izolirani, izpostavljeni hudemu in 

nenehnemu stresu, poškodbam ter 

populaciji, velika pogostnost nasilja v 

pri odkrivanju nasilja. Starejši s 

boleznimi se najpogosteje zatekajo  

imajo zaradi kontinuitete, zaupanja in 

-

prijavljenih primerov nasilja nad 

starejšimi.

Posledice nasilja  
pri starejših

V Evropski uniji nad bi bilo letno 

primerjavi s posledicami nasilja pri 

posledice, postanejo šibkejši, rehabili-

tacija je daljša in zahtevnejša, poslab-

ša se splošno zdravstveno stanje in 

zapletov pri zdravljenju in terjajo višjo 

raven oskrbe. Kot posledica telesnega 

nasilja so najpogostejše podplutbe, 

zlomi kosti in poškodbe glave.

Med psihološkimi posledicami 

nasilja so pogosti hud strah, trpljenje, 

posttravmatski stres, nizka samopo-

doba, izguba samozaupanja, samopo-

škodovanje, samomorilnost.

Razširjenost nasilja nad starejšimi 

je odvisna od kulture in okolja. 
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nasilju kot moški. Nasilju so bolj 

krhki, multimorbidni in tisti s kogni-

tivnimi motnjami (demenco).

Pogostnost 
izpostavljenosti 
starejših nasilju

so izsledki raziskav o pogostnosti 

nasilja nad starejšimi (osebe v starosti 

nekateri ocenjevali nasilje »v zadnjem 

-

Britaniji pa so preiskovance spraševali 

upoštevano telesno, duševno, eko-

nomsko in spolno nasilje ter zanemar-

janje, izsledki raziskav v razvitih 

-

-

snem nasilju nad starejšimi (potiska-

-

-

daljše izkušnje pri delu v zdravstveni 

lestvici za depresijo in negovali so 

ljudi s hujšo obliko demence kot 

svojih oskrbovancev.

Raziskava med starejšimi ljudmi, 

odstotka jih je bilo izpostavljenih 

-

odstotkov vseh smrti pri starejših na 

leto v EU.

Rezultati raziskav  
o nasilju nad 
starejšimi pri nas

V Sloveniji je bilo v zvezi z nasi-

ljem nad starejšimi izvedenih nekaj 

-

vom »Spregovorimo o nasilju nad 

je bilo odkritega nad osebami v 

-

kih primerov so imele zdravstvene 

telesno in ekonomsko-materialno 

za izpostavljenost nasilju pri starejših 

-

pri raziskovanju in ocenjevanju 

pogostnosti nasilja – pomanjkanje 

strategij in orodij za prepoznavanje, 

odkrivanje zlorab in njihovo ustrezno 

obravnavanje.

V mednarodni raziskavi o nasilju 

sodelovala tudi Slovenija. Podatke o 

nasilju nad starejšimi so zbrali iz 

Po podatkih Skupnosti centrov za 

-

zaradi spolnega nasilja. Na prvih petih 

mestih med najpogostejšimi oblikami 

prijavljenega nasilja nad starejšimi 

in ekonomsko nasilje, zanemarjanje, 

starejšimi moškimi pa je bilo prija-

vljeno samo telesno nasilje. Po podat-

kih nevladnih organizacij so najpogo-

Zanimiva je primerjava arbitrarne 

-

-

-

-

Je Slovenija prijazna 
starejšim?

izvedenih nekaj aktivnosti za ozave-

-

stvo, socialno varstvo, nevladne 

organizacije in zainteresirana javnost 

podporo ranljivim posameznikom, 

-

-

cev in strokovnjakov. Univerza tretje-

-

vzpostavljanjem socialnih stikov 

Slovenija s celostno obravnavo posa-
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podporo skrbnikom predstavlja 

-

-

tni Dnevi nevroznanosti, ki jih organi-

zira društvo Sinapsa, igrajo 

pomembno vlogo pri širjenju najno-

-

ga uma. Številne druge nevladne 

organizacije predstavljajo pomemben 
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Breaking the taboo, Nasilje nad starejšimi 

Raziskava o nasilju nad starejšimi 

-

Častni člani  
SZD in novoizvoljeni primariji

 

univ. dipl. soc., ZZS
-

skega zdravniškega društva (SZD) je 

letos potekala v Moravskih Toplicah. 

Naslov strokovne teme je bil Etika na 

razpotju. 

 je ob 

strokovne dileme, ki so v današnjem 

slehernega zdravstvenega delavca, 

zlasti zdravnika. Samo zdravnik s 

kakovostno strokovno usposobljeno-

lahko bolniku ponudi najboljšo in 
Z okrogle mize.


