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Socialna vključenost: Zadnje leto življenja

Delež oseb, ki so umrle v bolnišnici, med tistimi, ki so umrli v javni instituciji*

ZADNJE LETO ŽIVLJENJA

Pogostost preživljanja zadnjega 

obdobja življenja in obdobja 

med umiranjem v drugih oblikah 

institucionalnega varstva starej-

ših (negovalni dom, dom za 

starejše, hospic ipd.) kot v 

bolnišnici je v Sloveniji precej 

manjša kot v večini držav SHARE.

(v %)

* Javne institucije so bolnišnice, negovalni domovi, domovi za starejše in domovi za paliativno oskrbo.
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Socialna vključenost: Zadnje leto življenja

Kraj smrti oseb, ki so umrle med 4. in 5. valom raziskave (med letoma 2011 in 2013)

ZADNJE LETO ŽIVLJENJA

Večina oseb, ki so umrle med 4. in 5. valom 

raziskave (med letoma 2011 in 2013), je umrla v 

javni instituciji*. V Sloveniji je bil delež takšnih 

oseb večji (71 %) od povprečja držav SHARE 

(64 %). Tretjina oseb, v Sloveniji pa še nekoliko 

manj (29 %), je umrla doma.

* Javne institucije so bolnišnice, negovalni domovi, domovi 

za starejše in domovi za paliativno oskrbo.
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Slovenija SHARE

(v %)

Število ovir pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil (ADL)* v zadnjem letu življenja

Slovenija SHARE

Dobra polovica oseb (54 %) v Sloveniji je imela v 

zadnjem letu življenja težave pri opravljanju vsaj 

dveh temeljnih dnevnih opravil, kar je nekoliko 

več od povprečja v državah SHARE. Pri tem je 

slaba četrtina (23 %) oseb imela težave pri vseh 

šestih opazovanih temeljnih dnevnih opravilih.

* Temeljna dnevna opravila (angl. Activities of Daily Living − 

ADL) vključujejo: oblačenje, vključno z obuvanjem čevljev in 

nogavic, hoja po sobi, kopanje ali tuširanje, prehranjevanje 

(kot je rezanje svoje hrane), vstajanje s postelje in leganje 

nanjo, uporaba stranišča, vključno z vstajanjem in sedanjem.

DOMA

V JAVNI INSTITUCIJI

(v %)
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