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Za lepo in varno jesen življenja
Starejši ljudje se želijo starati doma, v znanem okolju, v katerem so spletli mrežo 
medsebojnih odnosov in dragocenih spominov. Kako torej urediti stanovanje, da bo 
jesen življenja v domačem okolju z manj ovirami in čim bolj prijetna?

Vsi bomo slej kot prej tam. Zreli, sivolasi, s 
počasnejšimi refleksi in manj podmazanimi 
sklepi. Zaradi starostnih sprememb stano-
vanja oziroma hiše nemalokrat postanejo 
neustrezne za starejše, zato so nujne do-
ločene prilagoditve, ki občutno olajšajo 
življenje.

Prežeče nevarnosti
Znano je, da se največ ljudi poškoduje pri pad-
cih v domačem okolju, ki ga človek najbolje 
pozna. V urejenem domu je možnost za po-
škodbe manjša, zato naj bodo s tal pospra-
vljeni vsi predmeti, ob katere se lahko človek 
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Svetlo, skrbno opremljeno in 
z vrtom ali naravo povezano 

stanovanje starejšim zagotavlja višjo 
kakovost življenja. (Foto: Shutterstock)
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spotakne. Priporočljivo je odstraniti dekora-
tivne preproge, na katerih lahko starejšemu 
hitro spodrsne. Iz prostorov je koristno uma-
kniti odvečno pohištvo in šaro, ki ovira giba-
nje. Pohištvo naj ima zaobljene robove in naj 
ne bo višje od dveh metrov. Ta preprosta reši-
tev, da v stanovanju ni visokih elementov, je 
nadvse dobrodošla, saj starejšim ne bo treba 
plezati po stolih ali lestvi. Tako bo manjše tudi 
tveganje za padce.

Osnovno pravilo je, da so stvari, ki jih sta-
rejši pogosteje uporabljajo, vedno pri roki in 
da jih vedno odložijo nazaj na isto mesto. 
Najprimerneje si je v jeseni življenja dom ure-

diti v pritličju ali v stavbi z dvigalom, da se iz-
ognemo uporabi stopnic. V starejših stavbah 
preverimo, ali so vsa vrata ustrezno široka, 
da bodo prostori uporabni tudi ob morebitni 
gibalni oviranosti.
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FOTOGRAFIJE

Da se starejšim ne bo treba pogosto 
sklanjati, dvignite pečico v kuhinji. 

Spodnji kuhinjski elementi so praviloma 
lahko nekoliko nižji od običajnih, visoki 
okoli 85 centimetrov. (Foto: Santos)

Še zlasti če je oseba na invalidskem 
vozičku, je treba s tal odstraniti 

dekorativne preproge in iz prostorov 
umakniti odvečno pohištvo. Povprečen 
invalidski voziček meri 70 krat 120 
centimetrov, o čemer je treba razmišljati 
pri širini vrat, za obračanje pa potrebuje 
150 centimetrov prostora v premeru. 
(Foto: Quick-Step)
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Ergonomija je zakon
Telesne spremembe, ki jih prinese starost, 
zahtevajo ergonomsko oblikovano pohištvo, 
kar pomeni, da je to prilagojeno uporabniku.
Pri starostnikih je poleg slabše gibalne spo-
sobnosti pogosto oslabljen tudi vid, zato je 
poleg naravne svetlobe potrebna še direktna 
umetna osvetlitev, pa tudi stikala na premi-
šljenih lokacijah.

Za starejše je sedenje na nizkem oblazinje-
nem pohištvu lahko zelo naporno, otežena 
pa sta tudi njihovo vstajanje in dvigovanje. 

Zaradi tega naj bo vse oblazi-
njeno pohištvo ergonom-

sko oblikovano, da 
bo sede-

nje bolj udobno. Postelja in sedežna ploskev 
fotelja naj bosta višji (priporočena višina je 
okoli 45 centimetrov). Stoli naj imajo poleg 
primerne trdote še oblazinjeno sedišče, hrb-
tišče in rokonaslon.

Ker dlani starejših ljudi niso več tako 
prožne, slabita tudi otip in oprijem. Večkrat 
spregledan vidik so ustrezni pohištveni roča-
ji, ki so pogosto neprimerno oblikovani in pri 
odpiranju povzročajo težave tudi mlajšim lju-
dem. Primeren ročaj ima med lesenim delom 
pohištva in ročajem dovolj prostora za prste; 
profil je okrogel, primerne debeline in dovolj 
širok.

Starostniki navadno potrebujejo več to-
plote, zato naj bo temperatura v stanovanjih 
višja.

Pri pobiranju predmetov, ki padejo na tla, 
je koristno, da imajo poseben pri-

pomoček, s katerim pred-
mete poberejo brez 

sklanjanja. Za obu-
vanje čevljev naj bo 
pri roki žlica z dovolj 
dolgim ročajem.

Nadvse dobrodošla v kopalnici in v 
kakšnem drugem prostoru, kjer se 

je treba pripogibati in vstajati iz sedečega 
položaja, so razna držala in oprijemala, ki 
starejšim ponujajo oporo in večji občutek 
varnosti. (Foto: FSB)
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Tla prhe naj bodo v istem nivoju kot 
tla kopalnice. Nadvse primeren  

za starejše je stenski zložljiv sedež, ki  
omogoča počitek pod prho ali prhanje,  
ko oseba ni najbolj pri močeh.  
(Foto: Makro)
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Koristno je, če je straniščna školjka  
nameščena nekoliko višje in da so  

v prostoru oprijemala, ki olajšajo sedanje  
in vstajanje s školjke.  
(Foto: Shutterstock)
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Pri starostnikih je poleg slabše  
gibalne sposobnosti pogosto  

oslabljen vid, zato je za zvečer potrebna  
dobra umetna osvetlitev, pa tudi stikala  
na premišljenih lokacijah.  
(Foto: Busch Jaeger)
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storite s pomivalnim strojem v kuhinji.
Kuhinjski elementi so v stanovanjih sta-

rejših praviloma nekoliko nižji od običajnih, 
visoki okoli 85 centimetrov. Priporočljivo 
je, da je nekaj elementov na kolescih, da 
jih lahko odpeljejo izpod delovne površi-
ne ter na njihovo mesto postavijo stol ali 
invalidski voziček. Kuhalna plošča in drugi 
kuhinjski aparati naj se regulirajo z gumbi in 
ne na dotik, saj bo to marsikomu v starosti 
povzročalo težave.

Nepogrešljivi domofon
Kadar zazvoni hišni zvonec, starejši člo-
vek včasih težje pride do vhodnih vrat. 
Enostavna in predvsem zelo uporabna 

rešitev je domofon, ki 
omogoča 
pogovor 
z osebo 
pred vrati 
in odkle-
panje vrat 
na dalja-
vo. Izberite 

domofon s 

Ureditev kuhinje in kopalnice
Kopalnica in kuhinja veljata za prostor z naj-
večjim tveganjem za poškodbe. Keramika v 
kopalnici naj bo protizdrsna, na otip groba. 
Kopalno kad je v mnogih primerih dobro za-
menjati za prho z ravnim dnom v nivoju tal 
kopalnice, na tla pod prho pa namestiti pro-
tizdrsno podlogo. Za udobno prhanje poskr-
bimo s stenskim zložljivim stolom ali klopjo. 
Ob školjki predvidimo držalo, umivalnik naj 
bo nižji. Da se starejšim ne bo treba pogosto 
sklanjati, dvignite pralni stroj od tal, enako 

9

8

kamero, da se lahko prepričate, ali osebo, 
ki je pred vrati, poznate.

Sodobni pripomočki  
za varno bivanje
V stanovanje starostnika namestimo poseb-
no opremo, ki omogoča hitro in enostavno 
proženje klica na pomoč, in sicer s pritiskom 
na gumb na obesku ali na varovani enoti, ki se 
običajno namesti v kopalnico in poleg poste-
lje. V domovanje starejše osebe amestimo 
tudi detektorje dima in izliva vode.

Bližina zelenih površin
Prilagoditve stanovanja so za kakovostno 
bivanje v jeseni življenja tako rekoč nujne. 
H kakovosti močno prispeva tudi ugodna 
lokacija stanovanja. Če je stanovanje ali 
hiša v bližini zelenih površin, starejšim 
poveča možnosti za rekreacijo. Stanova-
nje, ki je v bližini linij javnega potniškega 
prometa, starejšim ljudem zagotavlja, da 
samostojno urejajo stvari zunaj doma. 
Še večjo prednost stanovanju daje bliži-
na servisnih služb, zdravstvenega doma, 
lekarne in trgovin. Karkoli bodo starejši 
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Navezani 
na lastni 
dom
Ko sem odraščala in sem bila v cvetu mla-
dosti, sem naivno verjela, da se nikoli ne 
bom postarala. Zdelo se mi je nemogo-
če, da se bo moje telo spremenilo, da se 
mi bo zgubal obraz. Potem dozoriš in si 
želiš, da bi ti življenje podarilo prizaneslji-
vo starost.

Kadar pomagam urejati dom starej-
šim, je nekaj posebnega in vedno znova 
lepa izkušnja. Po letih garanja je prišel za-
nje čas, da se umirijo in si privoščijo nekaj 
mirnejših let v tretjem življenjskem ob-
dobju. Za starejše ljudi si enostavno mo-
raš vzeti čas in z njimi brez naglice spiti 
kavo, ker so žal pogosto osamljeni. Ne 
razumejo, zakaj danes vsi tako hitimo, 
saj sami večinoma v službah niso obču-
tili takšnega tempa, kot ga občutimo da-
nes. In na sestanek z njimi niti slučajno ne 
smeš zamuditi, saj te nestrpno pričakajo 
že pol ure pred dogovorjenim časom.

Slovenci smo zelo navezani na svoj 
dom in okolje, na katero nas vežejo lepi 
spomini. Pri starejših je čustvena nave-
zanost na dom še bolj izrazita, zato se 
za vsako ceno upirajo selitvi. Skladno s 
tem je pri nas prilagoditev stanovanja 
skoraj dvakrat pogostejša kot preselitev. 
Poleg splošnih napotkov, ki jih najdete v 
članku, vam predlagam, da prostore, v 

katerih domujejo starejši, uredite kar se 
da prijetno. V prostor umestite lončnico, 
stene pobarvajte v nežnih, zemeljskih to-
nih. Posteljo postavite v del sobe, kjer se 
skozi okno vidijo nebo, drevesa in travni-
ki. Če te možnosti nimate, priporočam, 
da na steno prilepite tapeto brezovega 
gozda. Breza ima velik mitološki pomen, 
na ljudi deluje pomirjujoče in pozitivno, 
hkrati velja za simbol večnega kroga ži-
vljenja in smrti.

Z rednim zračenjem prostorov poskr-
bite še za svež zrak. Za tiste, ki radi bere-
jo, je primerno stojalo za branje knjig, ki 
omogoča, da knjige med branjem ni tre-
ba držati. Starejši radi obujajo spomine, 
zato naj bodo v bližini postelje albumi s 
fotografijami in spominki. Najpomemb-
nejše pa je, da ostanejo aktivni, dokler 
jim telo to dopušča, saj redna rekreacija 
veliko pripomore h kakovostnemu življe-
nju starostnikov.

FOTOGRAFIJE

Z višje postelje je lažje vstajati, kar je 
pomembno predvsem pri starejših. 

Njena priporočena višina je okoli  
45 cenitimetrov. (Foto: Treca Paris)
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Pralni in sušilni stroj naj bosta na 
višjem nivoju, kot so tla, da bo vse 

zlahka dosegljivo. Vnuki pa naj pospravijo 
svoje športne rekvizite tako, da ne bodo 
ovirali prehodov. (Foto: Kvik)
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Kdo zvoni? Če boste dom opremili 
z domofonom in kamero, bo lahko 

starejša oseba brez številnih korakov hitro 
preverila, kdo je pred vrati, in jih odklenila  
na daljavo. (Foto: Busch Jaeger)
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lahko uredili sami, jim bo vlivalo samoza-
vest in jih osrečevalo, zato je nadvse po-
membno, da jim bivalno okolje omogoča 
čim več samostojnosti in zadovoljstva.


