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Razumevanje	intimnosti	in	spolnosti	v	tretjem	
življenjskem	obdobju	

 
 

Spolnost je pomemben del človekove 
identitete. Kakorkoli gledano, je do danes 
družbeno okolje večine držav t.i. Zahoda le 
redko dovoljevalo diskusijo o spolnem 
vedenju oz. obnašanju. To skrivnostno 
okolje je danes preneseno na seniorje. 
Gerontologi in ostali eksperti v medicinski 
stroki se na splošno strinjajo, da sta 
nadaljevanje spolne aktivnosti in zanimanje 
zanjo tudi v starosti terapevtskega značaja za 
moške in ženske. Lahko rečemo, da ne 
posvečamo dovolj pozornosti in spoštovanja 
spolnosti, če govorimo o življenju starejših 
odraslih. Obstajajo mnoga napačna 
pričakovanja glede učinkov staranja in 
spolnosti. Družba poudarja predvsem 
spolnost kot domeno mladih in starejši ljudje 
naj občutijo določeno vrsto sramovanja, če 
nadaljujejo s spolnostjo in kažejo zanimanje 
zanjo; tako je starejšim odvzet pogum v 
primeru, ko iščejo nasvete za njihovo spolno 
življenje. 
 
Izšolani strokovnjaki so ključnega pomena 
za starejše ljudi, saj so sposobni prepoznati 
in ubesediti njihovo spolnost brez stigme ali 
diskriminacije. Lahko jim dajo dovoljenja, 
zagotovijo informacije in ponudijo posebne 
predloge, ki jih opogumijo, da lahko 
premostijo ovire glede zdravja in občutenja 
sreče. Seveda tudi ni preprosto za 
zdravstvene in socialne strokovnjake, da 
zagotovijo zanesljivo, interdisciplinarno, 
preprosto in razumljivo informacijo glede 
staranja in spolnosti, torej takšno, ki ne 
pozna ovir in je sodobna oz. sofisticirana. 
 
Proces staranja igra pomembno vlogo v 
spolnosti, in kasnejše generacije so po 
seksualni revoluciji v 1960-ih in 1970-ih letih 
v veliki meri spremenile svoje vzorce 
vrednot in vedenja glede spolnosti. Ta 
tranzicija se bo praviloma nadaljevala tudi v 

prihodnjih generacijah. V večini zahodnih 
držav je diskusija o osebnem spolnem 
vedenju oz. praksi  tako neprijetna kot je le 
mogoče. Če preusmerimo fokus na diskusijo 
o spolnih zvezah med odraslimi, so mogoče 
vse možne reakcije - od neugodja do 
zgražanja. Študije zdravstvenih 
strokovnjakov so prepoznale znatno 
neugodje pri izbiri spolnih izrazov med 
seniorji, saj je v njihovih očeh sprejemljivo 
spolno vedenje le objemanje ali poljubljanje 
na lica. Tema o spolnosti je pogosto 
zavrnjena oz. »ni-tema« pogovora, pojavi se 
kot šala, ali pa bi se v pogovoru najraje 
izognili vsemu temu, tako da ni pretoka 
informacij za rešitve pri klasičnih 
spremembah in pri soočanju z boleznimi kot 
sta diabetes ali erektilna disfunkcija tako za 
učitelje ali svetovalce kot za starejše 
prebivalce. Obstoječi in razpoložljivi podatki 
na tem področju so pokazali, da 
posamezniki, ki so uživali v aktivnem in 
zdravem spolnem življenju v času obdobja 
odraslosti, bolj nagibajo k temu, da bodo s 
takšnim načinom življenja tudi nadaljevali v 
pozna leta. Ni zgolj pomembno, da skrbniki 
(strokovnjaki za zdravstveno oskrbo in 
socialo) razumejo, da spolnost igra prav tako 
pomembno vlogo pri 70 in 80-letnikih, 
ampak da so tudi starejši ljudje informirani 
in bolj samozavestni v tej zadevi. 
 

 

Cilji	

	
Ta poseben izziv zelo kompleksne inter-
akcije med fiziološkimi in kulturnimi 
dejavniki ter psihologijo staranja in spol-
nosti, ki so jo prepoznale zadnje raziskave, 
še danes ni v zadostni  meri obravnavan v 
katerem koli večjem projektu EU. Potrebno 
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je določiti posebne cilje, jih razviti in imple-
mentirati nova ter učinkovita orodja, ki bi 
okrepila spolno zdravje in osebno dobro 
počutje vseh starejših ljudi tako, da se 
razvije/jo: 
 
• fleksibilen, učinkovit in trajnostni model za 
boljše ozaveščanje zdravstvenih strokov-
njakov in socialnih delavcev ter za razu-
mevanje intimnosti in spolnosti pri starejših 
ljudeh; 
 
 

 
Smernice 

za  zdravstvene  strokovnjake  in  socialne 
delavce pri ocenjevanju in posredovanju kadar 
gre  za  izboljšanje  obravnave  intimnosti  in 
spolnosti  pri  starejših  pacientih.  Posebno 
pozornost bodo posvetili obstoječim oviram in 
identificirali  strategije,  ki  jih  zdravstveni  in 
socialni  strokovni  delavci  uporabljajo  pri 
svojem delu na tem področju; 

 

 
Toolbox 

Nabor orodij z materiali, ki temeljijo na psiho‐
socialnem  pristopu,  ki  obravnavajo 
pomembno temo, ki z leti ne izgublja na moči. 
 
 

 
Predpostavka, da je spolnost le aktivnost za 
mlade, je več kot le zastarela ideja odrinjena 
do medijskih klišejev; je preprosto napačna. 
Spolnost je konstanta v življenju ljudi. Se ne 
vključi ali izključi ob določenem trenutku ali 
v določeni starosti, temveč kontinuirano 
postaja skupaj z nami zrelejša, s spremin-
janjem in premikanjem poteka z vsakim 
našim preživetim letom. Naše spolno dobro 
počutje (angl. wellness) in izpolnitev sta 
lahko sestavni del splošnega zdravja, 
življenjskega zadovoljstva in dobrega po-
čutja; to je nekaj, kar bomo mnogi izmed nas 
raziskovali in v njej uživali tekom let.  
 
 

 

Ciljne	skupine	

	
Ciljni skupini sta  

(1) strokovnjaki, ki so v stiku s to starostno 
skupino, kot npr. zdravniki splošne prakse in 
družinski zdravniki, mobilne medicinske 
sestre, zdravstveni in socialni delavci, 
delovne skupine - timi, ki delajo v domovih 
za ostarele, in  

(2) starejši ljudje vseh spolnih usmeritev, ki 
dobijo na voljo ustrezen učni material o 
dobrem počutju pri spolnosti in njeni 
ustrezni izpolnitvi.  
 
Modularna struktura teh materialov bo 
omogočila tema dvema ciljnima skupinama 
pridobivanje informacij glede stališč starosti 
in spolnosti, ki so komplementarne pri 
njihovem delu ali v življenjskih okoliščinah; 
npr. zdravstveni strokovnjaki in delavci v 
negi bodo tako imeli boljši vpogled v 
socialne in medicinske značilnosti, starejša 
generacija pa bo informirana o tem, kako 
postati aktiven državljan oz. član skupnosti, 
tudi kako doseči osebno izpolnitev, če 
obstajajo za to neuresničene želje.  
 
 

Zakaj	je	ta	projekt	potreben	prav	
zda	

	
V naslednjih letih bo baby-boom generacija 
dosegla starost za upokojitev in ta generacija 
bo pomenila izjemno moč, ki bo povzročila 
kulturne in družbene spremembe, ki bodo 
omogočile “super staranje”. Številni 
raziskovalci na področju staranja in 
psihologije staranja so prepričani, da bodo 
»baby-boomerji« spremenili 'vzorec zdravst-
venega varstva' oz. skrbi za zdravje z 
inovativnimi in alternativnimi oblikami 
zdravstvenega varstva, v smislu vzdrževanja 
in izboljšanja njihovega fizičnega in 
čustvenega zdravja. Ne samo to, priča smo 
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povečanju števila tistih starejših ljudi, ki se 
opredeljujejo kot lezbijke, geji, biseksualci, 
transseksualci ali kot posebneži (kratica 
LGBTQ - lesbian, gay, bisexual, transgender 
in queer). Starejši LGBTQ se lahko soočajo 
z dodatnimi ovirami pri iskanju in 
prejemanju oskrbe za spolno zdravje in 
dobro počutje, glede na celotno življenje 
polno očitkov in diskriminacije, ki imajo lah-
ko vpliv na njihovo hotenje za uveljavljanje 
»mainstream storitev«. Ta projekt bo 
pomagal pri reševanju težav s pomočjo 
zagotavljanja informacij o storitvah. 
 
Evropa potrebuje nove inovativne rešitve, 
da se pripravi na staranje svojega 
prebivalstva brez primere, razen tega tudi na 
pojav številnih drugih dejavnikov kot sta 
višja pričakovana življenjska doba in 
dostopnost do zdravniške oskrbe. Potreba 
po zdravem staranju je izziv za vse evropske 
države. Na začetku leta 2012, ko je bilo t.i. 
Evropsko leto aktivnega staranja in 
solidarnosti med generacijami, je Komisija 
EU predstavila raziskavo Eurobarometra, ki 
je pokazala, da se 71 % Evropejcev zaveda 
staranja populacije v Evropi, vendar pa je 
glede na takšen razvoj zaskrbljenih le 40 % 
prebivalcev. To je v popolnem nasprotju z 
zaznavami snovalcev politike, ki smatrajo 
demografsko staranje za enega izmed 
glavnih izzivov. Projekcije Eurostata pri-
kazujejo, da bo do leta 2025 približno 1/3 
populacije starejša od 60 let in več. Kaže se 
potreba po izboljšanju in povečani izmenjavi 
znanja o zdravem staranju in izzivih, ki jih 
prinaša povečano število starejših ljudi, kar je 
glavna naloga za vse države EU. 
 
Nadalje, aktivna Politika staranja je skupna 
strategija EU. Aktivni pristop k procesu 
staranja je zasnovano na principih neo-
dvisnosti, soudeležbe, dostojanstva, nege in 
samo-izpolnitve, ki jih je priznala UN. Ob 
procesu in načinu staranja se upošteva spol, 
zgodnje življenjske izkušnje in kultura. V 
večini evropskih držav vlada politika s 
strategijami za zdravo staranje, ki so ločene 
ali pa del splošne politike v zdravstvu. 
Večina politik je do danes temeljila na 

zdravju in promociji zdravja, kot je tudi 
posvečala skrb starejšim ljudem v družbi. 
Tako Evropska unija odgovarja na 
kompleksnost vse starejšega prebivalstva  z 
novimi strategijami. Legalni mandat 
podpornih držav pridruženih članic EU 
pomeni politiko na način stimuliranja 
inovativnih korakov in izmenjavo izkušenj 
ter dobre prakse. Uradniki Evropske 
komisije, člani Evropskega parlamenta 
(MEPs) in Evropski svet (ministri držav) 
prav tako vključujejo več ravni delovanja. 
Tema 'zdravje' je uvrščena med temeljne cilje 
tudi pri raziskovalnih politikah in prispeva k 
uresničevanju politik aktivnega staranja ter 
kvalitete življenja skladno s splošnim 
družbenim razvojem.  
 

 
 
IntimAge projekt je izobraževalni model, ki 
nagovarja k interdisciplinarnemu dometu 
dejavnikov na razumljivi način, podpira 
nosilce izobraževanja in se lahko uporabi kot 
vodič za starejše ciljne skupine vseh spolnih 
usmeritev. Zagotavlja orodja z nizkimi 
ovirami, ki se lahko uporabljajo pri 
vsakodnevnem delu, je razumljiv projekt in 
podprt z dokazi.  
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Projektno partnerstvo 

 

 

 
Zdravstvene in socialne strokovne organizacije so: 
 Visoka sola za zdravstvene vede Slovenj Gradec (SI): Dr Danica Železnik 
 Institute of  Psychogerontology, University Erlangen (DE): Professor Frieder Lang; Mr 

Marcel Plecharty 
 Irish Centre for Social Gerontology, National University of  Ireland Galway (IE): Dr 

Martin Power; Dr Jane Sixsmith 
 School of  Nursing & Midwifery, University of  Sheffield (UK): Dr Sharron Hinchliff; Dr 

Tony Ryan  
 
Skupino strokovnjakov za poklicno izobraževanje sestavljajo:  
 INTEGRA INŠTITUT, Inštitut za razvoj človekovih potencialov Velenje (SI): Ms Sonja 

Bercko Eisenreich; 
 E-C-C Association for Interdisciplinary Education and Consulting (AT): Dr Wolfgang 

Eisenreich; 
 Università delle LiberEtà (IT): Giuseppina Raso; Alessia Fabbro; 
 Greek Academic Network - GUNET (GR): Dr Pantelis Balaouras 
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Spolnost	v	tretjem	življenjskem	obdobju		

(Modul	1)	
 

 

Priznan je bil pomen spolnosti in intimnosti v življenju starejših ljudi  

Pristopanje oz. odnos starejših ljudi do spolnosti in tega, kar jim spolnost 
pomeni, se lahko spreminja, odvisno je od vrste fizičnih, družbenih in 
psiholoških dejavnikov 

Strokovnjaki zdravstvene nege & socialni delavci morajo imeti usvojene 
potrebne veščine in znanja za zagotavljanje pravilne podpore starejšim 
ljudem, za katere so odgovorni. 

 

 

Aspekt aseksualnosti v kasnejšem življenju 
se počasi umika iz našega mišljenja, saj je 
treba priznati, da se starejši ljudje vključujejo 
v aktivno spolnost in v njej tudi uživajo. 
Raziskovalne študije, ki v preteklosti niso 
vključevale starejših od 50 let, imajo zdaj 
drugačen pristop in vključujejo toliko stare 
in tudi starejše.  Politike, ki so se izogibale 
omenjanju starejših ljudi v kontekstu 
spolnega zdravja, so zdaj začele upoštevati 
tudi njihove zdravstvene spolne potrebe. 
Lahko rečemo, da so se te spremembe 
zgodile v vrsti družbenih sprememb v 
obdobju druge polovice 20. stoletja do danes 
(2016), in zadevajo razmerja, spolnost, 
spolno identiteto ter starejše ljudi. 
 
Svetovna zdravstvena organizacija igra pri 
tem pomembno vlogo in sicer na način, 
kako se zdravje, vključno s spolnim 
zdravjem, postavlja v ospredje in je kot 
organizacija aktivna v številnih državah. V 
zadnjem času poudarjajo, da je spolno 
zdravje pomembno ves čas 
posameznikovega življenjskega obdobja 
(WHO, 2010) in tudi, da ga je potrebno 

obravnavati v okviru človekovih pravic. To 
so pravice kot:  
 
 enakost in ne-diskriminacija 
 biti osvobojen mučenja in krutega, 

nehumanega ali celo ponižujočega 
obravnavanja ali kaznovanja 

 zasebnost 
 najvišja možna oblika zagotavljanja 

zdravja (vključno s spolnim zdravjem) in 
socialno varstvo 

 poroka in ustvarjanje družine, vstopanje 
v zakon svobodno in s soglasjem obeh 
bodočih zakoncev, in enakost v zakonski 
skupnosti kot tudi ob razvezi zakona 

 odločitev o številu otrok in časovni 
razmik med rojstvi otrok 

 informiranje kot tudi izobraževanje 
 svoboda misli, izražanja in 
 učinkovito sredstvo za kršitve temeljnih 

človekovih pravic. 
 
Večina teh pravic je pomembna za starejše 
ljudi. Kakorkoli gledano, dodajamo tudi 
pravico do spolne ne-aktivnosti. To je zadeva, 
ki jo morajo upoštevati raziskovalci, 
zdravniki in snovalci politike, da bi se 
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izognili predpostavkam, da vsi starejši ljudje 
hočejo biti oz. da naj bi bili spolno aktivni. 
 

Gre pravzaprav za spremembe, ki se 
dogajajo v zadnjih 10-ih letih, kjer je spolna 
aktivnost v kasnejšem življenju postavljena 
kot nekaj kar je 'bistvenega pomena' za 
dobrobit staranja in se o njej tako tudi 
govori. Prednosti spolne aktivnosti za 
zdravje v starosti so izpostavljene z malo ali 
nič pomisleka o dejstvu, da pravzaprav vsi 
starejši ljudje nimajo želje po spolni 
aktivnosti, ali pa niso v stanju, da bi še lahko 
bili spolno aktivni. Če nimamo spolnega 
partnerja, ali nimamo želje po spolnosti, je to 
del življenja. Nihče ne bo zbolel v primeru, 
da ne bo spolno aktiven. Tako se moramo 
zavedati, da ob izzivih za prihodnost glede 
obstoječih stereotipov o aseksualnih 
starejših, ne ustvarimo podobe, da gre za – 
'seksi starke in starce' (Gott, 2005). 
 

Na dejstvo, če je starejša oseba spolno 
aktivna ali ne, vpliva večje število 
dejavnikov: njihovo lastno zdravstveno 
stanje ali stanje partnerja, fizično in duševno 
zdravje, stranski učinki ob jemanju zdravil, 
spolne težave v povezavi s starostjo ali 
boleznijo, in prav tako kot omenjeno zgoraj, 
razpoložljivost spolnega partnerja. Proces 
staranja lahko pomeni, da se spolnost 
spreminja tako po načinu kot pogostnosti. 
 

Koristno je, da navedemo definicije ključnih 
besed: spol, spolnost in spolno zdravje, da 
pomagamo bralcu pri razumevanju gradiva. 
 
 

Spol 

»Spol se nanaša na biološke značilnosti, ki 
definirajo človeška bitja kot bitja ženskega 
ali  moškega  spola.  Ti  nizi  bioloških 
karakteristik niso medsebojno  izključujoči, 
saj obstajajo posamezniki, ki imajo oba, pa 
vendarle prevladuje razlikovanje praviloma 
na moške in ženske.« 

Spolno zdravje 

 “…  je  stanje  fizičnega,  čustvenega, 
duševnega  in  socialnega  dobrega  počutja 

(blaginje) v odnosu do spolnosti. Ne gre le 
za odsotnost bolezni, disfunkcije ali fizičnih 
in  duševnih  šibkosti.  Spolno  zdravje 
zahteva  pozitiven  in  spoštljiv  pristop  do 
spolnosti  in  spolnih  razmerij,  kot  tudi 
možnost  doživljanja  zadovoljivih  in  varnih 
spolnih izkušenj, brez prisile, diskriminacije 
in  nasilja.  Za  doseganje  in  vzdrževanje 
spolnega  zdravja  je  potrebno  spoštovati 
spolne pravice vseh partnerjev,  jih zaščititi 
in izpolnjevati.«  
 

Spolnost 
Spolnost  zagotavlja  okvir,  s  pomočjo 
katerega  lahko definiramo  spolno  zdravje, 
ga razumemo  in  izvajamo. Spolnost  je: »… 
osrednji  vidik  biti  človek  skozi  življenje, 
zajema  spol,  identiteto  spola  in  vloge, 
spolno usmerjenost, erotičnost,  veselje  in 
zadovoljstvo,  intimnost  in  reprodukcijo. 
Spolnost  se  izvaja  in  izraža  v  mislih, 
fantazijah,  željah,  prepričanju,  stališčih, 
vrednotah,  vedenju,  praksah,  vlogah  in  v 
razmerjih. Seveda  lahko spolnost vključuje 
vse te dimenzije, vendar pa ni nujno, da se 
vse  uporabljajo  in  izražajo.  Na  spolnost 
vplivajo  zgodovinski,  verski  in  duhovni 
dejavniki.« 
 
 
WHO: 
http://www.who.int/reproductivehealth/to
pics/sexual_health/sh_definitions/en/) 
 
 
 

Staranje	v	kontekstu	

	
Proces staranja ni le biološki proces. Naše 
telo se stara fiziološko in vendar je 
pomembno, kako razumemo ta proces in ga 
umestimo v družbeni ter kulturni kontekst 
oz. v okolje, v katerem živimo. Kot piše 
Margaret Cruikshank v svoji knjigi ‘Naučimo 
se biti stari’: 
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»Naučiti se, kako biti star, pomeni v celoti 
izkusiti  fizične,  telesne  spremembe,  ki 
spremljajo staranje  in sočasno prepoznati, 
da se te spremembe pojavijo in določenem 
družbenem  okolju,  na  katerega  vplivajo 
narodnost, družbeni razred in spol ter prav 
tako  politično  in  gospodarsko  ozračje 
(Cruikshank, 2013:1).« 
 
Staranje je pravzaprav družbeno 
konstruirano, kar pomeni, da je njegovo 
razumevanje in doživljanje odvisno od tega, 
kje posameznik živi in v katerem času teče ta 
proces. To lahko pomeni, da nekateri starejši 
ljudje bolj občutijo vrsto predsodkov in 
diskriminacijo, ker so stari; to običajno 
označimo kot diskriminacijo starejših ljudi. 
 
Družbeni stereotipi o starosti, ki pomeni 
usihanje in bolezni, in jih najdemo v 
številnih evropskih državah, lahko vplivajo 
na naše poglede in načine obnašanja. 
Dogajanja kot so upokojitev, ki lahko za 
mnoge pomeni več časa in svobode, ima 
vendarle negativen učinek na upokojene 
ljudi, saj se le-ti počutijo kot breme v družbi. 
Način, kako družba na splošno »gleda« na 
starejše ljudi, ima posledice tudi na zorni kot, 
kako starejši vidijo sami sebe. 
 
Preveliko posvečanje pozornosti ‘seksi 
videzu’ se v številnih zahodnih državah 
nameni mladim ljudem: čvrsta telesa, vitkost, 
brez gub, ipd.; okretno telo pomeni seksi 
telo, to velja še posebej za žensko seksi telo. 
V popularni kulturi lahko že zasledimo 
seksualne agencije za starejše ljudi, gola seksi 
starejša telesa; če pa se pojavijo na televiziji, 
ostaja nekaj skrito: pokrito z rjuhami ali 
izven dosega kamere (Hinchliff, 2014). Še 
več, zelo redko vidimo predstavitve spolno 
aktivnih starejših ljudi, ki se opredeljujejo 
kot LGBTQ (razlaga zgoraj, op.pr.). 
 
Kadar starejši ljudje začno opuščati zamisli o 
spolnosti in se pojavljajo konotacije kot 
starejši so brez moči in odvisni od drugih pri 
negi in oskrbi, je to škodljivo za njihovo 
zdravje in dobro počutje. Npr. stereotipi o 

seksualnosti starejših ljudi lahko odvračajo 
posameznike, kadar ti iščejo pomoč pri 
svojih težavah v zvezi s spolnostjo. Lahko 
jih skrbi, kaj bo o tem mislil zdravnik, saj 
starejši ljudje naj ne bi več kazali zanimanja 
‘pri svojih letih’(Gott and Hinchliff, 2003). 
Takšni stereotipi lahko starejšega človeka 
zavirajo pri iskanju in prejemanju ustrezne 
pomoči za zdravo spolnost in dobro počutje 
oz. blagostanje (Mellor et al., 2013). To se 
lahko poslabša pri ljudeh, ki so LGBTQ in 
tistih, ki niso razkrili svoje spolne usmeritve 
negovalcem in skrbnikom, saj se bojijo 
diskriminacije. Malo je verjetno, da bodo 
zdravstveni in socialni delavci deležni 
treningov v smislu oskrbe in spolne nege za 
starejše ljudi na splošno, kot tudi nege 
starejših ljudi, ki pripadajo skupini LGBTQ. 
 
 
 

Aktivno	staranje	

	
Negativni stereotipi glede staranja se 
začenjajo krhati in rušiti s pristopi, ki 
spreminjajo naš način gledanja na staranje in 
na starejše ljudi. Strategija aktivnega staranja 
se razvija po vsej Evropi od začetka 21. 
stoletja tako, da se gradi koncept »uspešnega 
staranja«. Cilj je, da izkoristimo najboljše in 
najučinkovitejše priložnosti za zdravje, kot 
tudi za varnost in udeležbo v vsakdanjem 
življenju  (WHO, 2002). Ključna značilnost 
aktivne metode staranja je, da »aktivnost« 
definirajo in opredelijo starejši ljudje sami. 
Pravzaprav si sami izberejo, kje se bodo 
aktivno udejstvovali in so pri tem tudi 
podprti; različnost mora biti prepoznana in 
spoštovana; vključenost pri sprejemanju 
odločitev pa naj bo maksimalna. 
Kontinuirano udejstvovanje je glavna 
značilnost pri aktivnem staranju, saj temelji 
na tem, da so starejši ljudje v svojem 
življenju sposobni dosledno vzdrževati 
vrednote, prepričanja in prakse. 
 
Kaj to pomeni v zdravstveni in socialni 
praksi? Dobro počutje in blagostanje vseh 
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starejših ljudi bi morali spodbujati, še 
posebej pri tistih, ki potrebujejo večjo mero 
podpore in pomoči. Da zaključimo, naloga 
strokovnjakov - zdravstvenih in socialnih 
delavcev je, da bi naj prepoznali fizične, 
socialne in psihološke potrebe pri starejših 
ljudeh, vključujoč vzdrževanje osebnih 
razmerij oz. zvez, ohranili smisel za humor, 
veselje in občutek jaza. Prav tako, program 
aktivnega staranja promovira kontinuiteto 
pri intimnih in osebnih razmerjih, pri katerih 
sta naj spolnost in intimnost osrednja 
sestavna dela.  
 

 

 

Spremembe v spolni praksi	

	
Spremembe spolne funkcije se lahko 
pojavijo z napredujočo starostjo. Npr. 
erektilna disfunkcija (ED) se pogosteje 
pojavlja pri moških 50+ kot pa pri moških, 
ki so mlajši od 50 let. (Feldman et al, 1994). 
Pri ženskah so težave z vaginalno suhostjo v 
času menopavze, kar pa lahko vpliva na željo 
po spolnosti in na spolno aktivnost. Pri 
moških se pojavljajo daljši čas odzivnosti 
(čas 'okrevanja' po doživetem orgazmu), 
zmanjšana zmožnost zadržanja ejakulacije in 
daljši čas, ki je potreben za erekcijo 
(Schlesinger, 1995). Spremembe, ki jih 
občutijo ženske so krajši in manj intenzivni 
orgazmi, daljši čas, ki je potreben za spolno 
vzburjenje (Schlesinger, 1995). Kakorkoli, 
vsak posameznik ne doživi spolnih težav 
med staranjem in tudi vsakdo, ki jih ima, jih 
ne jemlje kot težavo. 
 
Pomembno je priznati, da se težave v 
spolnosti lahko pojavijo v kateri koli starosti 
in so v odvisnosti s kvaliteto razmerja, 
psihološkim dobrim počutjem in fizičnim 
zdravjem. Fizična zdravstvena težava odloča 
o tem, če lahko ali ne določena oseba zdrži v 
spolnem položaju (npr. kadar gre za kap) in 
ali lahko izraža svoja spolna občutja (npr. 
dysphasia). Na spolno željo vplivajo 
bremena: negovalci, utrujenost, depresija in 

spremenjena telesna podoba (npr. kadar gre 
za invazivne obravnave pri rakastih 
obolenjih). Predpisana zdravila, ki jih nekdo 
jemlje za ohranjanje dobrega telesnega in 
duševnega zdravja, imajo lahko posledično 
učinek na zmanjšanje želje po spolnosti, 
preprečujejo erekcije ali zaustavijo orgazem. 
Ta vključujejo anti-hipertenzive (zdravila 
proti hipertenziji) in anti - depresive, 
vključno s SSRI. 
 
Težave v spolnosti imajo lahko negative 
učinek na intimno razmerje, še posebej v 
primeru, če je spolnost pomemben del 
odnosa za par. Lahko imajo tudi vpliv na 
posameznikovo samo-podobo in občutek o 
samem sebi - občutek ženskosti ali moškosti. 
Pomembno je, da se ne sprejme dejstvo, da 
je spolnost nepomembna za starejše ljudi in 
da se poišče ustrezna podpora in pomoč, 
kadar je to potrebno (glej Entre Nous, 2013 
za nadaljnje informacije). 
 
Načini, kako pomagamo ljudem premagati 
težave v spolnosti – če so posledica stisk – 
vključujejo uporabo različnih spolnih 
položajev (podrobnejše informativne grafike 
za tiste z omejeno gibljivostjo glej: 
http://www.xsandos.net/off-limits-the-best-
sexual-positions-for-people-with-limited-
mobility.html).  
 
Če obstaja sum, da gre pri težavi v spolnosti 
za stranske učinke jemanja zdravil, je 
najbolje, da se pogovorimo z zdravstvenim 
strokovnjakom. Spolni terapevti  in drugi za 
odnose so posebej usposobljeni za 
zagotavljanje pomoči in dajanje usmeritev; še 
posebej so koristni, če gre za spolno težavo, 
ki se pojavlja že daljši čas. Torej, 
spremenimo naše predstave o tem, kaj je 
spolnost in poskušajmo različne spolne 
aktivnosti ali akte fizične intimnosti, saj 
lahko pomagajo parom in so ukrojeni po 
njihovi meri, denimo, da gre za težave pri 
erekciji in je penetracija pri spolnosti 
onemogočena. 
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Spolno	prenosljive	bolezni	(STDs)	
v	tretjem	življenjskem	obdobju	

	
Spolno prenosljive infekcije (STIs) ali 
bolezni (STDs) se po navadi kot težave 
pripisujejo mladim ljudem. Vendarle gre za 
povečanje števila postavljenih diagnoz za 
STIs pri ljudeh, ki so stari 45 in več let v 
številnih industrijskih državah. STIs se 
prenašajo od človeka na človeka praviloma s 
spolnim kontaktom in pri različnih vrstah 
spolnih aktivnosti (vaginalno, analno, 
oralno). Za podrobnejše informacije o teh 
kategorijah in tipih bolezni – STIs glej stran 
WHO. 
 

Viri na strani Svetovne zdravstvene organi-
zacije: 
http://www.who.int/topics/sexually_trans
mitted_infections/en/ 
 

Visoke številke diagnosticiranih bolezni - 
STIs pri starejših ljudeh se pojavljajo v VB, 
ZDA, Avstraliji in na Kitajskem. Ker gre za 
pomanjkljive raziskove glede zavedanja in 
potrebnega znanja o boleznih STIs pri 
starejših, nezanesljivi podatki kažejo, da so 
povečanje STIs krivi prihološki in družbeni 
dejavniki. Npr. ne-zavedanje pri samemu 
sebi, da smo lahko v tvegani situaciji glede 
STIs, kajti tovrstna tveganja praviloma 
pripisujemo mladim ljudem; to je sporočilo, 
ki ga kampanje za promocijo zdravja 
nezavedno razširjajo (Kirkman et al , 2013). 
Drugi razlogi zadevajo asociacije kondoma 
kot sredstva, ki preprečuje neželene 
nosečnosti in ne kot zaščito pred 
prenosljivimi boleznimi (MacDonald et al, 
2015). Polega tega pa gre  za povezovanje 
spolnih bolezni le s posebnimi skupinami 
kot so prostitutke, geji (Olivi et al, 2008). 
 

Res drži, da številne kampanje ciljajo 
neposredno na geje in mlade ljudi, kajti to so 
skupine, pri katerih beležimo najvišjo 
incidenco (pojav) STIs do danes. Posledica 
tega pa je, da druge skupine ljudi sebe ne 
vidijo kot enako verjetne za tveganje. Druga 
posledica pa je, da simptome bolezni pozno 
odkrijemo, saj študije dokazujejo, da se 

starejši ljudje pozneje odločajo za obisk 
(pregled) na  klinikah za spolno zdravje 
(vključno z genitalno-urinarno medicino), saj 
ne sumijo na prisotnost STIs. Pozno 
postavljena diagnoza pa je povezana s 
slabšimi rezultati zdravljenje pri starejših 
odraslih, še posebno v primeru HIV (Davis 
et al., 2013), kjer je pri starejših dva-krat 
večja verjetnost smrti zaradi bolezni kot pa 
je izid bolezni pri mlajših okuženih (von 
Simson and Kulasegaram, 2012, p. e688). 
 
Kadar gre za prisotnost STIs v kateri koli 
starosti, to vpliva na psihološko dobro 
počutje in na kvaliteto življenje iz številnih 
razlogov, vendar je stigmatizacija glede teh 
bolezni zelo močna in še posebej težko je za 
starejše ljudi, kajti odraščali so v obdobju, 
kjer so STIs povezovali z ‚deviantnim‘ 
(odklonilnim, nespodobnim) vedenjem kot 
so zakonske afere ali delo v prostituciji. 
Stigma tudi zavira pravočasno iskanje 
pomoči (Hood and Friedman, 2011).  
 

Negativne posledice za zdravje zaradi 
posledic STIs so določene vrste raka (rak 
penisa, v ustih, v grlu, na materničnem vratu 
in na vulvi) (Centers for Disease Control and 
Prevention, 2015a) in tudi posledice kot so 
možganske poškodbe zaradi dolgotrajnega in 
nezdravljenega sifilisa (Centers for Disease 
Control and Prevention, 2015b) in poškodbe 
ledvic zaradi hepatitis B (Centers for Disease 
Control and Prevention, 2015c). 
 

Eden izmed najbolj učinkovitih načinov za 
zaščito pred STIs boleznimi, ki se prenašajo 
z ene osebe na drugo, je pravilna uporaba 
kondoma (za moške in ženske) in zaščitnih 
krpic. Vendarle je treba poudariti, da je 
nujna tudi potreba po vključevanju starejših 
ljudi v izobraževalne programe o STIs in 
kampanje za promocijo zdravja in sociale. 
Toda starosti-primernih informacij o STIs, 
njihovi razširjenosti in ustrezni zaščiti, ne 
potrebujejo zgolj starejši, pač pa tudi 
zdravstveni in socialni delavci, da so 
osveščeni glede dejstva, da starejši niso 
imuni za STIs. 
 



[Geben Sie Text ein] 
 

 

Razmerja	in	intimnost	(Modul	2)	
 

 

Starejši ljudje se srečujejo z velikimi spremembami v naravi njihovih razmerij 
in te imajo vpliv na spolnost in intimnost 

Staranje ponudi parom nove priložnosti za obnovitev njihovih spolnih in 
intimnih razmerij 

Starejše lezbijke in geji praviloma potrebujejo dodatno podporo oz. pomoč, 
da se opogumijo odkrito spregovoriti o svoji spolnosti 

 

 

 
Osrednji element družbene integracije v 
katerem koli obdobju posameznikovega 
življenja je pomemben za pozitivno in 
osmišljeno razmerje. Poznano je, da tesne 
zveze pomembno prispevajo k dobremu 
počutju v starosti. Občutenje zadovoljstva 
ob prejeti podpori in prepoznano močjo 
socialnih omrežij so odločujoči dejavniki za 
občutek sreče v življenju (Bennett, Riedel 
2013). 
 
Kvaliteta družbenih odnosov in vsaj ena 
zaupna oseba v dani situaciji, pomembno 
prispevajo k blaginji starejših ljudi. Dobro 
socialno omrežje, ki ponudi čustveno in 
instrumentalno podporo, ima pozitiven 
učinek na zdravje in pomeni uspeh pri 
zdravljenju, kadar gre za socialno-
medicinsko posredovanje  (Meyer 2000). 
Pozitivni družbeni odnosi so znatnega 
pomena pri razpoložljivosti in ob socialni 
podpori, kadar posameznik potrebuje 
pomoč in nego. 
 
 

 

 

Social relationships in later life  
 

 
Štirje glavni kriteriji (Höpfinger 2014), ki 
določajo družbene odnose v kasnejšem 
življenju: 

 Večina zakoncev si deli eno 
gospodinjstvo; drug drugemu zakonca 
pomenita prvo najbližjo podporo in 
pomoč v vsakdanjem življenju. Vsi drugi 
socialni odnosi do sorodnikov in 
prijateljev so predmet po principu 
“intimnost na daljavo”. Prijatelji, otroci, 
vnuki, bratje in sestre itd., vsi ti živijo v 
svojih gospodinjstvih. 

 Družinski odnosi vs. ne-družinski 
odnosi: sorodniki se štejejo za več 
vredne kot prijatelji. Npr. starejši ljudje 
imajo bolj intenzivne odnose s svojimi 
lastnimi vnuki kot z drugimi otroci ali 
mladostniki. 

 Sorodniki so nam dani, prijatelji si lahko 
sami izbiramo. 

 Pripadnost starejšim oziroma starejšim 
starostnim skupinam ali generacijam. 

 
Izpolnjen in pozitiven odnos oz. razmerje 
igra pomembno vlogo v vsakdanjem 
življenju in pri njegovem ohranjanju, 
funkcioniranju - posebej v starosti. Jasno, da 
večina žena in mož ne ostaja v zvezi zgolj iz 
navade kot takšne, temveč zato, ker so 
mnenja, da je to pravilno. Lahko pa rečemo, 
da se starejši pari kot tudi mlajše generacije v 
modernih družbah prepoznajo kot manj 
odvisni od pravil, norm, zakonov, in 
posledično manj močno zavezani za 
obveznosti in obljube, kot pa so bile 
primerjalno prejšnje generacije v zgodovini. 
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Medtem ko, splošno gledano, število razvez 
rahlo upada, se starejši ljudje pogosteje 
ločujejo. Na eni strani je temu vzrok višja 
pričakovana življenjska doba in iz tega 
posledično nastala želja, da si ponovno 
ustvarimo novo življenje.  Individualizacija 
življenjskih slogov je drugi dejavnik (Riehl-
Emde 2). V nasprotju pa imamo prepričljive 
dokaze za to, da »preživetje« dolgotrajnega 
zakona, skupno življenje obeh trajajoče več 
desetletij v neprekinjenosti in stabilnosti, 
pomeni v starosti doživljanje živahnejše, celo 
globlje doživete intimnosti, nežnosti in 
pripadnosti v njunem spoštljivem 
partnerstvu (glej delo Carstensen, Levenson, 
idr.). 
 
 
 

 

Telesna intimnost  
 

 
Telesna intimnost pomeni sočustvovanje in 
sočutje, čutenje drug drugega; je fizična 
bližina ali kontakt praviloma med dvema 
osebama. Razlike v telesni intimnosti so: 
 
 Telesna bližina pomeni stike na osnovi 

sočustvovanja, enakega čutenja, npr. 
objemi, poljubi na lica ali objem pri 
dobrodošlici in držanje za roke. 

 Družinske telesne intimnosti zajemajo 
npr.: božanje, hranjenje, ljubkovanje in 
trepljanje (in vse zgoraj naštete 
aktivnosti). 

 Spolna aktivnost pomeni npr. : 
izmenjava »sladkih ničnosti«, poljube in 
vse vrste spolnih praks (in vse zgoraj 
naštete aktivnosti). 

 
Potrebno je, da se znebimo tabujev pri 
spolnem izobraževanju o intimnosti in 
spolnosti ter se začnemo ukvarjati s to temo 
in razvojem robustnih zasnov, ki so 
izvedljivi v družbah, ki se nenehno starajo. 
Strokovno ukvarjanje s temo intimnosti in 
spolnosti je temeljnega pomena kot del 
človeškosti in nujno za osebje v domovih za 

ostarele. Potrebujemo ugodno okolje, v 
katerem bodo starejši lahko svobodno živeli 
svojo spolnost in intimnost, kot jo zagotavlja 
nemška Ustava v čl. 1 – pravica do življenja 
v človeškem dostojanstvu. 
 
 
Ključne definicije: 
 

Partnerstvo 
 

Partnerstvo  pomeni  oboje  –  spolni  in 
družbeni  odnos  med  dvema  človekoma, 
posledično  vsa  dolgotrajna  spolna 
razmerja.  Izbrana  pravna  oblika  neke 
zveze,  spolna  usmerjenost  obeh 
partnerjev,  pogoji  glede  gospodinjstva  ali 
stalnega bivališča niso relevantni. 
 

Intimnost 
 

Intimnost  (Latinsko  ‐  intimus;  literarno 
najbolj  oddaljen  od  zunaj,  najbližji  od 
znotraj)  pomeni  zvezo  globoke  bližine 
(ujemanja).  Danes  se  beseda  intimnost  v 
pogovornem  jeziku  enači  s  spolnimi 
kontakti.  Intimnost  pa,  kakorkoli  že, 
vključuje  fizične  kot  družbene,  čustvene, 
duševne  in  duhovne  vidike  našega 
življenja.  
 

Teme isto‐spolnosti 

Homoseksualnost  pomeni  spolno 
usmerjenost,  kjer  se  erotična  in 
romantična želja pretežno usmeri v osebe 
istega  spola.  Ustrezne  identitete  se 
imenujejo lezbijka ali gej. Gej je sinonim za 
moškega  homoseksualca,  lezbijka  za 
žensko  homoseksualko.  Spolna 
usmerjenost  človeka  je del njegove/njene 
osebne identitete. 
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Spolnost s partnerjem/brez 
partnerja 

 

 
Spolnost v tretjem življenjskem obdobju 
pomeni spolna čustva človeka in spolno 
aktivnost v kasnejšem obdobju. Posebna 
ciljna skupina »stari ljudje« kliče po širšem 
razumevanju pomena spolnosti. Druge 
spolne aktivnosti razen spolnega odnosa so 
tukaj veliko bolj pomembne, tako npr. 
masturbacija ali božanje drug drugega. 
 
Spolnost v kasnejšem življenju je določena z 
biološkimi (fizično stanje, bolezni), 
psihološkimi  
(kognitivna učinkovitost, osebnost, vedenje), 
družbenimi (družbeni odnosi, partnerstvo, 
družina) in okoljskimi/kontekstualnimi 
(bivanjske razmere, infrastruktura, finančna 
sredstva) dejavniki (Gatterer 1994). 
 
Seksualno življenje (seks), posebej za starejše 
ženske, je tabu tema. Naša zahodna družba 
je s svojim pogledom »večne« mladosti še 
vedno pod vplivom »dvojnega standarda 
staranja«, kar pomeni, da ženske – v 
nasprotju z moškimi – so prej obravnavane 
kot neatraktivne, stare in aseksualne. Ampak 
za starejše ljudi je lahko spolnost 
zadovoljujoča in jim pomeni veselje, korist, 
navado in obogatitev v doživljanju 
izpolnjene starosti. Mnenja in pogledi o 
spolnosti, ki jih pridobivamo tekom našega 
življenja so značilna za nas tudi v tretjem 
življenjskem obdobju. Kadar se staramo se 
soočamo z drugimi osebami, družbo in celo 
z nami samimi in kontradiktornimi mnenji in 
nepoučenostjo glede spolnosti. 
 
Obdobje po delovnih letih še posebej 
ponudi priložnost, da vnesemo v spolnost 
novo življenje, nov pridih. Otroci so odrasli 
in so že zapustili dom, pari imajo praviloma 
več časa drug za drugega, življenje se nekako 
sprosti, poenostavi. Za heteroseksualne pare 
ni več skrbi glede neželene zanositve, 
kontracepcija več ne igra pomembne vloge v 
tesnem razmerju. Spremembe v starejših 

letih lahko prav gotovo pripeljejo do bolj 
zadovoljnega/zadovoljujočega in izpolnju-
jočega seksualnega življenja.  
 
Študije kažejo, da spolna aktivnost žensk kot 
tudi moških pojenja, usiha v zrelejših letih. 
Medtem ko so ženske med 18 in 40 letom 
spolno bolj aktivne kot moški, se to 
dogajanje spremeni v kasnejših letih v dobro 
moških. V primerih oseb, ki so bile starejše 
od 60 let, je dva-krat več moških kot žensk 
spolno aktivnejših (Unger & Brähler 1998). 
Najpomembnejši vpliv na spolno aktivnost 
ima prisotnost ali odsotnost partnerja v 
zvezi. Razen te odsotnosti partnerja (da 
partnerja nimajo) so pomembne tudi druge 
družbene slabše razmere kot zgodnja 
nezaposlenost, majhen prihodek in vprašanja 
glede stalnega prebivališča, saj imajo 
negativne učinke na spolno aktivnost pri 
moških. Spolna aktivnost v kasnejših letih se 
tudi zmanjša zaradi fizičnih in hormonskih 
sprememb. 
 
Študija ILSE (“Interdisziplinäre Längs-
schnittstudie des Erwachsenenalters” – 
Interdisciplinarna longitudinalna študija o 
dobi odraslosti  - poteka že od leta 1993 in 
se ukvarja z vprašanji o pomembnosti 
spolnosti in intimnosti v kasnejšem življenju, 
poudarja pomen nežnosti kot odločujoči 
faktor za zadovoljstvo v zvezi oz. razmerju 
(Müller, 2014). 91 % moških in 81 % žensk 
v starosti 74 let pravi, da je nežnost v 
njihovih razmerjih prvenstvenega pomena. 
Je ključ za zadovoljujočo zvezo v kasnejših 
letih. 
 
Spolnost je igrala pomembno vlogo pri 61 % 
moških in 21 % žensk. Glavni cilji študije 
ILSE so, da se raziščejo glavni pogoji 
staranja, ki naj poteka na zdrav in 
zadovoljujoč način ter na lastno 
odgovornost. Vsak posameznik, družbene in 
finančne okoliščine starejših ljudi se pri tem 
ravno tako upoštevajo. Nežnost se je 
pokazala kot edini pomemben dejavnik za 
zadovoljujočo zvezo v starosti. Pet vidikov, 
ki jih je preučevala študija ILSE, so bili: nivo 
izobrazbe, zdravstveno (fizično) stanje, 
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trajanje razmerja, pomembnost spolnosti in 
tudi nežnost. 
 
Eden izmed glavnih razlogov za zmanjšano 
pogostnost spolnih aktivnosti v kasnejših 
letih je manjkajoč partner (manjkajoče 
partnerstvo). Še posebno za heteroseksualne 
ženske je to ovira pri spolni aktivnosti. Najti 
ustreznega partnerja je težko, saj v povprečju 
moški umirajo prej kot ženske, in razen tega 
je le ena tretjina žensk, ki so samske, 
pripravljena za začetek novega odnosa oz. 
partnerstva. Splošne težave v odnosu, 
bolezen ali izguba partnerja lahko zmanjšajo 
spolno željo (Schultz-Zehden 2004). 
 
Samo-stimulacija ali masturbacija je eden 
izmed načinov udejanjanja spolnosti samega 
s sabo, posebno takrat, kadar ni partnerja. 
Po Butler in Lewis (1996) se masturbacija 
izvaja do pozne starosti. Nekateri ljudje 
začnejo z masturbacijo komaj v zrelejših 
letih, npr., ker nimajo partnerja ali gre pri 
njih  za fizično invalidnost. 
 
Starejšim osebam naj ne bi  jemali poguma 
negativni družbeni stereotipi glede starosti, 
da  imajo pozitivni odnos do aktivnega 
spolnega življenja. V vsakem obdobju 
življenja doživimo nove izkušnje in srečanja, 
ki vodijo k bogatejšemu seksualnemu 
življenju.  
 
 
 

Teme	isto‐spolnosti	

	
Številne starejše lezbične ženske in geji še 
vedno živijo dvojno življenje in njihova 
spolna identiteta je v družbi skrita. Tudi v 
institucijah za oskrbo starejših ljudje 
praviloma skrivajo njihovo spolno identiteto 
zaradi strahu, da bi jih zavrnili. Starejši 
homoseksualci lahko živijo v družbeni 
izolaciji in razvijejo potencial za osamljenost. 
 
Z naraščanjem družbene sprejemljivosti do 
različnih spolnih identitet, so starejši LGBT, 

ki začenjajo zahtevati svoje pravice, sprejeti 
v družbo. V tej generaciji so se ženske in 
moški v Nemčiji javno dvignili in zahtevali 
pravice do svoje spolne identitete. 
Homoseksualni partnerji lahko registrirajo 
dolgotrajna partnerstva od leta 2001. 
Zahtevajo enake pravice kot heteroseksualni 
pari, in želijo, da se upoštevajo tudi njihove 
izražene želje. Kakorkoli gledano, še vedno 
so prisotna stališča neodobravanja do 
spolnih želja vseh ljudi, ki potrebujejo nego 
ali oskrbo, varovanje. V primerih oseb v 
četrtem življenjskem obdobju, ki živijo v 
domovih za ostarele z oskrbo, kjer se izgubi 
njihova družbena avtonomija, so spolna 
občutenja slabše sprejeta (Bozon 2002). 
 

 
 
Za namen študije ameriškega centra Pew 
Research Center (2013) je bilo vprašanih 
38.000 oseb v 39 državah, naj povedo svoje 
mnenje glede teme homoseksualnost. V 
zahodni Evropi so na splošno lezbijke in geji 
dobro sprejeti, vendar pa sprejemanje 
homoseksualcev v smeri vzhoda zelo močno 
pade. 
 
 
 

Spremembe	v	razmerju		

(glede	na	starost)	

	
 
V času trajanja razmerja mora biti intimnost 
vedno in vedno znova uravnotežena, še 
posebej takrat, kadar se odnos spremeni; 
npr. zaradi novega dogodka v življenju. 
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Eden teh dogodkov je upokojitev – 
»neizogibna«. Ko se upokojimo, je potrebno 
prilagoditi (modificirati) obstoječe vloge 
doma in v partnerstvu, jih na novo postaviti 
in se na novo organizirati. Vse te 
spremembe v življenju kot napredujoče 
staranje, pojav bolezni ali izguba partnerja, 
izselitev otrok od doma ali sprememba 
prebivališča, so vedno povezane s 
prilagoditvami v partnerstvu oz. odnosu. 

 
Model selektivne optimizacije in 
kompenzacije (SOK-model, glej aneks) 
opisuje kompetenco, da starejši ljudje lahko 
dosežejo maksimalno kvaliteto življenja (npr. 
v družbenih odnosih), če aktivirajo vse 
razpoložljive vire in sposobnosti na najboljši 
možen način (Baltes et al. 1998). Obdobje 
po delovnem življenju kliče po daljšem 
obdobju prilagajanja za vse vključene osebe. 
Nova, bolj tesna bližina lahko izzove že 
obstoječe probleme in konflikte, jih poveča 
pomen, vendar pa je lahko tudi stimulativna 
za partnerstvo. Pari imajo več časa in so bolj 
sproščeni za doseganje skupnih, novih 
projektov, ciljev, in ne nazadnje se porajajo 
tudi nove priložnosti v spolnem življenju. 
 
Ločitev in razveza sta radikalni spremembi v 
nekem razmerju. Nemška statistika 
prikazuje, da je manj zakonov razvezanih. 
To odkriva dejstvo, da je manj zakonov 
definiranih s pogodbo. Če gledamo na 
skupino starejših ljudi ugotovimo, da se je 
število ločitev po srebrni poroki (25 let 
zakona ali četrt stoletja zveze z enim in istim 
partnerjem) podvojilo v zadnjih 20 letih. 
Razen tega je v praksi ločitev brez razveze, 
saj se na ta način ne izgubijo pravice do 
pokojnine po nemškem zakonu ob smrti 
partnerja. 
 
Z napredujočo starostjo se poveča tudi 
verjetnost, da lahko izgubimo svojega 
partnerja zaradi smrti. Izgubo in žalovanje 
moramo preboleti in sprejeti. Razumljivo, da 
je težko za preživelega partnerja, da 
vzpostavi novo (ljubezensko) razmerje. 
Ljudje izbirajo različne poti, da lahko 

premostijo bolečino zaradi izgube. Nekateri 
se odločajo za novega partnerja/partnerico 
precej zgodaj po izgubi, drugi pa spet 
izgubijo željo za novo razmerje in intimnost. 
Spolnost v novem odnosu oz. razmerju 
pogosto ni predmet pogovora s partnerjem, 
npr. zaradi zadrege. V celoti gledano, načini 
za premagovanje žalosti in žalovanja še do 
danes niso bili v zadostni meri raziskani.  
 
Druga sprememba v partnerskem odnosu je 
lahko trenutek, ko otroci zapuščajo dom, se 
izselijo iz rodne hiše. Ta »faza praznega 
gnezda« ne prinaša le strukturnih sprememb 
v družinski sistem. Za starše pomeni ta 
situacija vrsto čustvenih, psiholoških in 
družbenih izzivov in priložnosti, ki imajo 
tako pozitivni kot negativni učinek na 
njihova življenja in na njihove odnose. V 
preteklosti se je smatralo po-starševsko 
obdobje nekje na sredini dobe odraslosti 
(40-60 let), medtem ko se je danes meja 
pomaknila višje zaradi poznega rojstva 
prvega otroka  in podaljšanega obdobja 
šolanja otrok. Zaradi višje pričakovane 
življenjske dobe pa se lahko pomakne do 30 
let. 
 
Gre za zelo težko dilemo in odločitev med 
partnerjema, kdaj se preseliti v dom za 
ostarele ali v dom za starejše oskrbovance. 
Zelo pogosto starejši ljudje želijo ostati 
doma, kjer so vsega navajeni tako dolgo, kot 
je le mogoče. Osebe štejemo za potrebne 
stalne pomoči in oskrbe takrat, ko imajo 
težave kot fizične, duševne ali psihološke 
bolezni ali invalidnost, saj je potrebno 
zagotavljati osebno higieno, mobilnost, 
prehrano in vzdrževanje gospodinjstva, in to 
obdobje traja dalj časa (najmanj 6 mesecev). 
Če je nega na domu dosegla vse svoje meje 
zmožnosti, je potrebno, da se pogovorimo s 
partnerjem, če je le mogoče (npr. zaradi 
demence), se pogovoriti z bližnjimi 
sorodniki ali družinskim zdravnikom, kako 
nadaljevati oskrbo in kam namestiti osebo. 
 
 



[Geben Sie Text ein] 
 

 

Dolgotrajna	nega	(Modul	3)	
 

 

 
Starejše oskrbovance v domu za ostarele je treba opogumiti, da izrazijo svojo 
spolnost in da se jim zagotovi priložnost za udejanjanje intimnosti 

Tematika usposabljanja negovalnega osebja na področju spolnosti  je izjemno 
nujna 

 

 

 

Dolgotrajna	nega	

	
Za mnoge starejše ljudi je vstopanje v 
dolgotrajno oskrbovalno enoto nekaj, kar 
pomeni opustitev njihove samostojnosti, 
njihovega doma in mnogih priljubljenih 
stvari, imetja. Pogosto se temu pridruži tudi 
spoznanje, da je svoboda in zasebnost za 
izražanje njihove spolnosti izgubljena. Kajti 
družba nam narekuje, da je seks za mlade in 
zdrave, in napačno je razmišljati, da se pojavi 
želja po spolnosti v določeni starosti. 
Izražanje spolnosti pri oskrbovancih domov 
za ostarele za daljše obdobje pogosto 
napačno interpretiramo, menimo, da gre za 
vedenjski problem, vendar je to lahko znak, 
da gre za temeljno potrebo človeka – 
potrebo po človeškem dotiku, bližini in 
intimnosti – kar je spregledano (Sisk, n.p.). 
 
 
 

Pravica	do	zasebnosti	

	
 
Ko odraščamo in smo odvisni od drugih 
glede podpore, pomoči in oskrbe; vse od 
takrat imamo pravico do spoštovanja in 
zaščite naše zasebnosti in intimnosti. 
Evropski Charter za pravice in odgovornosti 
starejših ljudi v dolgotrajni negi in oskrbi 
(2010), 3. člen navaja: 

 
Pravica do zasebnega življenja v starosti 
 
1. Upravičeni ste do spoštovanja vaših 
potreb za ohranjanje zasebnosti. Imeti 
morate možnost za preživljanje časa in izbiro 
kraja po svoji volji, ali z osebami, ki si jih 
izberete, če tako želite; 
 
2. Vaš osebni prostor se mora obravnavati s 
spoštovanjem brez oziranja na dejstvo, kje 
živite in stopnjo nege ali asistence, ki jo 
potrebujete. Cilj vseh deležnikov pri vaši 
oskrbi, negi in zdravljenju mora biti brez 
omejevanja vaše zasebnosti ali ne-
spoštovanju vaših pravic za intimne zveze; 
 
3. Spoštovanje vaše zasebnosti se kaže kot 
premislek podan na vaša občutenja 
skromnosti. Imate pravico, da vas vaši 
negovalci obravnavajo z občutkom in 
diskretnostjo. 
 
Pravica  do  zasebne  komunikacije  in 
komunikacije 
4. Imate pravico do zasebnosti komunikacije. 
Vaša pisma ali elektronska sporočila ne sme 
prejemati, odpreti ali brati tretja stran brez 
vašega privoljenja. Imate pravico do 
zasebnih telefonskih pogovorov. 
5. Vaša pravica do zasebnosti se lahko izraža 
v zaupnem obravnavanju vaših podatkov in 
pri obravnavi dokumentov. Vaši osebni 
podatki so zaščiteni po zakonu. 
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6. Imate pravico, da se vsi pogovori o vašem 
stanju, negi ali zdravljenju – če so stvar 
ustrezne tretje stranke ali ne – odvijajo s 
primerno občutljivostjo in občutkom za 
diskretnost, upoštevajoč vašo zasebnost. 
 
 
 

Zakaj	je	spolnost	obravnavana	
tema?	

 
Oskrbovalni domovi za ostarele so 
skupnosti, kjer živijo ljudje, tam delajo in 
razen tega se obiskujejo. Čeprav naj bi 
njihovi oskrbovanci uživali zasebnost, 
možnost ustrezne izpolnitve vseh 
življenjskih vidikov, je realnost tega 
zagotavljanja včasih manj preprosta. 
Naslovljene teme glede intimnih odnosov, 
spolnosti in seksa so lahko precej 
kompleksne. Spolnost na splošno ni 
pripisana kot prioriteta za starejše ljudi in ta 
tema je redko omenjena na usposabljanjih. 
Večina osebja meni, da sta spolnost in fizični 
seks enaka in da je ljudje, ki so stari nad 70 
let prenehajo biti spolno aktivni (RCN, 
2011). 
 
 V našem vsakdanjiku, ne glede na 
okoliščine, s katerimi smo obkroženi, na 
način stereotipov ali predstav lahko 
predvidimo, kakšen je naš videz in kako se 
obnašamo, in to vpliva na oblikovanje naših 
pogledov. Eden takšnih stereotipov predlaga, 
da naj določene skupine ljudi ne zanimajo 
zveze ali seks, še posebej tiste, ki so starejši 
in imajo zdravstvene težave ali kakšno obliko 
invalidnosti. Vendar je normalno, da starejši 
izražajo zanimanje za seks ali za intimne 
zveze.  
 
Ovire  za  starejše  ljudi  pri  izražanju  o 
spolnosti,  intimnih  zvezah  ali  seksu  (RCN, 
2011) 

Mnenja, miti in stereotipi, ki zadevajo spolnost 
in staranje 

Izguba  partnerja  in  omejene  priložno‐

sti/možnosti za oblikovanje nove zveze 

Bolezen  ali  invalidnost,  splošna  utrujenost, 
šibkost  in  slabo počutje vodijo do  zmanjšanja 
energije,  ki  je  potrebna  za  samostojno  nego, 
oskrbo in družbene/družabne aktivnosti 

Običajne  zdravstvene  težave  –  kot  so  zaprtje, 
oslabljen  mehur  ali  kronične  bolečine  – 
vplivajo  na  vsakodnevno  funkcioniranje  in  na 
intimne odnose 

Izguba  samostojnosti,  zanašanje  na  druge  pri 
nudenju  pomoči  pripeljejo  do  pomanjkanja 
zasebnosti v vsakodnevnem okolju 

Posledice  preselitve  v  oskrbni  dom  in  vsi 
dejavniki, ki so lahko s tem povezani 

Zaskrbljenost glede  tega, koliko  časa  in koliko 
nege  lahko  oskrbovanci  smiselno  pričakujejo 
od negovalnega osebja 

 
 
Nega v praksi naj pokaže naše zavedanje, da 
te ovire oz. bariere obstajajo in jih je 
potrebno izpostaviti. 
 
Ovire za osebje v dolgotrajni negi (RCN, 2011) 

Pomanjkljivo usposabljanje ali  izobraževanje o 
spolnosti in/ali spolnem zdravju 

omanjkanje ustreznih izkušenj 

Osebna  ali  religiozna  prepričanja  o  spolnosti, 
vključujoč  dilemo,  naj  bodo  ljudje  ali  naj  ne 
bodo  spolno  aktivni,  kadar  gre  za 
homoseksualnost  (osebje  v  dolgotrajni  negi 
domneva,  da  gejevske  in  lezbične  zveze 
obstajajo  med  starejšo  generacijo  in  tudi 
mislijo,  da  jih  je  potrebno  obravnavati  enako 
kot  ostale,  vendar  ne  vedo,  kako  bi  to 
uresničili)  ali  za  primernost  oz.  ustreznost 
različnih drugih vrst zvez, npr. starejša oseba je 
z mlajšo osebo ali kadar gre za ljudi iz različnih 
(kulturnih) okolij 

Kultura   domačega  ali  negovalnega  okolja, 
režimi  nege  in  oskrbe,  ali  načini  vodenja  – 
managementa  so  lahko  pomanjkljivi  glede 
obravnavanja  tem  o  spolnosti,  kot  tudi  o 
njihovi  ustreznosti  oz.  primernosti  pri  negi  in 
oskrbi 
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Zadrega  ali  pomanjkanje  zaupanja,  ki 
onemogoča  pri  osebju,  da  bi  sprožili  to 
vprašanje, npr. glede opozarjanja oskrbovanca 
na to, da lahko zdravila za uravnavanje krvnega 
pritiska negativno vplivajo na  libido  in  spolno 
udejstvovanje. 

Strah, da bi utegnili užaliti starejšo osebo 

Izobraževanje  ni  zmeraj  lahko  dostopno  za 
osebje,  ki  dela  v  dolgotrajni  negi  in  oskrbi 
starejših 

 

 
Pomembno je priznati, da so te ovire tiste, o 
katerih je potrebno sprožiti vprašanja, jih 
izpostaviti. Raziskovanje občutkov in težav 
med kolegi v delovnih okoljih je lahko v 
pomoč, da se začne razvijati učinkovit timski 
pristop. 
 
 

Družinski	skrbniki	

	
Storitve za starejše ljudi, ki so potrebni nege 
in druge pomoči, je potrebno zagotoviti v 
pravem času in na fleksibilen način, saj so 
odvisne od sprememb pri vsakem 
posamezniku. Ob tem je potrebno v celoti 
upoštevati njegovo/njeno integriteto s 
ciljem, da se človeku zagotovi in izboljša 
kvaliteta življenja, kot se mu zagotovijo 
enake možnosti za dostop do nege (Nagode 
et. al., 2011; Železnik, 2014). 
 
Vsak posameznik ima svoj (njen/njegov) 
karakter, zanimanja, življenjsko zgodbo 
(zgodovino) in družinske okoliščine; svoje 
lastne družbene (socialne) in zdravstvene 
potrebe, zmogljivosti in prioritete ter 
naklonjenosti. Te karakteristike naj pomenijo 
osnovo za načrtovanje storitev, management 
nege, razvijanje osebja in spremljanje 
kakovosti. Storitve morajo upoštevati 
fizične, intelektualne, kulturne in družbene 
vidike starejših ljudi, njihove družine in 
druge pomembne osebe v njihovem 
življenju. Naj dodamo, narava storitev mora 
zagotavljati tudi osebju, da ima ustrezno 

podporo, vire in delovna sredstva ter vse 
potrebno ustrezno zagotavljanje ustreznih 
storitev. Storitev, ki je osredotočena na 
osebo, je prilagojena potrebam starejših 
ljudi, kadar je primerno ali potrebno, tudi 
glede na sorodnike ali skrbnike (Železnik, 
2014). 
 
Kaj to pomeni? 
 
 Upoštevati in spoštovati je potrebno 

svobodno voljo in lastno življenjsko 
izbiro starejše osebe. 

 Upoštevati in spoštovati je potrebno 
etično, religiozno in družbeno okolje 
starejše osebe, njena prepričanja in 
potrebe. 

 Osebi je treba pomagati in jo spodbujati 
k temu, da izraža svoje želje v vseh fazah 
oz. obdobjih življenja za dolgoročno in 
kratkoročno obdobje. 

 
Želja po spolnosti z leti ne izgine. Strokovni 
delavci igrajo ključno vlogo - kot so 
pomembni advokati za pravice pri negi – 
tako je osebje tisto, ki spodbuja k izražanju 
spolnosti. Po zakonu so oskrbovanci v 
ustanovah za dolgotrajno nego upravičeni 
do spolnega izražanja, če le ne gre pri tem za 
javno izpostavljanje zasebnosti;  biti mora 
razumno in ne sme škodovati oskrbovancu 
samemu in niti drugim. Kakorkoli, ovire 
ostajajo, in sicer za številne oskrbovance. 
Ustrezno spolno izražanje je lahko tudi 
ovirano zaradi pomanjkanja zasebnosti, 
fizičnega in duševnega zdravstvenega stanja, 
pomanjkanja ustrezne institucionalne 
politike in postopkov, pa tudi zaradi 
vmešavanja osebja ali družinskih članov. 
 
 

Zdravila	(droge‐zdravila,	
odvisnosti,	alkohol)	

	
Zloraba substanc in intimnost 
 

Kadar so ljudje odvisniki od alkohola in 
drog (zdravil), je zanje skoraj nemogoče 
vzdrževati intimne odnose oz. zveze. To pa 
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zaradi tega, ker te substance postanejo 
njihova obsedenost in tukaj ni prostora za 
kogar koli drugega. Če posameznik tudi v 
nadaljevanju podleže neki vrsti odvisnosti, 
lahko izgubi prav vso zanimanje za spolnost. 
Alkohol in droge (zdravila) imajo uničujoč 
vpliv na posameznikovo zdravje. Nekatera 
zdravila slovijo po tem, da povečujejo 
spolno slo in udejstvovanje, vendar so takšni 
učinki kratkotrajni. Ne glede na trajanje 
odvisnosti od teh substanc, je posledica 
njihovega jemanja oz. uživanja zmanjšanje 
spolne funkcije. Kadar pa zapade 
posameznik v nadaljnjo odvisnost, lahko 
zanimanje za spolnost in intimnost 
popolnoma ugasne (DARA Thailand, n.p.) 
 
 

Intimnost	pri	okrevanju	

	
Ko ljudje premagajo neko odvisnost, so 
zmožni ponovno začeti graditi svoje 
življenje. Eno izmed področij, na katerega se 
bodo morali osredotočiti je intimnost in 
spolne zveze. Za nekatere posameznike se je 
to izkazalo kot najtežje področje njihove 
vrnitve v življenje, vendar se zadeve 
izboljšajo, če temu namenimo dovolj časa in 
naredimo resne korake za izboljšanje 
položaja. 
 
 
Nevarnosti osamljenosti ob okrevanju  (DARA 
Thailand, n.p.) 

 Posameznik  se  lahko  bori  za  življenje  ob 
okrevanju,  saj  občuti  pomanjkanje 
podpore. 

 Osamljenost  lahko  zlahka  pripelje  do 
depresije. 

 Življenje  se  zdi brez  smisla  in posameznik 
razmišlja o samomoru. 

 Osamljenost  je  običajen  vzrok  vrnitve 
nazaj – ponovni sprožilec (»triger«). 

 Osamljenost  lahko  posrka  vso  veselje  do 
življenje. 

 
 
 

Polimedikacija	

	
Težava v napredujoči starosti je pojav 
polimedikacije – jemanje več vrst različnih 
zdravil. V zadnjih nekaj letih se je količina 
predpisanih zdravil dramatično povečala, saj 
se nekatera prodajajo kar preko pulta. V 
večini primerov se starejši ljudje ne zavedajo 
stranskih učinkov. Na primer, Camacho in 
Reyes-Ortiz (20025) navajata, da zdravila 
vplivajo na živčni sistem in s tem na 
učinkovito delovanje spolne funkcije. 
Selektivni serotonin reuptake zaviralci 
(inhibitorji) se pogosto povezujejo s 
spolnimi težavami pri moških in ženskah, v 
večini primerov kot zmanjšani libido. 
 
Medtem ko lahko starejši ljudje, ki živijo 
doma, nadzirajo jemanje zdravil, pa ljudje 
nastanjeni v domovih za ostarele te 
možnosti nimajo.  Čeprav RCN (2011) 
navaja, da »zdravil ne bi smeli nikoli 
jemati/dajati zaradi namena nadziranja 
spolnega izražanja, razen v kriznih primerih, 
kjer gre za ogrožanje varnosti ljudi in kadar 
so neuspeli poskusi vseh drugih 
posredovanj, ki jih lahko opravijo 
strokovnjaki različnih strok in specialisti«, pa 
poznamo primere prikritega dajanja zdravil, 
ki so kar pogosti. 
 
Eden od ciljev študije, ki sta jo opravila Haw 
and Stubbs (2010), je bil določiti: pogostost 
in razloge za mešanje zdravil s hrano ali 
pijačo. Rezultati kažejo, da je od 110 
pacientov, 34 (30,9%) pacientov prejemalo 
zdravila pomešana s hrano ali pijačo, čeprav 
je bil postopek dokumentiran le v 52,9% v 
pacientov načrt oskrbe oz nege in pri 64,7% 
je bilo zabeleženo dajanje v grafikon za 
zdravila. Število dokumentiranih prikritih 
dajanj zdravil je še nižji na Norveškem. 
Glede na rezultate Kirkevold in Engedal 
(2005) je ta praksa zabeležena v pacientove 
zapise le v komaj 40% (96/241) primerov. 
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Spremembe	v	spolni	praksi,	
intimnosti	

	
Intimnost, še posebej fizična intimnost, se 
lahko izgubi iz naslednjih razlogov:  
 
 Izguba partnerja: izguba ali odsotnost 

partnerja je pri intimnosti verjetno 
najpogostejša ovira, ki se pojavi v 
starosti  

 Motnje: različne motnje so v zrelejših 
letih pogostejše in posegajo v fizično 
intimnost. Žilne bolezni in diabetes 
lahko povzročijo erektilno disfunkcijo, 
artritis omejuje gibe, gibanje in povzroča 
bolečine. Bolečina, nelagodje, zdravila in 
skrbi, povezane z motnjami, lahko 
zmanjšajo željo po intimnosti. Za 
partnerja sta stres in nudenje oskrbe 
motilni dejavnik  pri intimnosti. 

 Jemanje zdravil: starejši praviloma 
pogosteje jemljejo zdravila (npr. za 
uravnavanje krvnega pritiska, 
psihoaktivne substance), ki lahko imajo 
negativne učinke na intimnost (npr. 
erektilna disfunkcija, reduciran libido). 

 Spremembe, povezane s starostjo: nivo 
spolnih hormonov se zniža, povzroča 
spremembe (npr. vaginalno atrofijo), ki 
so pri spolnem odnosu izvor neugodja 
ali je odnos težji. Lahko se zniža libido. 

 Odpor do pogovora o posledicah 
staranja: kadar se pri starejših ljudeh 
pojavijo težave, ki so motijo fizično 
intimnost ali kadar so starejši v zadregi 
zaradi sprememb na njihovem telesu 
(npr. gube, upadle mišice), je mogoče, da 
o teh spremembah ne želijo govoriti s 
svojim partnerjem ali svojim 
zdravnikom, ki bi jim lahko predlagal 
ustrezne rešitve za težavo. 

 Negativni stereotipi o spolnosti pri 
starejših: celo zdravi starejši  ljudje lahko 
prevzamejo negativne stereotipe in 
mislijo, da je spolnost zanje neprimerna 
ali abnormalna, ko dosežejo določeno 
starost. 

 Razlike v pričakovanjih obeh partnerjev: 
eden izmed partnerjev želi določeno 
telesno obliko izražanja intimnosti, a 
drugi tega ne mara. 

 Pomanjkanje zasebnosti: starejši ljudje, ki 
živijo skupaj s svojimi družinskimi člani 
ali pa v dolgotrajni oskrbi doma, imajo 
manj priložnosti oz. možnosti za 
zasebnost, ki pa je za telesno intimnost 
potrebna. 

 Prehod na druge oblike intimnosti: 
strasti se z leti skupnega življenja 
omehčajo, zbledijo. Spolni odnosi 
postanejo manj pogosti ali jih ni. Številni 
pari – večina jih temu ne posveča 
pozornosti – se navadi na druge oblike 
intimnosti (npr. dotikanje, masaža, 
poljubljanje, verbalno izražanje 
naklonjenosti), ki izražajo bližino, skrb 
ali sodelovanje med partnerjema. 

 
Kljub temu pa imajo številni starejši ljudje 
tudi še naprej zdravo spolno razmerje. 
Intimnost, še posebej telesna intimnost, 
lahko zavira pojav depresije in izboljša samo-
podobo in telesno zdravje. Kadar starejši 
ljudje srečajo novega spolnega partnerja, je 
priporočljiva varna spolnost. Obolevanje za 
spolno prenosljivimi boleznimi, vključno z 
AIDS, je tveganje, ki ne izbira starosti, in 
zdravniki bi za doseganje varne spolnosti 
morali posvetiti več časa v  pogovorih s 
starejšimi pacienti (Kaplan & Berkman 
2013). 
 
 



[Geben Sie Text ein] 
 

 

Profesionalna	praksa:	Etika	in	nega	(Modul	4)	
 

 

Strokovnjaki na področju zdravstvene in socialne nege bi morali nuditi 
relacijski okvir oz. kontekst, kjer se lahko odvija odprti pogovor s starejšimi 
klienti in znotraj njihovih timov. 

Dobra komunikacija je nujna za učinkovito delo na področju staranja in 
spolnosti.  

Spolna zloraba starejših pogosto ni prijavljena. Institucije zdravstvene in 
socialne nege bi morale oblikovati sisteme, ki omogočajo starejšim prijavo 
takšnih zlorab na varen način, z ustrezno podporo.  

 

 
 
 

Komunikacija	o	spolnosti	

	
Pomanjkanje komunikacije med delavci v 
zdravstveni in socialni oskrbi ter njihovimi 
starejšimi klienti, je ena največjih ovir pri 
doseganju dobrega spolnega zdravja v 
starosti. Te ovire tvorijo celovit in 
kompleksen nabor dejavnikov, ki vključujejo 
kulturne in družbene vplive, in se kažejo kot 
izogibanje temi o zdravju in socialni negi. Z 
izboljšanjem komunikacije zdravnik vpliva 
na klienta tako, da ga pooblasti (spodbudi), 
da sam prevzame kontrolo (odgovornost) 
nad svojim spolnim zdravjem. 
 
 
 

Pogovori	o	zadevah	glede	spolnega	
zdravja	s	starejšim	klientom	

	
Številni starejši odrasli si želijo pogovora o 
njihovih skrbeh v zvezi s spolnim zdravjem 
z zdravnikom ali socialnim delavcem, vendar 
so prevečkrat v zadregi ali jih je strah, da bi 
odprli to temo. Zdravstveni in socialni 
delavci, zdravniki lahko uporabijo 
proaktivno stališče, da sprostijo 
klienta/pacienta, omenijo skrbi, ki bi 

pacienta morda pestile, tako da jih vplete v 
proces odločanja. V nadaljevanju je podan 
PLISSIT, komunikacijski model kot koristno 
orodje za pomoč zdravstvenemu in 
socialnemu delavcu, zdravniku, da »vrta« v 
temo o spolnem zdravju. Model ponudi 
poseben pristop za začetek in vključevanje v 
konverzacijo in PLISSIT je akronim za štiri 
stopnje modela. Vsak korak zahteva več 
veščine in znanja, ki ga mora imeti zdravnik 
ali socialni delavec. 
 

 
 
Dovoljenje – Iskanje dovoljenja (privolitve) 
za diskusijo o spolnem zdravju bo pomagalo 
pri sprostitvi klienta/pacienta in mu 
omogočilo, da občuti smisel za kontroliranje 
pogovora. Ne samo to, daje tudi smisel za 
dovoljenje in zaupanje glede teme pogovora, 
ki je sicer ne bi začel. Ko pridobi zdravstveni 
in socialni delavec (zdravnik) zagotovilo o 
privolitvi, lahko nadaljuje z oceno spolnega 
zdravja pacienta.  
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Omejene informacije – ko že 
pacient/klient razloži svoje skrbi, mu 
zdravstveni in socialni delavec pomaga z 
določenimi informacijami, ki zadevajo 
spremembe zaradi starosti v spolnem 
zdravju. To lahko vključuje splošne 
informacije o telesnih spremembah in 
pacient/klient mora biti pomirjen, 
potolažen, da so te spremembe popolnoma 
normalen pojav. Zdravnik poda predloge, 
kako bi najbolje obravnaval skrbi 
pacienta/klienta. To je lahko zelo prikladen 
trenutek za priznanje in potrditev 
nadaljevanja izražanja spolnih potreb neke 
osebe.  
 
Posebni predlogi – kadar gre pri 
klientu/pacientu za posebno temo, ki jo je 
potrebno obravnavati, lahko zdravstveni in 
socialni delavec (zdravnik) ponudi posebne 
pobude, kako bi lahko to najbolje skupaj 
obravnavala.  
 
 

Primeri: 
 Če  se  pri  ženski  pacientki/klientki 

pojavljajo  bolečine  pri  spolnem  odnosu 
(dyspareunia),  lahko  zdravnik  priporoča 
uporabo  estrogenske  kreme,  ki  se 
trenutno  uporablja  na  trgu,  ali  vaje  za 
medenično dno. 

 Kadar  ima  moški  pacient/klient  težave  z 
erektilno  disfunkcijo,  se  zdravstveni  in 
socialni delavec  (zdravnik)  lahko odloči  za 
preverjanje  trenutnega  jemanja  zdravila 
pri  pacientu/klientu,  saj  bi  lahko 
sprememba  režima  zmanjšala  nastali 
problem (zamenjava zdravil). 
 

 
Intenzivna terapija – v nekaterih primerih 
je določena specifična težava pri 
klientu/pacientu, ki presega znanje in 
vedenje zdravstvenega in socialnega delavca 
(zdravnika). V tem primeru je lahko 
napotitev do drugega zdravnika lahko 
upravičena, npr. napotitev do spolnega 
terapevta, psihoterapevta ali ginekologa. 
 

Za več informacij o modelu PLISSIT in za 
ogled videa avtorice Meredith Wallace PhD 
na Inštitutu Hartford Institute za geriatrijo o 
managementu in oceni spolnega zdravja pri 
starejših ljudeh obiščite stran: 
http://consultgeri.org/try-this/general-
assessment/issue-10 
 
 

Samopodoba	in	opolnomočenje	
(krepitev,	pooblaščanje)	

	
Samopodoba in spolnost  
Spolnost ne zadeva le spolne funkcije, 
delovanja, temveč vključuje tudi način, kako 
(ob)čutimo sami sebe,  našo samopodobo, 
telesno podobo in kako smo sprejeti pri 
drugih (Sheils 2003). Precejšnje ovire za 
starejše ljudi se pojavljajo pri dostopnosti do 
nege in do informacij, ki zadevajo njihove 
zdravstvene spolne potrebe, kot je 
pomanjkanje komunikacije med 
zdravstvenimi in socialnimi delavci in 
njihovimi starejšimi pacienti. To pa lahko 
deluje zaviralno v razvoju oblikovanja 
pozitivne samopodobe. 
 
 
Spolna samopodoba se nanaša na  “vrednote, 
ki  si  jih  človek  sebi  postavi  kot  spolno  bitje, 
vključujoč  spolno  identiteto  in  percepcije 
spolne sprejemljivosti” (Mayers et al. 2003) 

 
 
Na samopodobo pacienta/klienta lahko 
vplivajo načini, s katerimi drugi 
komunicirajo z njim o različnih pogledih na 
to temo. Zdravstveni in socialni delavci 
lahko izboljšajo pozitivno samopodobo pri 
svojih klientih, tako da jim posredujejo način 
za izvajanje osebnega nadzora. To lahko 
naredijo z vključevanjem klienta v procese 
odločanja, s krepitvijo zaupanja 
(opolnomočenjem) pri obvladovanju in 
izboljšanju svojega lastnega spolnega 
zdravja.  
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Opolnomočenje in spolnost 

 
V okviru konteksta Promocija zdravja, 
definira Svetovna zdravstvena organizacija 
opolnomočenje (avtorizacija) kot '…proces, 
pri katerem ljudje pridobijo večji 
nadzor/kontrolo nad odločitvami in dejanji, 
ki vplivajo na njihovo zdravje' (WHO, 1998, 
p. 6). Na nivoju posameznika to pomeni, da 
razpolagajo z informacijami, sredstvi in 
zmogljivostmi za sprejemanje odločitev in 
nadzora (upravljanja) z osebnim življenjem 
pri posamezniku. 
 
Dobra komunikacija med zdravstvenimi in 
socialnimi delavci (zdravniki) in njihovimi 
klienti je bistvenega pomena za promocijo 
zdravja skozi vsa leta. Z vključevanjem 
klienta v sprejemanje odločitev, ga lahko 
zdravnik pooblasti (opolnomoči) za 
upravljanje njegovega spolnega zdravja. To 
je pomembno, saj pomeni sredstvo za 
obravnavanje in izpolnjevanje spolnih 
potreb in za vzdrževanje spolnega zdravja na 
splošno. Zdravstveni in socialni delavci bi 
zato morali promovirati pozitivna stališča do 
pacientove/klientove spolnosti, za 
povečanje opolnomočenja in izboljšanje 
spolne samopodobe.  
 

 

Strokovnjaki zdravstvene in socialne 
nege naj bi:: 

 povečali zavedanje o spolnosti kot temo za 
kasnejše življenje. 

 Ustvarili varno okolje, kjer se ljudje 
počutijo sproščene, da govorijo o svojih 
skrbeh. 

 bili poučeni (dobro informirani) in vešči 
pri nudenju podpore. (Sheils 2003). 

 
 
 
 

Multikulturne	teme	

	
Skozi leta so se začele evropske kulture med 
seboj zelo močno kulturno razlikovati. To je 
ustvarilo vrsto novih izzivov za naše 
zdravstvene sisteme, ki se morajo glede na to 
dejstvo spreminjati, da ostanejo odzivni. 
Eden takšnih izzivov je ta, da se zdravstveni 
in socialni delavci (zdravniki) pogosteje 
srečujejo s klienti in pacienti iz različnih 
kulturnih, etičnih in jezikovnih okolij. Zato 
je ključnega pomena dejstvo, da razpolagajo 
zdravstveni in socialni delavci z ustreznimi 
veščinami, ki jim pomagajo pri delu s 
starejšimi ljudmi, ki prihajajo iz različnih 
okolij, glede njihovega spolnega zdravja.  
 
 
Tudi kadar ne gre za jezikovne ovire, lahko 
pomeni komunikacija med kulturami izziv in 
je zahtevna. To se pokaže kot dejstvo, kadar 
teče pogovor o občutljivih osebnih temah 
kot je spolnost. Dobre veščine 
komuniciranja so pri tem vse bolj in bolj 
pomembne, so orodje za spodbujanje rasti 
zaupanja in odprtosti med zdravstvenim in 
socialnim delavcem (zdravnikom) in 
njegovim klientom. Posledično je potrebno, 
da zdravnik opolnomoči in pooblasti kliente 
in paciente, da prevzamejo odgovornost nad 
svojim spolnim zdravjem; in ta naloga 
zahteva dobre komunikacijske veščine na 
strani zdravstvenega in  socialnega delavca 
(Bridget M. Kuehn, 2008).   
 

Vpliv multikulturnosti na staranje in 
spolnost: 
 Kulturne in jezikovne razlike med 

zdravnikom – delavcem v zdravstveni in 
socialni negi in njihovim klientom imajo 
vpliv na učinkovitost pri komunikaciji in 
lahko pospešijo (olajšajo, omogočijo) ali 
zavirajo procese kot so sprejemanje 
odločitev (Suurmond and Seeleman, 
2006). 

 Razlikovanje  pristopov  različnih  kultur  do 
staranja  in  seksa  lahko  v  nadaljevanju 



 

IntimAge
 

Smernice 

 

 
27 
 

zaplete komunikacijski proces  in  ima vpliv 
na  interakcijo  med  ponudnikom  nege  in 
njihovimi  pacienti  (Roach  2004).  To  se 
izkaže z negativnim učinkom pri rezultatih 
zdravljenja pri pacientu/klientu  (Schouten 
and Meeuwesen). 

 

 
Razen jezikovnih ovir se lahko težave v 
komunikaciji med dvema človekoma 
pojavijo zaradi različnih kulturnih okolij kot 
rezultat nepriznanih razlik v: 
 
 prepričanju (veri) 
 pravilih oz. normah 
 vrednotah 
 čustvenih odzivih 
 komunikacijskih slogih  
 vzorcih verbalne in neverbalne 

komunikacije.  
 
Zdravnik oz. zdravstveni/socialni delavec 
lahko premaga te ovire s tem da:  
 postane bolj kulturno ozaveščen in 

raziskuje svojo lastno kulturno pozicijo 
 je odprtega uma 
 odseva sočutje 
 se zaveda svojega lastnega kulturnega 

niza prepričanj in vrednot 
 se zavzema za pristop, ki je osredotočen 

na osebo pri komunikaciji s 
pacientom/klientom (Epner and Baile 
2012). 

 
 
 

Medkulturni	komunikacijski	
pristop	

	
Potreba po medkulturnih komunikacijskih 
veščinah pri zdravnikih se še poveča, kadar 
zdravstveni in socialni delavec obravnava 
paciente/kliente iz več različnih kulturnih 
okolij. Ker bi bilo neprimerno (neizvedljivo) 
za zdravstvenega in socialnega delavca – 
zdravnika, da se pouči o kulturnih normah in 
odnosih vsakega pacienta/klienta pri 
opravljanju svojega dela, se priporočajo 

najboljše smernice za delo, ki so 
osredotočene na osebo in takšen je tudi 
medkulturni komunikacijski pristop, kadar 
teče komunikacija o zdravstvenih zadevah, 
tudi o spolnem zdravju. Ta pristop je 
vključen v PLISSIT modelu, kot je opisano 
v sekciji 1 teh podanih smernic. 
 
 
Podobno kot PLISSIT model tudi Orodje za 
oceno zdravja pri različnih kulturah – 
Culture and Health Assessment Tool 
(CHAT) vključuje postavljanje odprtih 
vprašanj za pacienta/klienta in poda 
sloge/načine komunikacijskih pogajanj. 
 
 

Kulture  in  ocena  zdravja  ‐  orodje 
(CHAT): 
 lahko  se  uporablja  pri  širokem  spektru 

kliničnih  nastavitev,  s  pacienti  iz  različnih 
kulturnih okolij 

 pomaga  zdravstvenemu  in  socialnemu 
delavcu  pridobiti  informacijo  o 
klientovem/pacientovem  sistemu 
zdravstvenega prepričanja 

 je  v  pomoč  zdravniku,  da  bolje  razume 
klientove/pacientove  poglede  o  spolnosti 
v kasnejšem življenju in spolnem  

 

 
Pri poizvedovanju o pacientovih/klientovih 
prepričanjih in pogledih glede spolnosti in 
spolnega zdravja na splošno, je potrebno biti 
spoštljiv in čuteč, zdravstveni in socialni 
delavec lahko spodbudi podporo in si 
pridobi zaupanje v odprtem pogovoru, brez 
načina komuniciranja s sodbami; tako lahko 
ponudi nasvet, ki je kulturno ustrezen in je 
prilagojen klientovim posebnim potrebam. 
 
 

Spolno	nasilje	do	starejših	ljudi	

	
Svetovna zdravstvena organizacija definira 
spolno nasilje kot: 'vsako dejanje, poskus za 
pridobitev spolnega akta, neželene spolne 
komentarje ali terjanja…ki je proti spolnosti 
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z neko osebo z uporabo prisile, katere koli 
osebe…v katerem koli okolju (WHO 2015, 
p. 35). Starejši ljudje so še posebej ranljivi 
glede spolnega nasilja, izrecno tisti s 
kognitivnimi motnjami. Razen tega o 
spolnem nasilju in zlorabi starejših ljudi 
mediji pogosto premalo poročajo. 
Zdravstveni in socialni delavci se morajo iz 
tega razloga izrecno zavedati, da takšna 
možnost obstaja – spolno nasilje ali zloraba 
starejših ljudi.  
Starejše ženske in spolno nasilje 

 
Ženske v kateri koli starosti so praviloma 
pogosteje žrtve spolnega nasilja kot moški. 
Starejše ženske, še posebej tiste, ki živijo 
same ali v negovalnih ustanovah, in ženske, 
ki bolehajo za demenco, so posebej ranljive 
za zlorabo in možnost izvajanja nasilja nad 
njimi. Starejše ženske z zgodovino duševne 
bolezni so prav tako izpostavljene velikemu 
tveganju, kot navaja longitudinalna študija je 
kar 51 % žensk po menopavzi, ki so bile 
udeležene pri nesreči ali iskale pomoč na 
reševalni postaji in so bile žrtve nasilnega 
spolnega napada, tistih, ki so imele 
zgodovino določene duševne bolezni. Razen 
tega je ista študija ugotovila, da so: 
 

 

 starejše ženske praviloma pogosteje 
napadene v oskrbovalnih ustanovah ali v 
njihovih domovih kot pa na ulici. 

 starejše ženske pogosteje kot mlajše 
ženske doživijo napad njihovega negovalca 
ali ponudnika storitve kot pa obstaja 
možnost, da jih napade njihov intimni 
partner. 

 starejše ženske pogosteje potrebujejo 
hospitalizacijo po izvedem spolnem 
nasilju, napadu. 

 starejše ženske pogosteje trpijo za 
genitalno travmo, ki je posledica 
zmanjšane elastičnosti in debeline 
vaginalnega tkiva.  

 visoka stopnja demence in invalidnosti pri 
starejših ženskah pomeni, da se o spolnih 
napadih in zlorabi te skupine populacije 
premalo poroča (Eckert and Suga r 2008). 

 
Težava glede pomanjkljivega poročanja 
spolnih zlorab in spolnega nasilja nad 
starejšimi ženskami se lahko kombinira z 
generacijskimi razlikami v odnosu do 
spolnega nasilja, ki lahko povzročajo 
občutek krivde, sramovanje in/ali občutek 
lastne krivde za »privabljanje« napadalca 
(Vierthaler 2008). Naj dodamo, da če se 
zgodi spolna zloraba  nad starejšo osebo s 
strani družinskega člana in/ali intimnega 
partnerja, se pogosto pojavi odpor oz. 
zavrnitev do poročanja o kriminalnem 
dejanju na strani žrtve in njena želja po 
zaščiti družinskega člana pred pregonom oz. 
kaznijo. Zato se o tem ne poroča (Chihowski 
and Hughes, 2008). 
 
 
Spolna  zloraba  starejših  ljudi  v  negi  in 
starejših ljudi z demenco 

 
Starejši ljudje, ki so odvisni od prejemanja 
storitev nege in tisti, ki so oboleli za 
demenco, imajo veliko možnost, da 
postanejo žrtve spolne zlorabe. Delno zato, 
ker si ti starejši ljudje bolj slabotni in imajo 
manjšo možnost, da se borijo proti 
neželenim posegom s strani napadalca ali 
nasilneža. Pravzaprav se je izkazalo, da si 
prestopniki izberejo takšne ranljive 
posameznike, saj je pri teh upor najmanjši 
»ne nasprotujejo, nergajo ali poročajo o 
napadu« (Pisani and Walsh 2012, p. 197).  
 
Starejši ljudje, ki potrebujejo nego ali 
bolehajo za demenco prav tako manj 
pogosto poročajo oz. razkrijejo spolno 
zlorabo in nasilje nad njimi, verjetno zaradi 
strahu pred maščevanjem ali povračilnimi 
ukrepi nasilneža. Za starejše ljudi, ki imajo 
demenco, obstaja še dodaten zaplet, saj  
pogosto žrtev ni v stanju, da bi verbalizirala 
oz. ubesedila svojo izkušnjo in tako je 
odkrivanje in preverjanje takšnih kriminalnih 
dejanj težko izvedljivo (Benbow and Haddad 
1993; Burgess and Phillips 2006). 
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Prepoznavanje znakov 

 
V primerih, ko gre za kognitivne motnje pri 
posamezniku, morajo biti zdravstveni in 
socialni delavci pozorni na vedenjska 
znamenja, ki bi lahko razkrivala, da se je 
spolno nasilje zgodilo. Starejši ljudje s 
kognitivnimi motnjami so pogosto 
obkroženi z negovalci/negovalnim osebjem, 
ki bi lahko bili njihovi napadalci. Vedenjska 
znamenja pri osumljenih napadalcih 
vključujejo: 
 
 Ekscesivno (pretirano) in pogosto 

osebno dotikanje starejše osebe. 
 Vsiljiva osebna nega kot kopanje ali 

zamenjava oblačil pri starejši osebi.  
 
Spremembe vzorcev verbalnega, telesnega ali 
duševnega statusa moramo opazovati in 
spremljati, saj so takšne spremembe 
indikatorji spolnega nasilja in nam pomagajo 
pri osnovanju obtožb za dejanja. 
  
 
Obravnava  spolnega  nasilja  pri  starejših 
ljudeh 
Najpomembnejši prvi korak pri reševanju 
spolnega nasilja nad starejšimi ljudmi za 
zdravstvene in socialne delavce – zdravnike 
je, da ozavestijo ta dejanja, ki so veliko bolj 
razširjena kot se pogosto zaznava. 
Pravzaprav je vredno omeniti, da se nasilje 
nad starejšimi ljudmi, kot je ranljivost za 
spolno nasilje, pogosto ne šteje, upošteva; 
širše gledano je le 'biti žrtev ropa nasilnežev, 
ki so odvisniki drog in alkohola' 
upoštevajoče nasilje (Taylor et al. 2014, p. 
235). Kjer je mogoče, morajo zdravstveni in 
socialni delavci oceniti ravnanje z osumljeno 
žrtvijo, to mora potekati neodvisno od 
negovalcev in pri tem uporabiti načine za 
neposredno, senzibilizirano (čuteče) in 
ustrezno izpraševanje starejše osebe. 
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