Anketa o položaju stanovalcev domov za starejše med
epidemijo
Spoštovani,
v svetu, tudi v Sloveniji, se soočamo z velikimi izzivi, ki jih povzroča širjenje
korona virusa in koronavirusne bolezni. Da bi podprli razumevanje posledic
epidemije za ljudi, ki stanujejo v domovih za starejše, želi Zagovornik načela
enakosti zbrati informacije o izkušnjah starejših, ki živijo v domovih, njihovih
svojcev in bližnjih, zaposlenih in vodstev domov ter nevladnih organizacij, ki se
ukvarjajo s položajem starejših v družbi in njihovimi pravicami. Zagotoviti želimo
spoštovanje neodtujljivega dostojanstva oseb, ki stanujejo v domovih za starejše,
in njihovo enako obravnavanje, brez diskriminacije. Zagovornik bo ugotovitve
uporabil pri svojem nadaljnjem delu ter po potrebi pripravil priporočila glede
ukrepov ob morebitnem drugem valu koronavirusnih okužb. Da bi priporočila
temeljila na dejanskih potrebah in izkušnjah stanovalcev domov, vas vljudno
prosimo, da odgovorite na ta vprašalnik in nam tako pomagate razumeti položaj,
v katerem so se znašli med epidemijo, natančneje, v času zaprtja domov za
obiskovalce (med marcem in majem letos).
Anketa je anonimna, ne vključuje osebnih podatkov in ima okvirno 20 vsebinskih
vprašanj. Za izpolnjevanje boste porabili približno 15 minut.
Prosimo upoštevajte, da anketa ni namenjena uradnemu preiskovanju ali
prijavljanju morebitne diskriminacije ali drugih nepravilnosti. Z anketo želimo
zbrati ocene in izkušnje tistih, ki so posledice zaprtja domov za obiskovalce
najbolj občutili. Rezultati ankete bodo javno objavljeni na spletni strani
Zagovornika načela enakosti na www.zagovornik.si.
Za dodatne informacije ali če bi nam želeli še kaj dodatnega sporočiti, smo vam
na voljo prek elektronskem pošte: gp@zagovornik-rs.si, po telefonu 01 47 35 545
ali na naslovu: Zagovornik načela enakosti, Železna cesta 16, 1000 Ljubljana.
Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo.
Miha Lobnik
ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI
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V nadaljevanju vam bomo zastavili več vprašanj o vaši izkušnji v času
epidemije. Želimo ugotoviti, kako ste se počutili in kako je epidemija vplivala na
vaše življenje v času, ko so bili domovi za starejše zaprti za
obiskovalce. Zanima nas predvsem, kako vi vidite ali ste doživeli vaš položaj,
v katerem ste se znašli kot stanovalec doma za starejše. Vprašanja se nanašajo
na obdobje med marcem in majem letos, ko je bila razglašena epidemija. Naj
vas še enkrat spomnimo, da je anketa anonimna, izpolnjevanje vam bo vzelo
približno 15 minut. Odgovore izberete tako, da jih prekrižate, obkrožite ali
podčrtate.
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.
1. Prosimo označite, ali je bil v domu, v katerem je bival vaš svojec/bližnji v
času zaprtja domov za obiskovalce, potrjen primer okužbe s korona
virusom?
Ne
Da
Ne vem
Ne želim odgovoriti
SKLOP 1: INFORMIRANJE
V tem sklopu vprašanj nas zanima, kako ste bili obveščeni o korona virusu, o
koronavirusni bolezni in o ukrepih za preprečevanje okužb s korona
virusom v domovih za starejše.
2. Pri tem vprašanju nas zanima, kako ste bili kot svojci ali bližnji stanovalcev
doma zadovoljni z dostopnostjo in s kakovostjo (jasnostjo, razumljivostjo)
informacij o ukrepih za preprečevanje širjenja okužb v domu. Prosimo, pri vsaki
trditvi označite, kako zadovoljni ste bili.
1
2
3
4
5
Ne vem Niso nas
Zelo Nezado- Niti
Zadovo- Zelo
seznanili
nezado- voljen nezadoljen
zadovos tem
voljen
voljen
ljen
niti
zadovoljen
Z informacijami o
tem, zakaj je bilo
treba dom zapreti
za obiskovalce.
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1
2
3
4
5
Ne vem Niso nas
Zelo Nezado- Niti
Zadovo- Zelo
seznanili
nezado- voljen nezadoljen
zadovos tem
voljen
voljen
ljen
niti
zadovoljen
Z informacijami
o tem, katere
skupine oseb
virus oz. bolezen
najbolj ogroža.
Z informacijami
o potrebnih
zaščitnih ukrepih
za
preprečevanje
okužb v domu
(higiena kašlja,
razkuževanje
rok, fizična
razdalja idr.)
Z informacijami
o spremenjenem
hišnem redu v
domu.
Z informacijami
o številu okužb v
domu
Z
informacijami o
tem, kaj se v
domu zgodi v
primeru okužb.
Z informacijami
o načinih
zdravljenja, če
stanovalec zboli
za
koronavirusno
boleznijo.
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Z informacijami
o tem, kdaj je
potrebno
bolnišnično
zdravljenje.
Z informacijami
o tem, kdo je
upravičen do
bolnišničnega
zdravljenja.
Z informacijami
o spremembah
pri oskrbi, negi in
terapijah, ki so
posledica
zaščitnih
ukrepov.
3. Kako zadovoljni ste bili z informacijami in pojasnili o potrebnih zaščitnih
ukrepih v domovih za starejše v času zaprtja, ki so jih posredovali različni
akterji. Pri vsaki trditvi lahko izberete en odgovor.
1
2
Zelo
Nezadonezadovoljen
voljen

3
Niti niti

4
Zadovoljen

5
Zelo
zadovoljen

Ne vem

Informacije in
pojasnila na
dnevnih
novinarskih
konferencah
vlade.
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Informacije in
pojasnila
ministrstva za
delo, družino,
socialne zadeve
in enake
možnosti.
Informacije in
pojasnila
ministrstva za
zdravje.
Informacije in
pojasnila Nacion
alnega inštituta
za javno zdravje.
Informacije in
pojasnila
neodvisne
stroke.
Informacije in
pojasnila iz
medijev.
4. So vas v domu kot svojce ali bližnje seznanili s kakršnimi koli pregledi
zdravstvenih kartotek stanovalcev? Izberete lahko samo en odgovor.
Da, seznanili so nas s pregledi zdravstvenih kartotek in z namenom teh
vpogledov.
Da, seznanili so nas s pregledi zdravstvenih kartotek svojcev/bližnjih, vendar
namena niso razkrili.
Ne, niso nas seznanili z vpogledom v zdravstvene kartoteke svojcev/bližnjih.
Ne vem.
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SKLOP 2: ZAGOTAVLJANJE ZAŠČITE IN PODPORNIH STORITEV
V tem sklopu vprašanj nas zanima, kako vi ocenjujete dostopnost do zaščitne
opreme in podpornih storitev v domu za starejše, kjer imate svojca/bližnjega, med
zaprtjem doma za obiskovalce.
5. Prosimo za vašo oceno, ali je imel vaš svojec/bližnji v domu dovolj
zaščitnih sredstev (mask, rokavic, razkužila)? Izberete lahko le en odgovor.
Zaščitnih sredstev stanovalci sploh niso dobili.
Zaščitnih sredstev je ves čas primanjkovalo.
Zaščitnih sredstev je sprva zelo primanjkovalo, kasneje jih je bilo dovolj.
Zaščitnih sredstev je bilo komaj dovolj.
Zaščitnih sredstev je bilo ravno prav.
Zaščitnih sredstev je bilo več kot dovolj.
Ne vem
6. Prosimo vas za vašo oceno o dostopnosti podpornih storitev za
stanovalce v času zaprtja domov za obiskovalce. Zanima nas, ali so pomoč in
podporo nudili dodatni strokovnjaki, ki pred epidemijo niso delali v domu. Pri vsaki
trditvi izberite en odgovor, ali se strinjate ali ne.
Ne

Da

Ne vem

V domu so bili prisotne dodatne
zdravnice in zdravniki.
V domu so bile prisotne dodatne
medicinske sestre in zdravstveni
tehniki.
V domu so bile prisotne dodatne
negovalke in negovalci oz.
bolničarke in bolničarji.
V domu so bile prisotne dodatne
strežnice in strežniki.
V domu so bile na voljo dodatne
fizioterapevtke in fizioterapevti.
V domu so bile na voljo dodatne
delovne terapevkte in delovni
terapevti.
V domu so bile prisotne dodatne
psihologinje in psihologi.
V domu so bile na voljo dodatne
socialne delavke in delavci.
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Ne

Da

Ne vem

V domu je bilo na voljo več drugega
osebja (npr. čistilk/čistilcev,
kuharic/kuharjev, peric ... ).

SKLOP 3: DOSTOP DO ZDRAVLJENJA IN KAKOVOST ZDRAVSTVENE
OSKRBE
V tem sklopu vprašanj nas zanima vaša osebna izkušnja z dostopnostjo in
kakovostjo zdravljenja in zdravstvene oskrbe vašega svojca/bližnjega, ko so
bili domovi zaprti za obiskovalce.
7. Prosimo, za vsako od spodnjih trditev označite, ali po vašem mnenju
držijo ali ne. Trditve se nanašajo na dom za starejše, v katerem imate svojca oz.
bližnjega in na obdobje, ko so bili domovi zaprti za obiskovalce. Pri vsaki trditvi
lahko izberete en odgovor.
Ne drži

Drži

Ne vem

Vsi stanovalci doma za starejše, ki
so potrebovali testiranje na korona
virus, so se lahko testirali.
Dom za starejše je zagotavljal
ustrezno zdravljenje kroničnih
obolenj stanovalcev.
Dom za starejše je zagotavljal
ustrezno zdravljenje akutnih obolenj
stanovalcev.
8. Prosimo vas še, da nam poveste, kako zadovoljni ste bili z dostopom
stanovalcev do zdravstvenih storitev v času zaprtja doma za obiskovalce.
Vprašanje se nanaša na dom za starejše, v katerem imate svojca oz. bližnjega
in na obdobje, ko so bili domovi zaprti za obiskovalce. Pri vsaki navedbi lahko
izberete le eno možnost.
1
2
3
Zelo
NezadoNiti
nezadovoljen
nezadovoljen
voljen, niti
zadovoljen

4
Zadovoljen

5
Zelo
zadovoljen

Se ne
nanaša
name

Dostop do
rednih zdravil
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1
2
3
Zelo
NezadoNiti
nezadovoljen
nezadovoljen
voljen, niti
zadovoljen

4
Zadovoljen

5
Zelo
zadovoljen

Se ne
nanaša
name

Dostop do
drugih
medicinskih
pripomočkov
Dostop do
zdravljenja
kroničnih ali
akutnih bolezni
Dostop do
specialističnih
zdravstvenih
pregledov
Dostop do
fizioterapije
Dostop do
delovne terapije

SKLOP 4: DOSTOPNOST IN KAKOVOST OSKRBE IN DRUGIH SOCIALNO
VARSTVENIH STORITEV
V tem sklopu vprašanj nas zanima, kako zadovoljni ste bili z oskrbo in
storitvami, ki vplivajo na kakovost življenja vašega svojca/bližnjega.
9. Pri tem vprašanju nas zanima vaša ocena, v kakšni meri so imeli stanovalci
v času zaprtja doma za obiskovalce zagotovljen dostop do storitev glede
osebne higiene in čistoče doma. Pri vsaki navedbi lahko izberete en odgovor.
Sploh ni Dostopno Enako Dostopn Ne vem
bilo
v
dostopno, o v večji
dostopno manjšem kot sicer
meri,
obsegu,
kot sicer
kot sicer
Kopanje.
Umivanje in druga osebna
higiena.
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Dostop do svežega spodnjega
perila in inkontinenčnih
pripomočkov.
Pomoč pri menjavah položaja v
postelji.
Pomoč pri vstajanju, posedanju
in prenosu na invalidski voziček
za gibalno ovirane.
Pomoč pri uporabi stranišč ali
inkontinenčnih pripomočkov.
Čiščenje sanitarij.
Čiščenje obleke.
10. Zdaj pa vas prosimo, da poveste, kako zadovoljni ste bili s standardom
bivanja v domu v obdobju zaprtja. Pri vsaki navedbi lahko izberete le eno
možnost.
1
2
3
4
Zelo
NezadoNiti
Zadovonezadovoljen
nezadoljen
voljen
voljen niti
zadovoljen

5
Se ne
Zelo
nanaša
zadovo- na name
ljen

Hrana in pijača,
vključno z
dostavo v sobo
in hranjenjem
Dostop do TV
Dostop do radia
Dostop do
telefona
Dostop do
dopisovanja prek
navadne pošte
Dostop do video
klicev s svojci
(Messenger,
Skype,
Messenger…)
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1
2
3
4
Zelo
NezadoNiti
Zadovonezadovoljen
nezadoljen
voljen
voljen niti
zadovoljen

5
Se ne
Zelo
nanaša
zadovo- na name
ljen

Dostop do spleta
(npr. e-pošta,
novice…)
Dostop do knjig,
časopisov, revij
Skrb osebja za
počutje in
zdravje
stanovalcev
Izhodi na prosto
na območju
doma
Svetovalne
storitve za
blaženje
stisk (npr.
psihološka
pomoč)
Duhovna oskrba
Interesne,
kulturne in
prostočasne
dejavnosti
Gibanje,
rekreacijo, šport
Frizerske,
kozmetične in
druge podobne
storitve
Dostop do
dodatne hrane in
osnovnih
potrebščin od
zunaj
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11. Prosimo vas še, da ocenite dostopnost do zdravstvenih storitev za
stanovalce v času zaprtja doma za obiskovalce. Pri vsaki navedbi lahko izberete
en odgovor.
Sploh ni Dostopno Enako Dostopno Ne vem
bilo
manjšem dostopno, v večji
dostopno obsegu, kot sicer meri, kot
kot sicer
sicer
Dostop do zdravil,
zdravstvenih pripomočkov in
opreme
Zdravljenje, razne terapije ali
drugi zdravstveni posegi
Rehabilitacijske storitve
Delovna terapija
12. V naslednjem vprašanju nas zanima, kaj je bilo v domu še zagotovljeno
v času zaprtja doma za obiskovalce. Prosimo, da pri vsaki možnosti izberete
en odgovor. V domu so imeli stanovalci zagotovljeno …
Ne

Da

Ne vem

Se ne
nanaša
name

dodatno podporo osebja za
zagotavljanje stikov s svojci na
daljavo (npr. pri video klicih)
dodatne storitve, npr. psihološko in
duhovno podporo
tolmačenje v znakovni jezik
informacije v prilagojenih oblikah
(lahko branje, povečan tisk, brajica
itd.)
informacije v tujem jeziku
glasilo doma, zloženke, letake
organizirano dostavo živil, zdravil in
drugih potrebščin
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SKLOP 5: ZASEBNOST, STIKI, OMEJITVE GIBANJA TER VARSTVO PRAVIC
V tem sklopu vprašanj nas zanima, kako so bile stanovalcem zagotovljene
pravice do gibanja in druženja.
13. Pri tem vprašanju nas zanima, ali so bile v času zaprtja domov za obiskovalce
stanovalcem na voljo še nekatere dodatne možnosti. Pri vsaki navedbi lahko
izberete en odgovor.
Sploh ni Dostopno Enako Dostopno Ne vem
bilo
v
dostopno, v večji
dostopno manjšem kot sicer meri, kot
obsegu,
sicer
kot sicer

Se ne
nanaša
name

Dostop do
navadnega
telefona.
Dostop do
lastnega
mobilnega
telefona.
Dostop do
dopisovanja prek
navadne pošte.
Dostop do video
klicev s svojci.
Dostop do spleta
(npr. e-pošta,
družabna
omrežja).
Obveščanje prek
spletne strani
doma.
Prejemanje
paketov od
svojcev in
bližnjih.
Druženje z
drugimi
stanovalci doma.
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Druženje s svojci
(npr. zunaj,
obisk pod
balkonom).
Dodatna
podpora osebja
pri zagotavljanju
stikov s svojci in
bližnjimi.
14. Katere omejitve gibanja za stanovalce so bile sprejete v času zaprtja
doma? Pri vsaki možnosti lahko izberete en odgovor.
Ne

Da

Ne vem

Se ne
nanaša
name

Popolna prepoved izhoda iz sobe.
Popolna prepoved izhoda iz oddelka
doma.
Popolna prepoved zbiranja v skupnih
prostorih (npr. jedilnica, prostor s
TV).
Ob določenih omejitvah so bili
stanovalci lahko v skupnih prostorih
(npr. jedilnica, prostor s TV).
Lahko so se gibali znotraj doma.
Lahko so se gibali na prostem, a na
območju doma.
Lahko so se gibali zunaj območja
doma.
Bili so v skupinski osamitvi.
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15. Prosimo vas, da ocenite, kako smiselni so bili omejevalni ukrepi, da bi
preprečili širjenje virusa v domu, kjer imate svojca/bližnjega. Pri vsaki
možnosti lahko izberete en odgovor.
1
2
3
4
Zelo
Nesmiselni
Niti
Smiselni
nesmiselni
smiselni,
niti
nesmiselni

5
Zelo
smiselni

Se ne
nanaša
name

Na področju
oskrbe (npr.
glede vnosa
živil, prehranskih
dodatkov,
časopisov,
higienskih
potrebščin ... )
V zvezi z
omejevanjem
gibanja
Glede
omejevanja
stikov in
zasebnosti
16. Kakšne so bile posledice, če stanovalci doma niso upoštevali
omejitvenih ukrepov? Izberete lahko več odgovorov.
Ustno opozorilo
Pogovor s svojci
Drugo (vpišite):
Ne vem
Ne želim odgovoriti
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17. Ali so imeli stanovalci možnost pritožbe glede razmer in storitev v domu?
Komu so se lahko pritožili? Izberite vse odgovore, ki veljajo za vaš primer.
Notranja pritožba v domu
Socialna inšpekcija
Zastopnik pacientovih pravic
Varuh človekovih pravic
Zagovornik načela enakosti
Odvetnik
Nevladna organizacija ali organizacija za zagovorništvo pravic starejših
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Nič od navedenega
Ne vem
Drugo (vpišite):
18. Ali ste uporabili katero od spodaj navedenih možnosti pritožbe? Možnih
je več odgovorov.
Notranja pritožba v domu
Socialna inšpekcija
Zastopnik pacientovih pravic
Varuh človekovih pravic
Zagovornik načela enakosti
Odvetnik
Nevladna organizacija ali organizacija za zagovorništvo pravic starejših
Nič od navedenega nisem uporabil
Ne vem
Drugo:
19. Tik pred zaključkom ankete bi vas radi vprašali, ali nam želite še karkoli
sporočiti glede dogajanja v domovih za starejše v času zaprtja za
obiskovalce? Lahko pišete tudi na dodaten list papirja.
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SKLOP 6 – DEMOGRAFIJA. Zaradi statističnih potreb nas zanima še nekaj
informacij o vas, ki bodo ostale anonimne.
20. Prosimo, navedite regijo, kjer je dom za starejše, na katerega se
nanašajo vaši odgovori.
Gorenjska regija
Goriška regija
Jugovzhodna Slovenija
Koroška regija
Obalno-kraška regija
Osrednjeslovenska regija
Podravska regija
Pomurska regija
Posavska regija
Primorsko-notranjska regija
Savinjska regija
Zasavska regija
Ne želim odgovoriti
21. Spol
ženska
moški
Drugo (vpišite):
Ne želim odgovoriti
22. Starost
15 - 29 let
30 - 49 let
50 - 59 let
60 - 69 let
70 - 79 let
80 - 89 let
90 - 99 let
100 let in več
Ne želim odgovoriti
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23. Kakšna je vaša najvišja dokončana izobrazba?
Osnovna šola (dokončana ali nedokončana)
Poklicna šola
Srednja šola
Višja šola
Visoka šola, fakulteta
Znanstveni magisterij, doktorat
Ne želim odgovoriti
Spoštovani,
prispeli ste do konca ankete. Najlepše se vam zahvaljujemo za vaš čas in
sodelovanje. Vaši odgovori nam bodo v veliko pomoč pri spremljanju in
razumevanju razmer v domovih za starejše med zaprtjem za obiskovalce zaradi
epidemije.
ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI

OPOMBA: Slovnični spol, uporabljen v vprašalniku, se nanaša na katerikoli spol.
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