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DIPLOMSKO DELO ZAJEMA:

 starost kot življenjsko obdobje
 pogled na starost
 priprava človeka na to obdobje
 kakovost njegovega življenja
 opazovanje staranja s treh stališč
 delitev tretjega življenjskega obdobja
 potrebe v starosti
 opredelitev človekovega dostojanstva
 nedosegljivost dosegljivega v starosti



KAKOVOST ŽIVLJENJA 
STAREJŠIH LJUDI

Kvaliteta življenja in staranje
po možnosti čim bolj zdravo,
sta pojma, ki si jih
prizadevamo združevati šele v
zadnjih letih.



KVALITETA ŽIVLJENJA Z 
INKONTINENCO

Kvaliteta življenja pomeni za različne ljudi
različno in ima različne pomene na različnih
področjih. Tukaj se postavlja vprašanje, kako si 
kvaliteto življenja razlagajo osebe z
inkontinenco. Življenje z inkontinenco ni lahko.
Pogosto prinese občutke sramu in strahu, da bodo 
vsi opazili to težavo.



OCENJEVANJE KVALITETE 
ŽIVLJENJA KLIENTOV Z 

INKONTINENCO
 klienta je potrebno spraševati (ankete)
 mnenje zdravnika ali sorodnikov se razlikuje od 

klientovega mnenja
 preveč je povdarka na očitne simptome in premalo na 

psihološke posledice
 dnevniki beleženja polnjenja in praznjenja mehurja   



INKONTINENCA – ZAMOLČANA 
IN PREKRIVANA TEŽAVA

 je nehoteno uhajanje urina
 je še vedno nezaželena tema
 velja zmotno prepričanje
 pogosteje prizadete ženske
 pomeni velik psihološki in socialni problem
 posledica so depresija, zmanjšanje samospoštovanja, 

izogibanje družbi in intimnim stikom
 prizadene posameznikovo kakovost življenja



POJEM INKONTINENCE 
TEMELJI NA:

 normalni fiziologiji mokrenja
 kontinenci
 urinski inkontinenci

ETIOLOGIJA
 5% celotne populacije
 urinska inkontinenca še vedno premalo raziskana 



VRSTE urinske inkontinence:

 stresna urinska inkontinenca ali inkontinenca ob 
naporu

 urgentna urinska inkontinenca
 mešana urinska inkontinenca

Poznamo še:
 inkontinenca povezana s seksualno aktivnostjo
 funkcionalno urinsko inkontinenco. 



STAROSTNE SPREMEMBE, KI
PRIPELJEJO DO 
INKONTINENCE

 sposobnost ledvic za koncentracijo urina se zmanjša
 urinirajo pogosteje
 pojavlja se nokturija (nočno uriniranje)
 zmanjša se tonus mišic mehurja, mišic zapiralk, ter 

mišic medeničnega dna
 so veliko bolj ranljivi



ZDRAVLJENJE

a) postopki za krepitev mišic medeničnega dna:
 vaje za krepitev mišic medeničnega dna (Keglove vaje)
 vaje proti uporu z vaginalnimi stožci
 biofeedback metoda
 elektrostimulacija medeničnega dna

b) preprečevanje nastanka urinske inkontinence:
 primarna preventiva - je namen poučiti zdrave ljudi
 sekundarna preventiva - je urinska inkontinenca že 

prisotna; cilj jo je ozdraviti ali vsaj izboljšati 



SPLOŠNI UKREPI 

 vnesti približno 1500 ml tekočine na dan ob omejitvi 
kofeina in alkohola

 uživati dobro uravnoteženo dietno hrano
 ohraniti dobre navade pri odvajanju
 ne urinirati prepogosto
 biti fizično aktiven
 vzdževati moč mišic medeničnega dna
 vzdrževati normalno telesno težo



KRITERIJI ZA IZBIRO 
PRIPOMOČKOV

 da so upoštevane vsakodnevne aktivnosti in način 
življenja prizadete osebe

 cilj – olajšati življenje v starosti in povečati 
samostojnost 

 upoštevamo oceno in izbiro primernega pripomočka 
kot so posteljne, plenične in hlačne 
predloge, vpojne papirnate hlačke, 
katetri za enkratno uporabo, ...



UPOŠTEVAMO

1. obliko oz. vrsto inkontinence
2. samostojnost uporabnika, njegov življenjski slog
3. preprosto namestitev pripomočkov
4. zanesljivost namestitve, primerno velikost izdelka
5. neopaznost, diskretnost izdelkov
6. zanesljivost pred iztekanjem
7. udobnost
8. ohranjanje nepoškodovane kože
9. varnost izdelka
10. ekološke vidike uporabe izdelka
11. ekonomičnost izbire



 pomemben je prvi stik in pristop
 obstajajo razni pripomočki, ki izboljšujejo mobilnost

po prostoru, sobna stranišča, prilagojena višina toaletne 
školjke, držala pri wc-ju

 ovira so tudi težka vrata, neprimerna oblačila ali strah 
pred padcem

 stranišča naj bodo jasno označena
 le-teh naj bo dovolj, da ne pride do

čakalne vrste
 “tempirano praznjenje”
 higiena



VLOGA DELOVNEGA 
TERAPEVTA

 skuša s svojimi akt. izboljšati 
kakovost življenja

 izhaja iz klienta, njegovih potreb, 
želja in zahtev življenja 

 namen in cilj je ohraniti najvišjo 
stopnjo delovanja in izražanja v 
svojem okolju

 upoštevan pristop usmerjen na 
klienta

 usmerjeno v to kaj zmore in ne kje je 
oviran

 potrebno medsebojno zaupanje



“Starost je grda bolezen.” To seveda ni res, ker 
starost ni bolezen, je le končni oziroma zadnji 

del našega življenja. Če se tej obliki pridruži še 
bolezen, je položaj toliko slabši. To mnenje pa 

se z delom v delovni terapiji ovrže. Vzpodbuja se 
sposobnost za normalno življenje, samospoštovanje 

in medsebojno spoštovanje.


