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POVZETEK 

 

Orientacija predstavlja osnovo za človekovo samostojno delovanje, po pridobljeni možganski 

poškodbi pa se tu lahko pokažejo številni primanjkljaji. Težave z orientacijo spadajo med tako rekoč 

nevidne posledice pridobljene možganske poškodbe, zato so večkrat pozno opažene ali celo 

zanemarjene.  V krogu strokovnjakov prav tako ni moč zaslediti raziskovanj iz tega področja.  

Namen raziskave je bil preveriti stanje na področju orientacije pri osebah po pridobljeni možganski 

poškodbi. Zanimalo nas je, v kolikšni meri so prisotne težave na izbranih področjih orientacije 

(osebnostna, situacijska, prostorska in časovna orientacija) ter katero je najšibkejše področje 

orientacije. To smo ugotovili prek lastnega instrumentarija-intervjuja. V raziskavi je sodelovalo 27 

odraslih oseb po pridobljeni možganski poškodbi, ki dnevno obiskujejo program dolgotrajne 

rehabilitacije v Centru Zarja.  

Rezultati so pokazali, da se uporabniki pogosto srečajo z dezorientiranostjo, sploh v prvih mesecih po 

pridobljeni možganski poškodbi, pri uporabnikih, ki so vključeni v Center Zarja več let, pa so težave že 

spoznane za dolgotrajne. Izkazalo se je, da najšibkejše področje orientacije predstavlja časovna 

orientacija, kar precej težav pa imajo uporabniki tudi s samozavedanjem.    

Raziskovali smo tudi  v kolikšni meri ter katere  pripomočke uporabljajo posamezniki za spomin in 

orientacijo.  Iz rezultatov sklepamo, da zmorejo le redki posamezniki uporabljati pripomočke, ostalim 

pa to onemogočajo razne posledice predvsem na telesnem in kognitivnem nivoju. Namesto 

pripomočkov navajajo ti uporabniki pomoč druge osebe. Pomembno vlogo moramo pripisati 

predvsem zaposlenim v Centru Zarja, ki kažejo zgled zelo dobrega timskega sodelovanja. Le na ta 

način lahko optimalno sledijo posebnim potrebam vseh uporabnikov v skupini.  

V zaključku smo še našteli in opisali strategije in pripomočke za spomin ter orientacijo, ki jih 

uporabljajo tako strokovnjaki v tujini kot tudi doma. Kot ključne strategije oziroma pristope, ki se 

uporabljajo pri posameznikih s težavami v orientaciji, moramo omeniti metodo učenja brez napak, 

orientacijske sprehode, pristop multimodalne nevrosenzorne stimulacije ter pristop z uporabo 

pripomočkov.  
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ABSTRACT 

 

Orientation represents the basis for human independent activity and it is the area where many 

deficits can turn up after acquired brain injury. Problems with orientation are among the invisible 

consequences of acquired brain injury, therefore they are repeatedly observed very late or even 

neglected. There are also no surveys regarding this area among the experts.  

The purpose of this thesis was to research the orientation after acquired brain injury. We were 

interested in the extent of deficits in chosen areas of orientation (personal, situational, spatial and 

temporal orientation) as well as which is the weakest area of orientation. 

We found results using our own instrument – the interview. The survey included 27 adults after 

acquired brain injury who daily visit a long-term rehabilitation in Center Zarja.  

Results of the study have showed us that users are often faced with disorientation, especially in the 

first months after acquired brain injury. On the other hand, difficulties with orientation have already 

been identified as long-term with users who have been included in the programme for several years.  

It has turned out that the temporal orientation presents the weakest area of orientation, but many 

difficulties are also presented because of self-awareness. 

Additionally we interviewed users about using utilities for memory and orientation. According to the 

results we can conclude that only rare users are able to use utilities, whereas the others cannot use 

them due to physical and cognitive consequences. Instead of using utilities for memory and 

orientation those users list help of other people. Important role can be ascribed to all employees in 

Center Zarja, who show us an example of very good team cooperation. This is the only way they can 

satisfy special needs of all users in the group.  

In conclusion we have listed and described strategies and utilities for memory and orientation used 

by both, specialists abroad as well as at home. We also should mention that the method of errorless 

learning, orientation walks, a multimodal neurosensory approach of stimulation and approach using 

utilities are the key strategies and approaches that are used by individuals. 
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UVOD 
 

Pojem 'pridobljena možganska poškodba' postaja vedno bolj pogost v našem besednjaku, predvsem 

na račun vedno večjega števila prometnih nesreč in možganskih kapi, po drugi strani pa tudi zaradi 

medicinskih dosežkov in večjega števila preživelih. 

 

Kdo so osebe po pridobljeni možganski poškodbi, sem prvič spoznala v četrtem letniku, ko sem izbirni 

del prakse opravljala v Centru Zarja. Prej sem o tej temi zelo malo vedela, saj tudi na predavanjih na 

fakulteti ni bilo veliko omenjenega.  

Problematiko oseb po pridobljeni možganski poškodbi sem zares začutila šele letos, ko sem se 

nekajkrat tedensko sestajala z uporabniki in zaposlenimi v Centru Zarja.  

 

Orientacija predstavlja eno bolj temeljnih področij, o kateri pa je pravzaprav malo narejenih raziskav, 

sploh pri omenjeni populaciji oseb s posebnimi potrebami. V literaturi se omenja predvsem stanje 

začetne dezorientiranosti v času potravmatske amnezije, ob tem pa se je poraja vprašanje, kolikšne 

težave z orientacijo so prisotne še več let po poškodbi.  

 

Področja orientacije se marsikomu zdijo tako temeljna, da na njih marsikdaj tudi pozabijo. Z raziskavo 

želim razjasniti, kako pomembno je to za vsakega posameznika, poleg tega pa področje orientacije 

pomembno vpliva tudi na ostala področja. S tem namenom bom predstavila tudi strategije in 

pripomočke, ki jih strokovnjaki doma in v tujini uporabljajo pri težavah z orientacijo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

I. TEORETIČNI DEL 

 

1. MOŽGANI IN MOŽGANSKA PLASTIČNOST 
 

Možgani predstavljajo najpomembnejši organ v telesu, saj sodelujejo pri skoraj vseh funkcijah:  

gibanju, čutenju, prehranjevanju, spanju, čustvovanje, razmišljanju, razumevanju, skladiščenju 

spominov, procesiranju informacij in še bi lahko naštevali.  

Možgane sestavlja okrog 10 milijard nevronov in še desetkrat toliko glia celic, ki nevrone 

prehranjujejo in varujejo. Število celic v možganih je določeno že pred rojstvom, sam razvoj 

možganov pa ni nikoli končan, saj se živčne celice med seboj povezujejo vedno bolj kompleksno.  

 

1.1 Razvoj možganov ter vpliv časa nastanka poškodbe na plastičnost možganov 

Zgodnji razvoj možganov vključuje več procesov: nevrogenezo, migracijo celic, diferenciacijo, 

nevronsko maturacijo, sinaptogenezo, nazadnje tudi krčenje števila sinaps (ang. pruning).  

 Nevrogeneza se nanaša na proces nastajanja novih možganskih celic in množenja prek 

mitoze. 

 Migracija celic pomeni potovanje celic na svoja 'delovna' mesta, kjer začnejo tvoriti strukture 

kot je na primer možganska skorja.  

 

Oba procesa, tako nevrogeneza kot migracija celic se zaključita nekaj dni po rojstvu. Če sta ta dva 

procesa motena, to vodi v zmanjšano število možganski celic in nazadovanje delovanja možganov. 

Poškodba med procesom celične migracije vpliva na razvoj možganov do te mere, da se možganske 

strukture ne razvijejo pravilno. Poškodbe v možganih vplivajo na poškodovano območje ter tudi na 

področja, s katerimi je to področje povezano. Motnje teh dveh procesov vplivajo tudi na naslednje 

procese.  

 

 Diferenciacija in nevronska maturacija sta procesa zorenja nevronov in prevzemanja različnih 

nalog, vključujeta pa razvoj aksonov, dendritov ter obširno sinaptogenezo (povečanje 

medsebojnih povezav med nevroni). Sinaptogeneza, skupaj z daljšanjem aksona, mielinizacijo 

in povečanim tvorjenjem dendritov pripomore k temu, da se možgani v prvih treh do štirih 

letih življenja povečajo za kar štirikrat.  

 Krčenje števila sinaps (pruning) se začne okrog sedmega leta in lahko traja vse do 

šestnajstega leta, odvisno od posameznega področja v možganih. Cilj tega je, da se število 

sinaps približa nivoju odraslega človeka (Andrewes, 2009).  

 

Poznavanje teh procesov ter približnega časovnega okvira, v katerem se pojavijo, nam pomaga 

razumeti sam proces plastičnosti in okrevanja možganov po možganski poškodbi ali bolezni.  
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Možgansko plastičnost opredeljujemo kot »sposobnost spreminjanja in prilagajanja možganov, kjer 

tekom časa prihaja do spremembe strukture in funkcije odgovora na različne zunanje in notranje 

spremembe« (Ravnik, Lipovšek, Sever in Bračič, 2004). O možganski plastičnosti največkrat 

pomislimo, ko imamo opravka z okrevanjem po pridobljenih ali prirojenih možganskih poškodbah, 

dejansko pa se pojem nanaša tako na 'zdrave' kot 'poškodovane' možgane, zato je tudi nikoli končan 

proces.  

 

Včasih je veljalo, da mlajši kot je organizem, bolj plastični so njegovi možgani oziroma boljši bo končni 

izid okrevanja po poškodbi možganov. To načelo se imenuje Kennardin princip, ki pa danes ne velja v 

celoti.  

Številne raziskave potrjujejo, da sledi boljši izid po poškodbi možganov v primerih, kjer je glavnina 

razvoja že zaključena. To pomeni, da je 'najboljši' čas po najbolj intenzivni sinaptogenezi in tik preden 

se začne zmanjševati število sinaps. Večje število sinaps namreč pomeni povečane zmogljivosti za 

prilagoditev poškodbi. V tem času so že vzpostavljene bistvene sinaptične povezave, zato je tudi bolj 

usklajeno medsebojno delovanje različnih možganskih predelov. Zato tudi lahko pride do določene 

reorganizacije, kjer se kompenzirajo funkcije poškodovanih predelov. Kritično starostno obdobje pa 

predstavlja ravno obdobje od nevrogeneze pa do sinaptogeneze, ko je razvoj v polnem teku. Takrat 

možgani ne zmorejo kompenzirati oškodovanih funkcij.  

Pri osebah po pridobljeni možganski poškodbi pride do okvare ali motnje funkcij navadno po 

petnajstem letu, redko prej, zato je razvoj bolj ali manj zaključen. To predstavlja določeno prednost 

pri plastičnosti, saj so možgani do določene mere zmožni obnoviti ali kompenzirati oškodovane 

funkcije, zopet odvisno do lokacije in obsežnosti poškodbe. 

 

 

1.2 Možganska plastičnost kot posledica vadbe 

Tekom življenja se možgani (s tem mislim predvsem organiziranost možganske skorje) nenehno 

spreminjajo. Strokovnjaki, ki so prek funkcijske slikovne metode (ang. fMRI) spremljali dogajanja v 

možganih, so določili tipa sprememb v možganih: spremembe v aktivaciji možganskih področij v teku 

vadbe (spremembe v jakosti, obsegu in mestu aktivacije)ter spremembe v kognitivnem procesiranju 

naloge (sprememba v udeleženosti kognitivnih procesov in učinkovitosti kognitivnega procesiranja). 

Fiziološki in kognitivni vidik se stalno prepletata.  

Čuš, Vodušek in Repovš (2011) natančneje opisujejo naslednje vidike plastičnosti: 

 Spremembe v jakosti in obsegu aktivacije 

Te spremembe se kažejo, kadar med vadbo ostane aktivirano možgansko področje isto, spreminjata 

pa se intenzivnost in prostorski obseg aktivacije. Pri tem sta pomembna pojma porast in upad 

aktivacije. Porast aktivacije se kaže kot porast v jakosti znotraj določenega področja ali kot prostorsko 

širjenje kortikalnih reprezentacij (na primer po obsežni vadbi glasbenega instrumenta ali učenja 

Braillove pisave). Upad aktivacije navadno sledi ob izvajanju bolj kompleksnih kognitivnih nalog, ki 

aktivirajo več področij višjega reda. Upad naj bi bil posledica povečane živčne učinkovitosti, kar 
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pomeni bolj učinkovito živčno reprezentacijo. Takšna oblika spremembe se pojavi ob reševanju 

naloge, ko oseba uporablja vedno iste kognitivne procese, ki prek vadbe postanejo bolj učinkoviti. 

 Prerazporeditev aktivacije  

O prerazporeditvi aktivacije govorimo, kadar gre za kombinacijo upada in porasta aktivacije, 

aktivirana področja pri tem ostajajo ista, vzorec kognitivnih procesov ostaja enak (le vloga nekaterih 

procesov večja na začetku ali koncu). Primer take spremembe je učenje novih motoričnih veščin. 

Sprva imajo večjo vlogo področja, bistvena za pozornost, kognitivno kontrolo in manipulacijo 

informacij v delovnem spominu, pozneje pa se vpletejo področja za specifične procese (na primer 

motorni in senzorni korteks) ali področja, povezana s shranjevanjem reprezentacij (parietalni in 

temporalni korteks). 

 Reorganizacija aktivacije 

Pojem se nanaša na spremembo mesta aktivacije med vadbo. Posledica menjave kognitivnih 

procesov se odrazi prek izginjanja aktivacije na enem in pojavljanja na drugem področju.  

 

1.3 Možganska plastičnost po okvari in kognitivni rehabilitaciji  

Plastičnost možganov po okvari je drugačna v primerjavi s plastičnostjo zdravih možganov. Največkrat 

govorimo o dveh tipih plastičnosti: nadomestni ter obnovitveni (Čuš, Vodušek in Repovš, 2011).  

Včasih so poudarjali le nadomestno plastičnost, prek raziskav pa so spoznali, da je pri okrevanju 

prisotna tudi obnovitvena plastičnost.  

Nadomestna ali kompenzacijska plastičnost se kaže kot vključevanje novih področij v možganih, ki naj 

bi prevzela vlogo oškodovanih nevronskih mrež. Značilen je prenos aktivacije na nova področja, prav 

tako pa tudi sprememba glede nevropsiholoških procesov. Kratko malo to pomeni, da oseba izvaja 

dejavnosti, ki so bile okvarjene, še naprej, toda na drugačen način.  

Obnovitvena plastičnost pa pomeni vključevanje okvarjenih možganskih območij, seveda le v 

primeru, kjer je nevronska mreža le delno poškodovana. To je mogoče pri manjšem obsegu 

možganske poškodbe. Mesto aktivacije je ohranjeno, ravno tako so ohranjeni tudi nevropsihološki 

procesi.  

Prek uporabe funkcijskih slikovnih metod so strokovnjaki ugotovili, da so v različnih obdobjih 

okrevanja prisotne različne oblike plastičnosti. Navadno je prva na vrsti nadomestna plastičnost, če 

nevronska mreža dopušča, pa še obnovitvena plastičnost. Sklepajo namreč, da se možgani po 

poškodbi odzovejo najprej z vključitvijo novih področij, postopoma pa pride do primarnega načina 

delovanja, kjer se vključijo prvotna območja.  

 

Raziskave nakazujejo tudi pomen spontanega okrevanja v kombinaciji s treningom oziroma vadbo v 

okviru rehabilitacijskih pristopov. Dokazali so, da je prek načrtovanega kognitivnega treninga mogoče 

spodbuditi plastičnost poškodovanih nevronskih mrež, s tem pa prispevati k okrevanju posameznika.   
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2. PRIDOBLJENE MOŽGANSKE POŠKODBE 
 

2.1 Opredelitev pojma 

Pojem 'pridobljena možganska poškodba ' se nanaša na poškodbo možganov, ki nastane po rojstvu, 

kot vzrok pa ne nastopajo dednost, prirojenost ali degenerativni procesi 

(http://www.biausa.org/FAQRetrieve.aspx?ID=43913). Gre za nenapredujoče stanje. 

Sem torej ne spadajo na primer cerebralna paraliza, Parkinsonova bolezen, Alzheimerjeva bolezen ali 

multipla skleroza.  

 

Strokovnjaki enačijo pojme kot so nezgodna možganska poškodba, travmatske poškodbe možganov, 

poškodbe glave ali poškodbe možganov. Pojem travmatska poškodba možganov je ožji pojem kot 

pridobljena možganska poškodba, kajti travmatska poškodba predstavlja le del pridobljenih 

možganskih poškodb.  

V diplomskem delu sicer uporabljam tudi izraz poškodba možganov, vendar se ta nanaša na 

pridobljeno poškodbo možganov.  

V Sloveniji je bolj znan ožji pojem, torej 'nezgodna možganska poškodba', pojem 'pridobljena 

možganska poškodba' pa šele sedaj pridobiva na pomenu.   

 

 

2.2 Vzroki in pogostost pridobljenih možganskih poškodb 

Nekateri strokovnjaki delijo vzroke na dve kategoriji: travmatski (nezgodni) in netravmatski vzroki  

(http://www.acquiredbraininjury.com/abi_manual). V Sloveniji te delitve nisem zasledila.  

Vzroki za travmatske poškodbe možganov so prometne nesreče, padci, strelne rane, športne nesreče, 

nasilje itd.  Med netravmatske vzroke pridobljenih možganskih poškodb pa prištevamo možgansko 

kap, možganski tumor, anevrizmo, krvavitve v možganih, meningitis, encefalitis, zastrupitve z 

ogljikovim monoksidom, zlorabe drog in alkohola, anoksijo/hipoksijo.  

Vsi vzroki bodo podrobneje predstavljeni v podpoglavjih 2.3. in 2.4. 

 

Trenutno ni znano, koliko ljudi v Sloveniji živi s posledicami pridobljenih možganskih poškodb. 

Statistični podatki kažejo le, koliko ljudi se poškoduje na leto (travmatski vzrok), neznani pa so 

podatki za netravmatske vzroke. Dejstvo je, da je vsako leto okoli 3500 novih primerov nezgodnih 

možganskih poškodb. Pri netravmatskih pridobljenih možganskih poškodbah je statistično bolj 

izpostavljena kap, ker predstavlja tudi rastoči problem v medicini. Pojavnost možganske kapi znaša 

235 novih primerov na 100 000 prebivalcev vsako leto.  

 

 

2.3 Travmatske pridobljene možganske poškodbe 

Poškodbe možganov lahko enačimo s travmatskimi poškodbami ali nezgodnimi možganskimi 

poškodbami. Radonjič Miholičeva (2005) definira nezgodne možganske poškodbe kot »tiste 

poškodbe, ko na glavo deluje zunanja sila in pri tem poškoduje možgane, kar povzroči motnje zavesti, 

http://www.biausa.org/FAQRetrieve.aspx?ID=43913
http://www.acquiredbraininjury.com/abi_manual
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spremembe duševnih in/ali telesnih funkcij«. Vsebinsko enako Powell (1996) pojmuje poškodbe 

možganov kot »poškodbo žive možganovine, ki jo izzove zunanja mehanska sila.« 

 

2.3.1 Pojavnost in vzroki 

Incidenca bolnikov po poškodbi možganov znaša po podatkih Zavoda za varovanje zdravja 175 

primerov na 100 000 prebivalcev na leto, kar pomeni, da je vsako leto okoli 3500 oseb s poškodbo 

možganov. 

Košorokova (2005a) kot najpogostejši vzrok za poškodbo možganov navaja prometne nesreče (50-

60%), na drugem mestu je padec, sledi strelno orožje in športne poškodbe (predvsem jahanje in 

kolesarjenje). Po številu prometnih nesreč se Slovenija uvršča v sam evropski vrh. Podatki Zavoda za 

varovanje zdravja kažejo, da Slovenija po številu poškodovanih v prometnih nezgodah prekaša 

evropsko povprečje, ki znaša 293/100 000 ljudi. Za Slovenijo velja podatek o 728 poškodovanih/100 

000 ljudi.   

 

Powell (1996) navaja, da je tveganje za poškodbo možganov največje v starosti od 15 do 29 let in po 

65. letu, ko je tudi smrtnost višja. V prvem obdobju so najpogostejši vzrok prometne nesreče, 

nesreče pri športu, v drugem obdobju pa padci.  

Tveganje za poškodbo možganov se po spolu razlikuje, saj je pri moških kar dva do tri krat večje kot 

pri ženskah, v starosti od 15-19 let pa celo petkrat  večje.  

Powell še dodaja, da je možnost za poškodbo večja pri ljudeh, ki radi tvegajo, pri pivcih alkohola in pri 

tistih ljudeh, ki so si že kdaj prej poškodovali možgane.  

 

2.3.2 Delitev travmatskih pridobljenih možganskih poškodb 

Različni avtorji so si večinoma enotni glede delitve vrst poškodb možganov. Nekateri sicer ne 

omenjajo posebej delitve glede na način nastanka poškodbe, temveč je to vključeno kar pri delitvi 

glede na čas pojava posledic.  

 

2.3.2.1 Delitev glede na način nastanka 

Pri tej delitvi ločimo odprte (penetrantne) in zaprte (nepenetrantne) poškodbe glave.  

 

 Odprte poškodbe glave nastanejo kadar tujek (npr. strelni naboj) prebije lobanjo, vstopi v 

možgane in trga možgansko tkivo. Te poškodbe načeloma okvarijo le specifično področje 

možganov (Powell, 1996).  

 

 Zaprte poškodbe so pogostejše kot odprte. Večina teh poškodb nastane pri prometnih 

nesrečah ali padcih, ko se gibanje možganov nenadoma pospeši ali upočasni. Pri takih 

nenadnih pospeških in upočasnitvah pride to tega, da se možgani zaletijo naprej in nazaj ob 

lobanjsko steno. Poškoduje se sprednji in zadnji del možganov. Zaradi močnih sil se pretrgajo 

povezave med izrastki  živčnih celic, kar pomeni, da se prekinejo povezave v specifičnih 

področjih možganov. Medtem ko možgani drsijo naprej in nazaj, se obenem še natrgajo na 
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lobanjskem dnu, kjer so številni koščeni izrastki. Pogosto se pojavijo krvavitve ali hematomi 

(Powell, 1996 in Košorok, 2005b).  

 

2.3.2.2 Delitev glede na čas pojava posledic 

 Primarna okvara nastane zaradi neposrednega udarca v glavo. Sem spadajo že prej 

omenjene odprte in zaprte poškodbe glave. Pogostejše so zaprte poškodbe glave in tudi bolj 

uničevalne, ker lahko povzročijo možganske krvavitve, udarnine možganov, možganski 

pretres, pretrgajo se živčne poti, na neravnem lobanjskem dnu pa se lahko možganovina tudi 

natrga. Če so odprte poškodbe glave omejeno na specifično področje, je izid te poškodbe 

lahko veliko boljši kot pri zaprtem tipu.  

 

 Sekundarna okvara je posledica primarne, njen nastanek je pogojen s prekinjeno oskrbo 

kisika v prvih minutah po poškodbi. Možgani resda predstavljajo 2% telesne teže, vendar 

porabijo kar 20% kisika, ki pride v telo. Če je dotok kisika popolnoma prekinjen za dve do tri 

minute, sledijo okvare možganov. Možganske celice za svoje delovanje namreč potrebujejo 

kisik, zato začnejo propadati, če kisika ni. To se lahko zgodi, če so dihala zamašena s krvjo ali 

izbruhano hrano, pri poškodbah prsnega koša ali če so prisotne močne krvavitve in zato ne 

pride dovolj kisika do možganov.  

 

 Terciarna okvara sledi ure, dneve ali celo tedne po poškodbi. Te okvare so rezultat 

možganske krvavitve, zmečkanin, krvnih strdkov ali nabrekanja tkiva.  

Ko možgani nabreknejo, tlak v lobanji naraste in stisne glavne arterije. Tako lahko možgani 

spet ostanejo brez kisika. Da se to ne zgodi, je treba omejiti nabrekanje možganov in 

zagotoviti možganom dovolj kisika (Powell, 1996 in https://www.headway.org.uk/What-

happens-in-a-TBI.aspx). 

 

2.3.2.3 Delitev glede na obseg poškodbe 

Strokovnjaki delijo poškodbe glede na obseg na žariščne (fokalne) in razsejane (difuzne). 

 

 Žariščna poškodba je lokalizirana in nastane na področju udarca, najpogosteje na sprednji in 

spodnji površini čelnega in temenskega režnja. Žariščne poškodbe navadno nastanejo pri 

odprti poškodbi glave. Zaradi lokalizirane poškodbe pride do motenih ali okvarjenih 

specifičnih področij v možganih, na primer motnje jezika in govora, požiranja, vidne 

predstave.  

 

 Razsejana poškodba pomeni, da so poškodovane živčne celice v celotnih možganih. 

Razsejane poškodbe so pogosto posledica prometnih nesreč, otekanja možganov in 

pomanjkanja kisika. Za te poškodbe je značilna koma, zmedenost v obdobju zbujanja in 

posttravmatske amnezije ter dolgo obdobje okrevanja. Od stopnje okvare je odvisno ali se 

bodo obnovile vse funkcije in v kolikšni meri (Košorok, 2005b).   

https://www.headway.org.uk/What-happens-in-a-TBI.aspx
https://www.headway.org.uk/What-happens-in-a-TBI.aspx
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Kot posledica razsejane poškodbe nastopajo težave pri sprejemanju novih informacij in 

motnje kognitivnih funkcij (Košorok, 1995).  

 

2.3.2.4  Delitev glede na stopnjo težavnosti 

Kriterija za razločevanje poškodb glede na stopnjo težavnosti sta trajanje kome in/ali trajanje 

potravmatske amnezije.  

Powell (1996) opredeljuje komo kot stanje znižane zavesti, v katerem se človek ne odziva na zunanji 

svet. Koma zavzema različne globine; od plitve kome, kjer se bolnik odzove na bolečino z gibom, pa 

vse do globoke kome, pri kateri se bolnik na bolečino sploh ne odziva. Stopnje kome ocenjujejo z 

glasgowsko lestvico kome (ang. Glasgow coma scale-GCS). Pri potravmatski amneziji (PTA) gre za to, 

da je bolnik pri zavesti, vendar se pojavijo težave pri spominjanju vsakdanjih dogodkov. Bolnik ima 

težave z orientacijo v času in prostoru, ne ve, kje je in zakaj je tam. 

 

 Okoli 75% vseh poškodb možganov sodi med lahke poškodbe. Najbolj pogosto so posledica 

padcev ali blažjih udarcev. V to skupino uvrščamo osebe, ki so za kratek čas izgubile zavest 

(manj kot 15 minut) ali zavesti sploh niso izgubile, potravmatska amnezija pa je trajala manj 

kot 1 uro. Nastopijo lahko okvare živčevja, najpogosteje prisotne v čelnem in senčnem režnju 

obeh polobel. Po lahki poškodbi glave se ponavadi pojavijo simptomi, ki jih skupno 

imenujemo pokomocijski sindrom. Značilni simptomi so slabost, glavoboli, težave z 

ravnotežjem, koncentracijo, spominom, predelovanjem novih informacij, utrudljivost, 

razdražljivost, pogosti sta tudi tesnoba in depresija.  

 

 Pri zmerni poškodbi možganov traja izguba zavesti med 15 minut in 6 ur, potravmatska 

amnezija pa do 24 ur. Navadno poškodovanca za eno noč obdržijo na opazovanju v bolnišnici. 

Simptomi so podobni kot pri lahki poškodbi možganov: utrujenost, glavoboli, vrtoglavica, 

težave z ravnotežjem, načrtovanjem, organizacijo, motnje spomina, koncentracije, 

razdražljivost, tesnoba. Pri večini se stanje izboljša po treh do štirih mesecih. 

 

Paciente po lahki in zmerni poškodbi možganov je potrebno opozoriti, da se bodo lahko pojavili 

določeni simptomi. V nasprotnem primeru se pacient počuti zmedeno, ker ne ve, kaj se mu dogaja in 

zakaj. Pri lahkih in zmernih poškodbah namreč ni očitnih zunanjih znakov poškodbe. Simptomi so 

lahko še posebej izraziti zaradi neobveščenosti pacientov. Opozoriti jih je treba, da se bodo posledice 

lahko poznale tudi na delovnem mestu, zato naj se ne preobremenjujejo.  

 

 Hudim poškodbam sledi koma, ki traja več kot 6 ur, trajanje potravmatske amnezije presega 

24 ur. Pri teh bolnikih so že prisotne hujše organske okvare, zato ti ostanejo v bolnišnici, po 

tem pa sledi še rehabilitacija. 
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 Zelo hude poškodbe možganov so pogojene z nezavestjo, ki traja 48 ur ali več, ali pa če traja 

potravmatska amnezija 7 dni ali več. Od dolžine trajanja kome ali potravmatske amnezije je 

odvisen končni izid.  

 

Običajno je izid slabši, tem dlje traja koma oziroma potravmatska amnezija. Seveda pa obstajajo 

izjeme, ker si majhen delež poškodovancev po hudi ali zelo hudi poškodbi možganov vseeno dobro 

opomore. 

 

 Dolgotrajno vegetativno stanje je stanje bolnikov po hudi poškodbi možganov, kjer ostane 

pacient v komi več mesecev ali celo let, stanje se ne spremeni kljub rehabilitaciji.  Pri osebi v 

takem stanju je značilno, da diha sama, ampak se ne sporazumeva z okoljem, ne prehranjuje 

se sama, prisotni so le refleksni gibi (Powell, 1996). 

 

 

2.4 Netravmatske pridobljene možganske poškodbe 

Netravmatske pridobljene možganske poškodbe niso rezultat zunanje sile, ki bi delovala na možgane, 

temveč nastanejo kot posledica kapi, možganskega tumorja, pomanjkanja kisika, okužbe, zastrupitve, 

zlorabe drog ali alkohola itn.  

Glede na obseg poškodbe je večina netravmatskih pridobljenih možganskih poškodb razsejanih, z 

izjemo možganskih tumorjev in kapi (http://www.acquiredbraininjury.com/abi_manual).  

 

Te pridobljene možganske poškodbe vendarle včasih nastanejo tudi kot posledica neke zunanje sile. 

Tak primer predstavljajo recimo nasilna dejanja (davljenje, vbodne rane) zaradi katerih pride do 

hipoksije oziroma anoksije.  

Posledice netravmatskih pridobljenih možganskih poškodb so enake ali podobne kot pri nezgodnih 

možganskih poškodbah, vendar je nasploh pri pridobljenih možganskih poškodbah težko določiti, 

kakšen bo sam izid in kakšne bodo posledice.  

Pogostejši vzroki netravmatskih pridobljenih možganskih poškodb bodo opisani spodaj.  

 

 Hipoksija in anoksija 

Možgani potrebujejo za svoje delovanje skoraj četrtino vsega kisika. Možganske celice začnejo 

odmirati, kadar so več kot tri do štiri minute brez kisika.  

Izraz hipoksija pomeni moten oziroma znižan dotok kisika k možganom, apoksija pa se nanaša na 

popolnoma prekinjen pretok kisika. Vzroki za hipoksijo/anoksijo so naslednji:  

 

- zastoj srca 

- nizek krvni pritisk kot posledica krvavitve 

- oslabljeno delovanje srčne mišice 

- dušenje (zadušitev) 

- davljenje 

http://www.acquiredbraininjury.com/abi_manual
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- skorajšnja utopitev 

- nekateri primeri astmatičnih napadov 

- zastrupitev 

- vdihavanje ogljikovega monoksida 

- električni šok 

- predoziranje z drogami 

 

(http://www.acquiredbraininjury.com/abi_manual in 

http://www.headway.org.uk/Encephalitis.aspx). 

 

 Možganska kap 

Cerebrovaskularni inzult, kot tudi imenujemo možgansko kap, spada med možganskožilne bolezni, ki 

predstavljajo najpogostejša nevrološka obolenja v odrasli dobi.  

Statistični podatki kažejo, da je vsako leto 4500 novo obolelih za možgansko kapjo, od tega ena 

petina bolnikov zaradi možganske kapi umre. Naslednja petino v roku dveh let doleti še ena 

možganska kap. Več kot 30% bolnikov ostane prizadetih in potrebujejo pomoč pri vsakodnevnih 

aktivnostih (Povše Trojar in Grad 2007).   

 

Povše Trojarjeva in Grad (2007) razlagata možgansko kap kot »skupek nenadno nastalih motenj v 

delovanju delov možganov (ohromelost, motnje govora, občutljivosti, vida, ravnotežja, nespretnosti…) 

zaradi prekinjene preskrbe možganov s krvjo ali pa zaradi krvavitve v ta del možganov.« Zaradi 

pomanjkanja kisika živčne celice ne delujejo več pravilno, po treh do štirih minutah pa začnejo tudi 

odmirati.  

 

Vzroka za možgansko kap sta torej v blokadi možganske žile (imenovana tudi ishemična možganska 

kap) ali v krvavitvi v del možganov (znotrajmožganska krvavitev). Ishemična možganska kap nastane v 

približno 80%, preostanek pa zaradi krvavitev.  

Ishemično kap lahko sproži strdek kot posledica ateroskleroze. Pri aterosklerozi postanejo žile 

hrapave, zato se nanje lažje prilepijo trombociti, posledično se nakopičijo in ustvarijo strdek. Strdek 

najpogosteje nastane na arterijah na vratu, od tam se odtrga in potuje do možganov, kjer zamaši ožjo 

arterijo. Strdek lahko nastane tudi v srcu, od koder gre zopet v možgane in zamaši ožjo arterijo. 

Vodilni vzrok za to je atrijska fibrilacija, motnja srčnega ritma, ki hkrati predstavlja vzrok za vsako 

šesto možgansko kap. Pri atrijski fibrilaciji srce utripa neenakomerno, v srčnih preddvorih se zato 

začne nabirati in posledično tudi strjevati kri, nastane strdek.  

 

Počena ali natrgana žila daje vzrok za znotrajmožgansko krvavitev, obliko možganske kapi z dva do 

šestkrat višjo smrtnostjo kot pri ishemični kapi. Preživi manj kot polovica bolnikov. Podatki kažejo, da 

je znotrajmožganska krvavitev bolj pogosta v starostni skupini od 15 do 45 let (30%), pri starejših pa 

so te kapi redkejše-do 20% (Švigelj, 2011).  

 

http://www.acquiredbraininjury.com/abi_manual
http://www.headway.org.uk/Encephalitis.aspx
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Nekateri avtorji kot tretji vzrok dodajajo še krvavitve v možganske ovojnice (subarahnoidne 

krvavitve). Te kapi predstavljajo 5-10% vseh možganskih kapi, pogostejše so pri osebah, starih med 

50 in 60 let. Subarahnoidna krvavitev nastopi kot posledica poškodb ali pa spontano. V slednjem 

primeru največkrat zaradi počene anevrizme (Kos, 2004).  

 

Možganske kapi se sicer ne da napovedati, se pa da predvideti, v katerih primerih lahko pride do 

večjega tveganja za obolenje. Možgansko kap dobro napovedujejo dejavniki tveganja, ki jih Ivetič 

(2011) deli v tri skupine, opredeljene spodaj.  

 

a) Življenjski slog (vključuje dejavnike, na katere lahko vplivamo): 

- kajenje  

- nezdravo prehranjevanje  

- telesna nedejavnost 

 

b) Bolezenska stanja (delno spremenljivi dejavniki): 

- dislipidemija 

- atrijska fibrilacija  

- povišan krvni tlak (najpomembnejši dejavnik tveganja za vse oblike možganske kapi, priporočen 

krvni tlak znaša pod 140/90 mmHg) 

- sladkorna bolezen 

- debelost 

- depresija in anksioznost 

 

c) Biološke značilnosti (nespremenljivi dejavniki): 

- starost (nad 65 let) 

- spol (večja umrljivost pri moških) 

- družinska anamneza zgodnje koronarne bolezni 

 

V kolikor poznamo dejavnike tveganja, lahko veliko že sami naredimo, da preprečimo nastanek novih 

primerov bolezni. V prvi vrsti prednjači promocija zdravega načina življenja ter sprememba določenih 

življenjskih navad kot so opustitev kajenja in prevelikih količin alkohola, pogostejša telesna aktivnost 

itd. Na bolezenska stanja lahko vplivamo le delno, na biološke značilnosti pa sploh ne, zato je 

smiselno vplivati tam, kjer se to da v največji meri-pri življenjskem slogu.  

 

 Možganski tumor 

Tumorji te vrste so med najredkejšimi. Sekundarni možganski tumorji nastanejo zaradi zasevkov 

drugih primarnih rakov (pljučnega, raka dojke itd.) in so tudi pogostejši. Primarni možganski tumorji 

pa prvotno nastanejo v možganih. Incidenca primarnih možganskih znaša 12,8  na 100 000 

prebivalcev, od tega je 38% benignih. Incidenca malignih možganskih tumorjev znaša 8,8 na 100 000 
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prebivalcev, v starostni skupini od 60 let naprej je pojavnost višja in znaša že kar 30 novih primerov 

na leto na 100 000 prebivalcev. Najpogostejši možganski tumorji so gliomi (Magdič in Sinkovič, 2003).  

 

Za možganske tumorje so značilni določeni simptomi, ki se začnejo izražati zaradi pritiska tumorja na 

živce, zaradi okvare nekaterih področij možganov ali zaradi otekline, ki nastane okoli tumorja. 

Simptomi so odvisni od velikosti tumorja, lokacije in tipa tumorja. Bolniki poročajo o naslednjih 

težavah: glavobol, slabost, bruhanje, epileptični napadi, motnje govora, vida, sluha, ravnotežja, 

težave pri hoji in kognitivni izpadi, ki so pogosto prikriti (Kos, 2008). Podobne težave kot bolniki z 

možganskimi tumorji imajo še bolniki po možganski kapi ali nezgodni možganski poškodbi.  

 

 Anevrizma 

Anevrizma je abnormalna izboklina stene arterije. Več kot 90% možganskih anevrizem se pojavi na 

razvejiščih žil, zaradi večje obremenjenosti žilne stene (Kos, 2004). Pogostost možganskih anevrizem 

znaša od 2-4%, vendar večina anevrizem ne poči. Kadar anevrizma poči, povzroči subarahnoidno 

krvavitev.   

 

 Zastrupitve 

Najpogostejše vzroke zastrupitve, ki vplivajo na osrednji živčni sistem, pripisujemo svincu, živemu 

srebru in ogljikovem monoksidu, ki hkrati predstavlja drugi najpogostejši vzrok zastrupitve v razvitem 

svetu.  

Zastrupitev s svincem najbolj prizadene periferni in osrednji živčni sistem, prebavni trakt, ledvice, 

srčnožilni in endokrini sistem. Dolgotrajno povišane vrednosti te kovine  povzročajo večjo pojavnost 

kognitivnih motenj, glavobolov, motenj koncentracije. Zastrupitev z živim srebrom vpliva še na pljuča, 

jetra in ledvica, povzroča pa motnje koordinacije gibov, motnje spomina in koncentracije (Jamšek in 

Šarc, 2009).  

Zastrupitev z ogljikovim monoksidom povzroča zmanjšano sproščanje kisika v tkivih. Tarčni organi so 

tako osrednji živčni sistem, srce in ožilje. Težke zastrupitve s tem plinom v 25-50% povzročajo 

povečano tveganje za razvoj poznih ali trajnih nevroloških zapletov kot so motnje mišljenja, 

koncentracije, spomina, spremembe osebnosti, parkinsonizem, demenca, psihoze (Sinkovič, 2009).  

 

 Okužbe 

Med okužbami sta najbolj pogosta encefalitis in meningitis. Obe bolezni lahko nastaneta zaradi 

okužbe z virusom ali bakterijo. Encefalitis se nanaša na vnetje tkiva v možganih. Najpogosteje 

nastane zaradi okužbe s herpes simplex virusom, virusom stekline ali klopnega meningoencefalitisa. 

Pri nekaterih bolnikih ostanejo trajne motnje: epilepsija, motorni in senzorni deficiti, težave z 

vohanjem, afazija, težave kognitivnega procesiranja itd. 

Meningitis pomeni vnetje možganskih ovojnic. Najpogosteje se pojavi zaradi virusne okužbe, redkeje 

pa zaradi bakterijske (streptokok, meningokok), ki pa predstavlja težjo in resnejšo okužbo. Začetni 

znaki meningitisa se kažejo kot povišana temperatura, glavobol in otrplost tilnika. Med trajnimi 
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posledicami po zdravljenju meningitisa se pojavljajo: gluhota, slepota, epileptični napadi, motnje 

govora, hemiplegija, vedenjske in osebnostne spremembe, spominske težave. 

Kadar okužba zajame tako možgansko tkivo kot tudi ovojnice, govorimo o meningoencefalitisu. 

Najbolj znan prenašalec te okužbe je klop.  

 

 Zloraba drog in alkohola 

Uživalci alkohola in drog doživljajo spremembe na področju kognitivnih funkcij, koordinacije, 

ravnotežja, gibanja, komunikacije že pri prvi prekomerni uporabi. Ob dolgotrajni in tudi prekomerni 

uporabi psihoaktivnih substanc pa lahko pride do trajnih možganskih poškodb.  

Dolgotrajna uporaba nekaterih drog se kaže na področju spomina in pozornosti, psihiatričnih motenj, 

spremembah v delovanju nevrotransmitorjev. Poškodbe možganov so z drogami največkrat 

omenjene zaradi predoziranja. Takrat pride so zastoja dihanja ter hipoksije, kar vodi do odmiranja 

možganskih celic.  

Dolgotrajno prekomerno pitje alkohola privede lahko do pridobljenih možganskih poškodb (v tujini je 

prav ta skupina poškodb imenovana 'alcohol related brain damage'). Vzrok za poškodbe možganov ni 

enoten, temveč se vzroki prepletajo: toksični učinek alkohola na nevrone, vpliv dehidracije na 

nevrone, neustrezna prehrana in s tem pomanjkanje vitaminov, poškodbe glave in motnje pretoka 

krvi. Posledice se pokažejo na področju spomina, pozornosti, načrtovanja, presojanja, procesiranja 

novih informacij, sprememb vedenja in osebnosti. V nekaterih primerih se lahko pojavi Wernickova 

encefalopatija, katere vzrok tiči v pomanjkanju vitamina B1, značilni za njo pa so ataksija, nistagmus in 

dezorientiranost. To stanje se zdravi z dodajanjem manjkajočega vitamina (Hillman, 2003).  Alkohol je 

med drugim tudi eden izmed glavnih krivcev za prometne nesreče, torej mu lahko pripisujemo delno 

krivdo za travmatske poškodbe možganov. V programih dolgotrajne rehabilitacije so zasledili, da se 

pri osebah, ki so prekomerno uživale alkohol pred poškodbo možganov (navadno travmatskega 

vzroka), pojavljajo posledice, ki so vezane na prekomerno uživanje alkohola v kombinacijami s 

posledicami nezgodne možganske poškodbe.  

 

 

 

Ostali možni vzroki za te vrste pridobljenih možganskih poškodb, katerih pa nisem podrobneje 

opisovala, so še: (spontane) možganske krvavitve, arteriovenske malformacije, poškodbe možganov 

kot posledica možganskih operacij.  

Nikjer pa nisem zasledila, kolikšna je incidenca okužb in zastrupitev  s poudarkom na poškodbah 

možganov, prav tako nisem našla podatka, koliko je takih oseb po okužbah ali zastrupitvah, ki bi bile 

vključene v program dolgotrajne rehabilitacije. Vodilne vzroke za pridobljene možganske poškodbe 

namreč predstavljajo nezgodne možganske poškodbe ter možganske kapi, o katerih je tudi narejenih 

največ raziskav.  
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2.5  Posledice pridobljenih možganskih poškodb 

Posledice pridobljenih možganskih poškodb so zelo raznolike. Večina avtorjev jih deli na tri velike 

skupine: telesne, kognitivne in čustveno-vedenjske posledice.  

Po Radonjič Miholičevi (2005) so posledice pridobljenih možganskih poškodb odvisne od narave, 

obsega in intenzitete same poškodbe, od poteka zgodnjega okrevanja, kakovosti programov 

zdravljenja in rehabilitacije, pred poškodbo dosežene ravni sposobnosti in stila življenja, pogojev v 

okolju itd.  

Nekatere posledice so takoj vidne (na primer telesne posledice), ostale pa so očem skrite (kognitivne, 

čustveno-vedenjske) in zato še toliko bolj moteče pri okrevanju in ponovnem vključevanju v družbo.  

 

 

2.5.1 Telesne posledice 

Osebe, ki so doživele pridobljeno možgansko poškodbo, si najprej opomorejo na telesnem področju. 

Powell (1996) dodaja, da je pri osebah s hudimi poškodbami možganov kar 90% ljudi, ki po enem letu 

ne kažejo več očitnih znakov telesnih poškodb, ostanejo pa druge telesne posledice kot sta na primer 

utrudljivost in glavobol.  

Med najbolj pogoste težave te skupine spadajo težave z gibanjem, koordinacijo, ravnotežjem, 

senzorne motnje, utrujenost, glavobol, epilepsija, težave z govorjenjem in požiranjem, inkontinenco.  

 

 Gibanje   

Del možganske skorje zavzema motorična skorja. Iz tu izhaja vrsta sporočil najprej v možgansko 

deblo, nato pa po hrbtenjači do živčnih celic v mišicah. Če je ta pot okvarjena, temu sledi gibalna 

motnja. Najpogosteje je poškodovana možganska skorja, možgansko deblo ali mali možgani. Če je 

prizadeta leva stran velikih možganov, bo imel bolnik motnje gibanje na desni strani telesa in obratno 

(hemipareza ali hemiplegija).  

 

Težave pri gibanju povzroča tudi dispraksija, ki predstavlja motnjo hotnega gibanja, posnemanja in 

izvajanja zaporedij gibov. Oseba z dispraksijo ve, kaj mora narediti, a ne ve kako. Težave ima torej pri 

zamisli, snovanju, začetku in samem izvajanju gibov (Powell, 1996).  

 

 Koordinacija 

Mali možgani skrbijo za koordinacijo in usklajenost gibov. Okvaro malih možganov imenujemo 

ataksija. Ataksija se kaže kot neusklajeni, nekoordinirani, nenatančni gibi. Oseba z ataksijo težko stoji, 

hodi in težko vzdržuje ravnotežje, težave ima pri finomotoričnih gibih. Sicer se težave z ataksijo 

opazijo tudi pri govoru (netekoč govor), očeh (nistagmus), požiranju, ipd. 

Ataksije se na da ozdraviti, se pa da omiliti tresenje z uporabo obteženih čevljev ali obteženih 

zapestnih trakov (Powell, 1996).  
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 Ravnotežje  

Okvare vestibularnega sistema povzročajo težave z ravnotežjem. Že lahka poškodba da človeku 

občutek negotovega ravnotežja, majavosti in vrtoglavice.  

 

V prvih dneh po pridobljeni možganski poškodbi, ko bolnik predvsem leži v postelji, je pomembna 

naloga fizioterapevta, da poskrbi za gibanje mišic in sklepov. Redna vadba omogoča, da se mišica ne 

zakrči. Fizioterapevt je prisoten tudi pozneje, ko kaže bolniku pravilne gibe in ga uči hoje. 

Fizioterapevt mora skrbeti za to, da se ne utrdijo napačni gibalni vzorci, in spodbujati pravilne gibalne 

vzorce.  

Zaradi težav z gibanjem so poškodovanci največkrat primorani uporabljati pripomočke za hojo: 

bergle, hoduljo, voziček ali pa potrebujejo le oporo druge osebe.  

 

 Senzorne motnje 

Del možganske skorje je odgovoren za predelavo informacij, ki jih dobi prek čutil. Pri senzornih 

motnjah niso okvarjena čutila, ampak prav ta del možganske skorje-korteksa, ki mu pravimo tudi 

senzorični korteks (Powell, 1996).  

Najbolj pogoste senzorne motnje se opazijo prav pri vidu: zmanjšana ostrina vida, spremenjeno vidno 

polje, zanemarjanje dela vidnega polja, dvojne slike.   

Zanemarjanje dela vidnega polja se pogosto pojavi pri okvari senčno-temenskega režnja desne 

možganske poloble, zato oseba spregleda informacije na svoji levi strani. To povzroča oviro pri 

gibanju, umivanju, branju, pisanju. Pri nekaterih se pojavi tudi zanemarjanje zvokov in glasov z leve 

strani prostora.  

Dvojne slike, ki so prisotne daljši ali krajši čas po poškodbi, otežujejo branje. Oseba s to motnjo lahko 

vidi zamik črk, prelivanje vrstic ali razmaknjene ponovljene vrstice (Radonjič Miholič idr., 2008).  

 

V kolikor je prizadeto možgansko deblo, je možen pojav motenega vzdrževanja telesne temperature. 

To pomeni, da je bolniku mraz, ko je zunaj vroče in obratno (Powell, 1996).  

 

 Utrujenost 

Po pridobljeni možganski poškodbi je značilno, da se človek utrudi hitreje kot sicer, prav tako izgubi 

veliko telesne kondicije. Vzrok tiči v poškodbi možganskega debla, ki je nadzoruje zavest, budnost in 

ritem spanja. Poškodovancu je potrebno razložiti, da se bolj hitro utrudi kot se je prej, drugače se 

lahko taka oseba preveč izčrpa. O utrujenosti osebe s pridobljeno možgansko poškodbo je potrebno 

podučiti tudi ostale osebe, da sprejmejo to dejstvo in znajo pomagati. Osebo s pridobljeno 

možgansko poškodbo je potrebno spodbujati, da opazi svoje znake utrujenosti, da dovolj počiva, se 

ne preobremenjuje, si pomaga obnoviti energijo z obrokom hrane itd. (Powell, 1996).  

 

 Glavobol  

Glavobol sodi med najpogostejše posledice. Podatki kažejo, da se pojavi pri skoraj polovici oseb s 

poškodbo možganov, pogosteje pri ženskah. Pojavi se tako po lahkih kot tudi po hudih poškodbah 
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možganov. Nastopi lahko kmalu po poškodbi ali pa šele čez nekaj časa.  Sodeč po raziskavah se 

glavoboli pogosto začnejo po zaključku zdravljenja, ko so bolniki začeli opravljati vsakodnevna dela, 

hoditi v službo. Kot vzrok sta navedena večji stres in napor (Radonjič Miholič, 2005).  

 

 Inkontinenca 

Kontrola sečnega mehurja in črevesja zahteva fizične in mentalne sposobnosti. Oseba mora razumeti 

telesne znake, ki napovedujejo opravljanje potrebe, in te znake tudi upoštevati. Kadar inkontinenca 

traja dlje časa, bolnikom vstavijo kateter. Po odstranitvi katetra je treba bolnike znova naučiti 

obvladovanja izločanja urina in blata.  

Na sposobnost uriniranja in defekacije vplivajo različni faktorji, med katere Powell (1996) prišteva 

zdravila, telesno kondicijo, motnje pozornosti, sposobnost sporočanja svojih potreb drugim, 

bolnikovo fizično zmožnost, da pride do stranišča, sram in zadrego pri opravljanju potreb.  

 

 Težave z govorjenjem in požiranjem 

Obe dejavnosti, tako požiranje kot tudi govorjenje, sta pogojeni z delovanjem živčevja in mišičja. Če 

so poškodovani specifični možganski živci, ki oživčujejo področje obraza in vratu, postaneta ti dve 

aktivnosti moteni.  

Pri dizartriji mišice govornega aparata izgubijo moč in ne delujejo več usklajeno. Značilno je, da je 

govor nejasen, upočasnjen in tih, na vsebini govora pa se vpliv ne pozna. 

Prisotna je lahko afonija (ko oseba ne zmore govoriti glasno) ali disfonija, ko je govor spremenjen po 

jakosti, višini in barvi. Tak govor je šibek, tresoč, monoton… (Ogrin, 1995).  

Pri žvečenju in požiranju se lahko pojavi motnja, ki jo imenujemo disfagija.  Bolniku predstavlja oviro 

pri prehranjevanju, zato lahko izgubi nekaj telesne teže. Poleg tega hrana lahko zaide v bolnikova 

pljuča, kar posledično pomeni dušenje  ali obolenje pljuč. Zaradi teh razlogov je najboljše hranjenje 

po nazogastrični cevki ali prek gastrostome (Powell, 1996). 

 

 Epilepsija  

Na splošno predstavljajo poškodbe možganov kar petino simptomatskih epilepsij. Pogostost 

epileptičnih napadov po nezgodni možganski poškodbi pa se giba od 2% pa do 57%, pri čemer je 

odstotek odvisen od resnosti in trajanja sledenja po poškodbi. Pri poškodbah možganske skorje znaša 

tveganje za epilepsijo od 7% do 39%, pri poškodbah odprtega tipa (npr. strelne rane) pa kar do 57%.  

Dejavniki tveganja za popoškodbeno epilepsijo so: akutni intracerebralni hematom, udarnina 

možganov, huda poškodba možganov, starost nad 65 let, trajanje kome nad 7 dni, raztrganina dure, 

pojavljanje zgodnjih epileptičnih napadov, nereaktivne zenice, kronični alkoholizem itd.  

Epileptične napade po nezgodni možganski poškodbi delimo v dve skupini: 

- takojšnji: v prvih 24 urah po poškodbi možganov, so posledica prehodne cerebralne disfunkcije,  

- kasni: eden ali več epileptičnih napadov več kot 7 dni po poškodbi možganov.  

Pri 86% bolnikov z enim kasnim epileptičnim napadom se pojavi še drugi znotraj dveh let po 

poškodbi.  
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Tveganje za popoškodbeno epilepsijo je najvišje v prvem letu po poškodbi. Tveganje lahko ostane še 

10 let po zmerni poškodbi možganov in celo več kot 20 let po hudi poškodbi.  

Popoškodbena epilepsija vpliva ne le na sam izid zdravljenja temveč tudi na bolnikovo življenje. 

Pogoste so vedenjske motnje in kognitivni upad, k čemur prispevajo antiepileptična zdravila (Peterlin 

Potisk, 2005).  

 

Pri bolnikih, ki so doživeli možgansko kap, poročajo, da se največ poznih napadov zgodi med šestim in 

dvanajstim mesecem, nasploh pa je večina žariščnih epileptičnih napadov. Pri 9% bolnikov z 

epileptičnimi napadi po možganski kapi se razvije epileptični status (Gačnik, 2011).  

 

Pri bolnikih z možganskimi tumorji se epilepsija pojavi v 20-40%, odvisno od vrste in lokacije tumorja. 

Pogosteje se pojavljajo tudi stranski učinki, kot so na primer okvara jeter, supresija kostnega mozga, 

znižanje psihičnih sposobnosti (Goljar, 2008).  

 

    

                                                                                                                               

2.5.2 Kognitivne posledice 

Kognitivne posledice pri osebah s pridobljeno možgansko poškodbo vztrajajo najdlje časa, morda tudi 

celo življenje. Osebe s pridobljeno možgansko poškodbo teh posledic ne opazijo takoj po poškodbi, 

ker so takrat bolj v ospredju motorične težave. Po nekaj mesecih pa spoznajo, da imajo težave s 

spominom, orientacijo, vidom, da ne zmorejo biti pozorni dlje časa, ne zmorejo več hitro predelovati 

informacij, načrtovati in izvajati dejavnosti, tekoče govoriti, brati, pisati, računati, razumeti 

govorjenega, prebranega. Pri veliko osebah se pojavi tudi težava, ko teh posledic ne opazijo ali jih 

celo zanikajo.  

 

 Spomin 

Spominske motnje predstavljajo ene izmed kognitivnih posledic, ki osebi najbolj otežujejo 

samostojno delovanje. Tako oseba s spominskimi težavami pozablja, kako je ljudem ime, kam je 

položila določen predmet, pozabi na obveznosti, na navodila in korake posamezne aktivnosti…  

Spomin delimo na takojšnji ali senzorični, kratkotrajni oziroma delovni ter dolgotrajni. Senzorični 

spomin vključuje informacije, ki jih dobimo prek čutil, informacija pa se tu zadrži le nekaj sekund. 

Informacije nato preidejo v kratkotrajni spomin. Če je informacija pomembna, jo sistem zadrži in 

preda v dolgotrajno pomnjenje, sicer pa jo zavrže. V dolgotrajnem spominu se informacije shranijo za 

več dni, tednov, mesecev ali let.  

Po pridobljeni možganski poškodbi so pogoste tri motnje spomina: 

1. Potravmatska amnezija-PTA 

Navadno gre za začasno stanje takoj potem, ko je bolnik pri zavesti. V tem obdobju so značilne težave 

z delovnim spominom, saj se oseba težko spomni, kdo je bil pri njej na obisku pred desetimi 

minutami, kateri dan je, koliko je ura, kaj je pojedel za kosilo itd. Spominska vrzel zajema tudi 
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dogodke pred možgansko poškodbo. Sčasoma se stanje popravi in oseba lahko obnovi tudi dogodke, 

ki so bili časovno bližje nesreči, poškodbi ali bolezni.  

2. Retrogradna amnezija 

Oseba s to motnjo se ne spomni dogodkov iz časa tik pred nesrečo (lahko tudi do več let pred 

nesrečo) in med nesrečo samo. Nekaterim se spomin vrne v celoti, nekaterim le po delčkih, pri ostalih 

pa je lahko izguba spomina za dogodke pred nesrečo trajna. Navadno so bolje ohranjeni podatki, ki 

so časovno dlje od obdobja poškodbe.  

3. Motnja delovnega pomnjenja 

To je najpogostejša motnja pomnjenja. Nanaša se nato, da si človek po poškodbi s težavo zapomni 

nove podatke, imena, obraze, dogovore. Tako pozablja, kam je kaj odložil, kaj se je dogovoril. Zato je 

treba spomin uriti z vajami za boljši priklic, obenem pa osebo naučiti uporabe zunanjih in notranjih 

strategij. Zunanje strategije vključujejo pripomočke kot so dnevnik, koledar, seznami (npr. 

nakupovalni), samolepilni lističi, red (pospravljanje predmetov na vedno isto mesto), ure/budilke, 

diktafon, beležke. Notranje strategije si izbere posameznik sam, niso vidne na zunaj: ponavljanje, 

asociacije, vizualne predstave, izmišljevanje zgodb ali rim, razvrščanje informacij… (Powell, 1996). 

 

 Pozornost in koncentracija 

Predpogoj za vse ostale kognitivne procese predstavlja prav pozornost. Brez osredotočenja na eno 

stvar ne moremo zaznavati, procesirati informacij, zapomniti si podatkov, načrtovati in izvajati 

dejavnosti itd.  

Okvara čelnih režnjev vpliva na pozornost, težave s pozornostjo pa se kažejo že pri lažjih poškodbah. 

Oseba ima tako težave pri izbiri pomembnega dražljaja, ne zmore ignorirati motečih dražljajev, 

vzdrževati stanja budnosti, preusmeriti pozornosti na druge dražljaje, početi dve ali več stvari hkrati. 

K težavam s pozornostjo pa prispevajo še utrujenost, skrbi, stres in pesimistično razmišljanje (Powell, 

1996).  

 

 Procesiranje informacij 

Procesiranje informacij omogoča dekodiranje informacije, da le-ta dobi smisel. Sposobnost 

predelovanja podatkov sestoji iz sprejemanja, predelave in odzivanja na podatke.  

Pri procesiranju informacij so pomembne tri komponente (Malia in Brannagan, 2005):  

o Hitrost (nanaša se na količino informacij, ki jih lahko oseba predela v določenem času) 

o Kontrola (posameznikova zmožnost vodenja in organiziranja informacij glede na lastno 

kapaciteto) 

o Kapaciteta procesiranja (količina informacij, ki jih lahko oseba predela nasploh) 

Težave se lahko kažejo na vseh treh področjih. Po pridobljeni možganski poškodbi poteka pri 

nekaterih osebah predelava informacij bolj počasi. Do tega pride zaradi motenih povezav med 

možganskimi celicami, zato je tudi prenos informacij in s tem predelava bolj upočasnjena (Powell, 

1996).  
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 Izvršilne funkcije 

Powell (1996) poimenuje izvršile funkcije kot funkcije načrtovanja, organiziranja in reševanja 

problemov. Malia in Brannagan (2005) izvršilne funkcije še bolj natančno razdelata na sedem 

področij:  

o Samozavedanje (zavedanje svojih močnih in šibkih področij) 

o Postavljanje ciljev (oblikovanje realnih ciljev) 

o Samoiniciativnost (sposobnost izpeljave naloge po korakih ob zavedanju bistva naloge) 

o Samokontrola (sposobnost kontrole svojih misli, vedenja) 

o Načrtovanje in organizacija (oblikovanje posameznih korakov  do cilja, izpostavljanje 

prednostnih nalog, zavedanje posledic določenih dejanj, sposobnost izpeljati aktivnost) 

o Samovrednotenje (sposobnost oceniti primernost in učinkovitost dejanja) 

o Fleksibilno reševanje problemov (prepoznavanje problema, zmožnost predvidevanja 

morebitnih problemov, iskanje rešitev) 

 

Težave izvršilnih funkcij pridejo v ospredje pri poškodbi čelnih režnjev, kar je pogosto pri nezgodnih 

možganskih poškodbah. Težave se tako kažejo na različne načine:  

o težave pri prepoznavanju in izpostavitvi svojih močnih in šibkih področij 

o postavljanje nerealnih, neizvedljivih ciljev 

o pomanjkljivo vnaprejšnje predvidevanje 

o težave z načrtovanjem in izvrševanjem korakov v pravem zaporedju 

o nezmožnost oblikovanja ideje 

o težave pri postavljanju prednostnih nalog 

o težave pri kontroliranju in evalviranju svojega vedenja 

o nezmožnost izbire primernega vedenja v določeni situaciji 

o zmanjšana zmožnost učenja iz izkušenj  

o itd. (Malia in Brannagan, 2005) 

 

 Vidno-prostorske motnje in zaznavne težave 

Malia in Brannagan (2005) razlagata vidno zaznavanje kot ustrezno povezavo med vidno informacijo 

in ustrezno uporabo ter manipulacijo te informacije  v skladu z nalogo. Pri težavah te vrste so kot 

vzrok v ospredju motene živčne povezave v možganih in ne vid.  

Powell loči štiri vrste zaznavnih motenj: 

1. Motnje v presoji prostorskih odnosov, ocenjevanje razdalj in smeri. 

Osebe, ki imajo s tem težave, ne zmorejo razdeliti črte na dve enaki polovici, prerisati dveh črt, ki se 

sekata pod določenim kotom ali oceniti, kako daleč je točka na papirju od sredine lista.  

2. Enostransko zanemarjanje. 

Zanemarjanje ali neglekt je pogost pojav po možganski kapi, tumorju ali nezgodni možganski 

poškodbi. Gre za prizadetost polovice vidnega polja, ki se pojavi na tisti strani kot telesna prizadetost. 

To se vidi tako, da oseba prebere samo polovico vrstice, si obrije le pol obraza, nariše samo polovico 

številčnice, pojé le hrano s polovice krožnika… Zanemarja lahko tudi zvoke z določene strani.  
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3. Prepoznavanje predmetov. 

Oseba ima težave pri prepoznavanju predmetov iz drugačnih zornih kotov, kot jih navadno vidi.  

4. Konstrukcijske sposobnosti. 

Pojavijo se težave, ker oseba ne zmore sestaviti zahtevanega geometrijskega vzorca iz kock. Problem 

je lahko povezan tudi z izvršilnimi funkcijami. 

 

 Jezikovne in govorne sposobnosti 

Med jezikovnimi in govornimi težavami so pogoste dizartrije, disfonije, afazije, težave z branjem in 

pisanjem. Dizartrije in disfonije so opisane že pri telesnih posledicah, zato bom več pozornosti 

namenila afaziji.  

Afazija je pridobljena govorna motnja, ki nastane zaradi poškodb ali bolezni v centralnem živčnem 

sistemu. Mesto poškodbe v možganih določa vrsto težav. Glede na vrsto težav in mesto poškodbe 

ločimo Brocovo, Wernickovo, globalno in anomično afazijo. Te vrste so najbolj poznane, vendar pa 

pride zelo redko do čiste oblike posamezne afazije.  

Pri Brocovi afaziji je govor zelo okrnjen, govorimo o telegrafskem in agramatičnem govoru. Pri 

razumevanju govora navadno ni težav. Osebe z Brocovo afazijo imajo potemtakem težave pri 

izražanju, kar vključuje tudi glasno branje. Brocova afazija nastane kot posledica prizadetega 

Brocovega območja v čelnem delu dominantne možganske poloble.  

Wernickova afazija se kaže kot motnja razumevanja govora, sposobnost govora ostane neokrnjena. 

Čeprav je govor tekoč, pa je zelo težko razumeti smisel povedanega. Prisotne so tudi težave pri 

branju in pisanju. Wernickova afazija nastane, kadar je prizadeto Wernickovo območje v senčnem 

režnju dominantne možganske poloble.  

Če sta okvarjena tako Brocovo kot Wernickovo področje, pride do globalne afazije, kjer oseba ni 

sposobna razumevanja ali izražanja.  

Značilnost anomične afazije je, da človek dobro govori, bere in razume, problem pa je v iskanju 

ustreznih izrazov. Zato se pogosto ustavlja med govorom, ker išče primerne besede. Težave so zato 

prisotne tudi pri samostojnem zapisu (Žemva, 2007).  

Spretnosti branja in pisanja se po poškodbi navadno spremenita, čeprav to ni pravilo. Nekateri ne 

prepoznavajo več črk in besed ter jih tudi ne znajo prebrati, nekateri lahko razumejo le posamezne 

besede pri branju. Pri pisanju je pogosto težava v parezi ali plegiji desne roke, zato se morajo navaditi 

pisati z nedominantno roko, kar je pa zanje težavno (Žemva, 2007).  

 

 

2.5.3 Čustveno-vedenjske posledice 

Možgani predstavljajo center za nadzorovanje čustev in vedenja. Če so možgani poškodovani, se to 

pozna prav tako na čustvih in vedenju kot se na primer na gibanju, spominu, itd.  

Problemi s čustvovanjem in vedenjem se ne nujno pojavijo pri vsakomur, kajti pri nekaterih se 

pojavijo takšne težave, pri drugih pa drugačne. Pri tem pa zopet ni nujno, da gre za enako stopnjo 

izraženosti težav.  
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Glavni vzroki za pojav čustvenih in vedenjskih težav so:  

a) Nevrološka okvara 

Nevrološke okvare nastanejo zaradi poškodb možganov, ker se pri tem prekinejo določene živčne 

poti. Čeprav ne obstaja le eno področje za nadzor čustev in vedenja, pa v največji meri to delo 

prevzema čelni reženj. V kolikor je ta del možganov poškodovan, se to odraža tudi v čustvovanju in 

vedenju, seveda pri vsakem posamezniku različno.  

 

b) Stopnjevanje in pretirano izražanje prejšnjih osebnostnih značilnosti 

Če je bolnik že pred pridobljeno možgansko poškodbo kazal specifične značilnosti osebnosti ali 

teženj, se po poškodbi možganov lahko še stopnjuje do te mere, da se to izrazi v pretirani meri. Zato 

mora strokovno osebje poznati, kako je bolnik kot osebnost deloval pred poškodbo.  

 

c) Psihološki pritisk v procesu prilagajanja na novo stanje 

Po pridobljeni možganski poškodbi se mora bolnik naenkrat soočiti z vsemi spremembami, ki jih 

poškodba prinaša. Ker večina tega ne zmore, so podvrženi izjemnim pritiskom in stresu, kar se seveda 

odraža tudi na vedenju in čustvovanju.  

 

d) Okolje 

Na vedenje človeka po poškodbi vplivata fizično in socialno okolje. Predvsem neustrezno socialno 

okolje, ki se kaže kot nerazumevanje potreb posameznika, pripomore k porastu čustvenih in 

vedenjskih težav (Powell, 1996).  

 

Powell (1996) poleg tega loči še dvanajst ključnih čustvenih in vedenjskih težav: 

 

 Nemir 

Nemir nastopa brez nekih zunanjih vzrokov, je posledica nevrološke okvare. Navadno velja za 

prehodno fazo. Kaže se kot mentalni in gibalni nemir, ko je bolnik nenehno v gibanju, stalno vstaja s 

postelje, premika stvari, veliko govori, ipd. Bolnik je v takšni situaciji zmeden, zato si skuša z gibanjem 

sam pomagati.   

 

 Razdražljivost in izbruhi besa 

Izbruhe jeze lahko povzročijo že nepomembni dražljaji ali majhne spremembe. Oseba s pridobljeno 

možgansko poškodbo kaže težave pri reševanju vsakdanjih (in majhnih) problemov, to jo spravlja v 

stisko in sledi izbruh jeze.  

 

 

 Pomanjkljivo samozavedanje in vpogled v situacijo 

To vedenje se kaže kot slaba precenitev svojih sposobnosti in zanikanje svojih težav. Vzroki za 

pomanjkljivo samozavedanje in slab v pogled v situacijo so trije:  

- okvara čelnih režnjev (predvsem pri zaprti poškodbi glave) 
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- narava in okoliščine poškodbe (Po poškodbi ima oseba še vedno ista pričakovanja, čeprav se je 

marsikaj spremenilo. Človek potrebuje veliko časa, da spremeni stališča o samem sebi in svojih 

pričakovanjih.)  

- zanikanje stvarnosti  (Gre za obrambni mehanizem, ki pomaga bolnikom ohraniti duševno zdravje in 

samospoštovanje.) 

 

 Impulzivnost in razvrtost 

Oseba, ki ravna impulzivno in razvrto, ravna predvsem nagonsko, kar pomeni, da izraža svoje misli in 

čustva brez premisleka. Svojega dejanja se oseba ne zaveda oziroma ne misli, da počne karkoli 

narobe. To predstavlja družini veliko sramote in ponižanja.  

Vzrok se nahaja v okvari čelnih režnjev.  

 

Bolniku je potrebno povedati, kdaj se vede neprimerno, preusmeriti njegovo pozornost k 

primernejšemu vedenju, narediti načrt vedenja in ustrezno vedenje nagrajevati ter zgodaj postaviti 

zahteve.  

 

 Čustvena labilnost 

Če je človek čustveno labilen, izgubi nadzor nad čustvi, nihanja razpoloženja so hitra in pogosta. 

Čustvene reakcije se pokažejo mnogo hitreje kot pred poškodbo. Oseba s pridobljeno možgansko 

poškodbo tudi ne ve, kdaj in kako naj izrazi čustva. Prek rehabilitacije se oseba znova nauči 

obvladovati svoja čustva.  

 

 Pretirana usmerjenost vase 

Egocentričnost se lahko pojavi kot posledica okvare čelnih režnjev ali delovanja družine. Pretirana 

usmerjenost vase se kaže kot potreba po takojšnji zadovoljitvi potreb te osebe, posveča se le svojim 

problemom, ne druži se s svojimi otroci, ne zanima se za druge. Zaradi okvare možganov je bolnikova 

sposobnost samozavedanja in vpogleda v svoje vedenje ter vedenje drugih zmanjšana. Pri taki osebi 

se pojavi tudi problem zaradi empatije, kajti oseba ni zmožna zaznati, kako se druga oseba počuti. 

Družina egocentričnost nevede še spodbuja s tem, da skuša zadovoljiti vse potrebe poškodovanega 

družinskega člana, s tem, da vedno dajo prednost njegovim potrebam.  

 

 Zloraba in znašanje nad družino 

Po poškodbi se bolnik znova uči kontrole vedenja. Sprva je lahko napadalen, kasneje pa se nauči 

obvladati svoje vedenje predvsem v odnosu do strokovnega osebja. V domačem okolju se mu ni 

treba toliko obvladati, zato svojo jezo in nezadovoljstvo z vedenjem izkazuje prav v odnosu do 

družine.  
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 Apatija in pomanjkanje motivacije 

Po pridobljeni možganski poškodbi so pogosto prizadete sposobnosti načrtovanja. To pomeni, da 

kaže težave pri delu, ki zahteva načrtovanje, zato, da bi prišel do cilja ali rezultata. Zaradi tega se 

pojavi upad motivacije za delo ali hobi.  

 

 Depresija 

Depresija običajno nastopi, ko se oseba s pridobljeno možgansko poškodbo vrne v domače okolje in 

spozna, da ni več zmožna opravljati vseh dejavnosti. Taka oseba se počuti se nekoristno, žalostno, 

njene misli so pesimistične, življenje brezizhodno, lahko začne z zlorabo alkohola. Strokovnjaki 

pravijo, da je pravzaprav dobro, da gre oseba skozi to fazo, ker se s tem sprijazni s situacijo in začne 

razmišljati drugače. Depresija pa lahko nastopi po pridobljeni možganski poškodbi zaradi organskega 

vzroka-torej spremembe v možganih.   

V najhujšem primeru osebam po pridobljeni možganski poškodbi in njihovim svojcem pomagajo 

psihiatri in psihologi.  

 

 Zaskrbljenost in tesnoba 

Ljudje, ki so bili poškodovani v prometnih nesrečah, se potem pogosto počutijo zaskrbljeno in 

tesnobno, saj so doživeli in preživeli zelo stresne trenutke, ki so jim za vedno spremenili življenja. 

Občutki tesnobe, panike, napetosti so razumljivi tudi za bolnike z netravmatskimi pridobljenimi 

možganskimi poškodbami, ki se morajo po bolezni soočati z novimi situacijami, kar jim povzroča 

stresne trenutke. 

 V procesu rehabilitacije si mora oseba znova pridobiti samozaupanje in postati vedno bolj 

samostojna. Bolniki si lahko sami pomagajo tako, da govorijo o svojih skrbeh, se ne izogibajo težkih 

situacij, se naučijo sprostiti in si ne postavljajo previsokih ciljev.  

 

 Neprožnost, togost in obsesivnost 

Za to vedenje je značilno, da človeka obseda določena misel, za razmišljanje o tem pa porabi 

ogromno časa. Vzrok za tako vedenje se skriva v okvari čelnih režnjev, navadno se pojavi takrat, kadar 

je človek zelo zaskrbljen, prestrašen.  

Mišljenje take osebe postane osredotočeno na eno samo stvar, kajti ni zmožna preskakovanja misli z 

ene na drugo.  

 

 Problemi s spolnostjo 

Problemi v spolnosti so posledica nevrološke okvare in psiholoških vzrokov. Nevrološka okvara se 

nanaša na hipotalamus, ki nadzira veliko funkcij, med vpliva tudi na seksualnost. V kolikor je 

hipotalamus okvarjen, se potrebe po seksualnosti povečajo ali zmanjšajo. Psihološki vzroki, ki 

pripomorejo k težavam v spolnosti, so sledeči: občutek telesne neprivlačnosti, občutek stalne 

utrujenosti, strah pred zavrnitvijo. Osebe po pridobljeni možganski poškodbi se pogosto neprimerno 

spolno obnašajo (so brez zavor, dajejo neprimerne pripombe…) in si narobe razlagajo spolno vedenje 

drugih ljudi.  
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V to skupino posledic je nujno dodati še agresijo, ki je Powell sicer posebej ne omenja, vendar se 

dokaj pogosto pojavi po pridobljeni možganski poškodbi. Merc in Žagar (2010) navajata naslednje 

vzroke kot potencialne sprožitelje agresivnega vedenja pri posamezniku: pomanjkanje spanca, 

bolečina, občutljivost na hrup ali svetlobo, spremenjeno doživljanje samega sebe, jeza zaradi 

poškodbe, spoprijemanje s spremembami, občutek nerazumevanja s strani drugih, različne 

frustracije, utrujenost, spremembe v odnosih, zloraba drog in alkohola, izpostavljenost v stresni 

situaciji itd. Oseba, ki se vede agresivno, potrebuje pomoč pri pomiritvi prek pogovora, sprostitvenih 

tehnik, dihalnih vaj, smeha, vzpodbujanja izražanja čustev na drug način.  

 

 

 

2.6 Zdravljenje in rehabilitacija  

Pridobljene možganske poškodbe, od tega sta izstopajoči predvsem možganska kap in nezgodna 

možganska poškodba, terjajo dolgotrajno rehabilitacijo, ki za državo pomeni velik strošek. Dandanes 

zaradi napredkov v medicini in znanosti nasploh preživi večje število bolnikov s pridobljeno 

možgansko poškodbo, kar pa pomeni tudi večje število bolnikov z zmanjšanimi zmožnostmi. Zato je 

država še toliko bolj usmerjena v primarno preventivo preprečevanja pridobljenih možganskih 

poškodb.  

V primerjavi s tujino je v Sloveniji premalo oseb po pridobljeni možganski poškodbi deležnih celostne 

in dovolj dolge rehabilitacije. Rehabilitacijo največ izvajajo v Inštitutu Republike Slovenije za 

rehabilitacijo, premalo pa je ustanov, ki bi nudilo nadaljnjo rehabilitacijo osebam po pridobljeni 

možganski poškodbi. Podatki za osebe po nezgodni možganski poškodbi kažejo, da je celostne 

rehabilitacije deležnih le 4-5% oseb. Za celotno skupino oseb s pridobljenimi možganskimi 

poškodbami sicer ni statističnih podatkov, nedvomno pa odstotek v tem primeru nikakor ne more biti 

višji.  

 

Rehabilitacija zagotavlja programe, ki bolniku omogočajo izboljšanje ali prilagoditev 'izgubljenih' 

funkcij. Rehabilitacija je dolgotrajen, ciljno usmerjen proces, ki zahteva timsko sodelovanje 

strokovnjakov ter bolnika in njegove družine. Končni cilj vsake rehabilitacije pomeni razvijanje 

optimalnih fizičnih in psihičnih sposobnosti ter čimprejšnja ponovna vrnitev v družbo in na 

(prilagojeno) delovno mesto (Košorok, 1995). Vsakemu bolniku mora biti ponujena rehabilitacija kot 

»temeljna človekova pravica«, brez nje je namreč obsojen na slabše samostojno delovanje (Marinček, 

2008).  

Ker se pridobljene možganske poškodbe tako zelo razlikujejo že po načinu nastanka, kaj šele po 

obsegu in težavnosti poškodbe možganov, ne smemo postavljati enotnih ciljev rehabilitacije. Vsak 

bolnik po pridobljeni možganski poškodbi potrebuje individualno prilagojen načrt zdravljenja in 

rehabilitacije.  
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Okrevanje po pridobljeni možganski poškodbi je dolgotrajno in neenakomerno. Največji napredek se 

pozna v prvih šestih mesecih (predvsem na telesnem področju), nato se stanje popravlja bolj počasi 

in predvsem manj vidno (na kognitivnem področju). Sicer pa poteka rehabilitacija še več let po 

poškodbi možganov. Pri tem je potrebno poudariti pomen družine, ki skuša vzdrževati izboljšano 

stanje družinskega člana s pridobljeno možgansko poškodbo (Powell, 1996).  

Možgani se lahko v določeni meri sami 'popravijo', kar imenujemo spontano okrevanje. Radonjič 

Miholičeva (1995) kot razlog povzema slednje: 

1. obnova funkcij prek novih sinaptičnih povezav med preostalimi nevroni 

2. obnova funkcij z nadomeščanjem, kjer posamezni predeli možganov prevzamejo funkcije 

prizadetih delov 

3. obnova funkcij s preoblikovanjem funkcijskih sistemov (prek učenja) 

4. spontano ponovno vzpostavljanje višjih psihičnih funkcij 

 

Spontano okrevanje seveda ne zagotavlja optimalnih rezultatov, zaradi tega je potrebno še 

'spodbujano okrevanje' ali celostna rehabilitacijska obravnava. Zgodnje spodbujano okrevanje se 

pozna na boljšem končnem izidu zdravljenja.  

 

2.6.1 Funkcijsko ocenjevanje 

Pred samim začetkom rehabilitacije si mora strokovni tim  pridobiti podatke o funkcioniranju bolnika, 

zato da lahko sploh načrtuje delo, postavlja cilje, predvideva izid, itd. Pomen funkcijskega 

ocenjevanja v rehabilitaciji je v: 

- oceni izhodiščnega stanja 

- zaznavanju in razumevanju bolnikovih okvar in prizadetosti, preostalih sposobnosti in potreb ter 

zastavljenih ciljev ob začetni oceni kliničnega stanja 

- spremljanju sprememb funkcijskega stanja in stopnje odzivnosti na terapevtsko obravnavo ter 

prilagajanje le-te 

- odločitvi o zaključku zdravljenja in prenosu programov v domače okolje ali premestitvi na drug nivo 

oskrbe 

- posredni oceni kakovosti, učinkovitosti in končnega izida rehabilitacijske obravnave  

(Košorok, 2003).  

 

Ocenjevanje funkcijskega stanja je nujno na začetku obravnave, med samim potekom rehabilitacije 

(za prilagajanje ciljev) ter na koncu obravnave. Zdravniki in drugi soudeleženci v timu uporabljajo 

mnogo ocenjevalnih lestvic, ki ugotavljajo stanja bolnikov na različnih področjih že od akutnega 

obdobja naprej. V uporabi so najpogostejše naslednje lestvice:  

 GCS: Glasgowska lestvica kome-ocenjuje odpiranje oči, motorični in govorni odziv v prvih 24 

urah do 1 tedna po poškodbi 

 FIM: Lestvica funkcijske neodvisnosti-zavzema področje hranjenja, telesne nege, kontrole 

sfinktrov, pomičnosti, gibanja, sporazumevanja, socialnih stikov, spoznavnih sposobnosti 

  FAM: vsebuje še dvanajst dodatnih ocen, med drugim tudi funkcioniranje osebe v družbi 
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  RLOCF: Rancho Los Amigos Scale of Cognitive Levels and Expected Behaviour: ocenjuje 

bolnikovo zaznavno vedenjsko funkcioniranje 

  DRS: Disability Rating Scale: meri spremembe bolnikovega telesnega, zaznavnega in 

psihosocialnega stanja v različnih obdobjih od kome do vračanja v družbi (prav tam). 

 

 

2.6.2 Potek rehabilitacije 

Rehabilitacijo po pridobljeni možganski poškodbi delimo v štiri obdobja (Košorok, 1995, 2005a):  

1. Urgentno ali nevrokirurško obdobje 

V tem obdobju je zdravljenje usmerjeno v stabilizacijo splošnega zdravstvenega stanja, preprečevanje 

stanj, ki ogrožajo življenje, ter preprečevanje sekundarnih komplikacij (preležanin, hipertonusa, 

patoloških gibalnih vzorcev, itd.). V tem obdobju se začne zgodnja rehabilitacijska obravnava s 

pravilnim nameščanjem bolnika, vertikalizacijo, nevrofizioterapijo, pri bolnikih v komi pa začnejo z 

multisenzorno stimulacijo, katere cilj je vzpodbujati vzburjenje živčevja in s tem pospešiti okrevanje. 

Stimulacija mora potekati po vseh senzornih poteh: vid, sluh, vonj, okus, pritisk, bolečina in gibanje.  

 

2. Akutno obdobje 

Rehabilitacijski cilji ostajajo približno enaki kot v urgentnem obdobju. To obdobje traja nekako do 

šest mesecev po poškodbi. Bolnik je še vedno v bolnišnici, ampak se počasi vrača v domače okolje. V 

tem času se bolniku povrnejo posamezne funkcije (zavest, govor, funkcija sfinktrov…), strokovni tim 

pa že lažje določi prognozo. Na osnovi prognoze se določi nadaljnja obravnava.  

 

3. Subakutno obdobje 

Trajanje tega obdobja znaša od šest do osemnajst mesecev po poškodbi. Bolnikovo zdravstveno 

stanje je stabilno. Strokovnjaki ocenijo pogoje za bolnikovo vrnitev v ožjo in širšo okolico ter 

profesionalno rehabilitacijo. Rehabilitacija je usmerjena v obravnavo izpadov kognitivnih funkcij, 

logopedsko obravnavo, profesionalno problematiko, preprečevanje komplikacij, vzdrževanje in 

izboljševanje obstoječega stanja.  

 

4. Kronično obdobje 

Značilna je usmerjenost v vzdrževanje doseženega stanja. Najbolj očitni primanjkljaji se kažejo na 

področju višjih psihičnih funkcij ter na čustveno-vedenjskem področju. Bolniku mora, tako kot v vseh 

obdobjih, tudi v tem ob strani stati družina. Glede na bolnikove sposobnosti se predvidi možnost 

šolanja, študija ali zaposlitve, osebo po pridobljeni možganski poškodbi se navaja na nov način 

življenja z omejitvami in prilagoditvami.  

 

 

V prvi fazi je poudarjena predvsem medicinska rehabilitacija, v naslednjih treh fazah pa se združujejo 

vse rehabilitacije: medicinska, socialna in poklicna. Ustrezno rehabilitacijo zagotavljajo naslednji 

strokovnjaki: zdravniki različni specialitet, medicinska sestra, fizioterapevt, delovni terapevt, 
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psihiater, psiholog, socialni delavec, socialni pedagog, specialni in rehabilitacijski pedagog, logoped; 

delo vsakega posameznika bo posebej opisano. 

 

o Medicinska obravnava  

Medicinsko obravnavo sem strogo ločila na delo zdravnikov  in medicinske sestre, čeprav sem spada 

še delo fizioterapevta, delovnega terapevta in psihiatra, kar pa sem posebej opisala. 

 

Zdravniki različnih specialitet imajo največjo vlogo v urgentnem obdobju, ko je bolnikovo življenje 

najbolj ogroženo. Takrat so usmerjeni v vse ukrepe, ki zagotavljajo stabilnost življenjskih funkcij in 

preprečujejo življenju ogrožajoča stanja. Tudi ko je bolnik že v domačem okolju, se zdravnikovo delo 

ne konča, temveč nadaljuje v obliki kontrolnih pregledov in iskanju novih poti za rešitev določenih 

zdravstvenih stanj.  

Kirurške posege izvajajo kirurgi že v urgentnem obdobju, kadar je to nujno, ter v kroničnem obdobju, 

ko je stanje oviranosti jasno. Če je potrebno, inženir ortopedske tehnike predpiše ustrezne 

pripomočke, ki bi posamezniku pomagali pri čim bolj samostojnem delovanju.  

Medicinska sestra je v rehabilitacijskem timu od vsega začetka, ko je bolnik nepokreten in odvisen od 

pomoči druge osebe. V zgodnjem obdobju medicinska sestra skrbi za preprečevanje preležanin, 

kontraktur, kontrolo odvajanja urina in blata, medikamentozno terapijo, kontrolo prehrane in pomoč 

pri hranjenju. Zopet ni nujno, da bolnik potrebuje pomoč na vseh teh področjih, to je odvisno od 

vrste in lokacije poškodbe.  

Medicinska sestra je v stiku z bolnikom prek celega dne, zato je navadno prva oseba, ki opazi 

napredek ali poslabšanje. Zato mora tudi aktivno sodelovati z zdravniki in drugimi strokovnjaki v 

timu. Medicinska sestra skrbi tudi za varnost bolnika, komunikacijo ter stik s svojci (Tušar, 2007).  

V kroničnem obdobju še vedno skrbi za medikamentozno terapijo bolnika ter vodi njegovo 

zdravstveno dokumentacijo. Te naloge opravlja tudi, če je oseba po pridobljeni možganski poškodbi 

vključena v določene varstveno-rehabilitacijske ustanove, kjer pa še skrbi za pomoč pri hranjenju in 

osebni higieni, preprečevanje in pomoč pri epileptičnih napadih, pomaga pri nameščanju v pravilne 

položaje, sodeluje z zdravstvenimi ustanovami itd.  

(http://www.center-zarja.si/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=146).  

Medicinska sestra nudi svojo strokovno pomoč tam, kjer posameznik ne zmore, ali pa pomaga 

posamezniku z vodenjem.   

 

o Fizioterapija 

Delo fizioterapevta se začne že v urgentni fazi z rednim obračanjem bolnika v postelji z namenom 

preprečevanja sekundarnih zapletov (npr. preležanin), skrbi tudi za to, da ne pride do zakrčenja mišic 

ali pojava patoloških gibalnih vzorcev.  

Ko je bolnikovo zdravstveno stanje stabilno, prične fizioterapevt z oceno preostalih motoričnih 

funkcij (od osnovnih gibov do hoje, teka, ocenjuje tudi sposobnosti sedenja, presedanja, vstajanja), 

oceno mišičnega tonusa, kakovosti gibalnih vzorcev, ravnotežja, gibljivosti sklepov (Dečman, 1995). 

Po oceni stanja fizioterapevt izpostavi glavne primanjkljaje in določi kratkoročne in dolgoročne cilje 

http://www.center-zarja.si/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=146
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ter izbere terapevtske postopke. Glavni cilj te obravnave je ponovno učenje osnovnih gibalnih 

elementov ter izboljšanje oziroma pridobitev nekaterih motoričnih funkcij. 

Najpogosteje uporabljene metode in tehnike v fizioterapiji so (Krizmanič, 2005):  

o Bobath metoda  

Ta terapija poskuša prek izboljšanja nadzora drže in spodbujanja selektivnega gibanja izboljšati 

določeno funkcijo. 

o proprioceptivna nevromuskularna facilitacija – PNF  

Cilj te metode je prek izkoriščanja proprioceptorjev in eksterocepterjev telesa vzbuditi učinkovito in 

koordinirano gibanje v vzorcih, izboljšati funkcionalno gibanje, povečati mišično moč in sprostitev. 

o funkcionalna električna stimulacija – FES 

 Metodo se uporablja pri oslabljeni specifični funkciji: pri težavah hoje, krepitvi mišic, prenosih teže 

telesa na spodnje ude, odpiranju dlani itd. Cilj je, da z električno stimulacijo mišic, ki imajo zmanjšan 

hoteni živčni nadzor, dosežejo krčenje mišice in posledično smiselne gibe. 

 

o Delovna terapija 

Naloge delovnega terapevta zavzemajo področje vsakodnevnih aktivnosti osebe z zmanjšanimi 

zmožnostmi. Prva naloga delovnega terapevta temelji na oceni zmožnosti posameznika, nato pa 

delovni terapevt in pacient skupaj določita kratkoročne in dolgoročne cilje.  

Rotarjeva (1995) določa naslednja tri področja dejavnosti v delovni terapiji: 

o funkcionalna delovna terapija 

Pri tem delovni terapevti vključujejo vaje za povečanje gibljivosti sklepov, vaje za izboljšanje 

koordinacije in vaje za spretnost, za izboljšanje grobe motorike, senzorike. Sem spada tudi prenos 

dominantnih spretnosti iz ene okončine na drugo, kadar ni možnosti za izboljšanje na sicer 

dominantni okončini.  

o učenje dnevnih aktivnosti 

Sem spada učenje hranjenja, osebne higiene, vožnje z vozičkom, presedanje z vozička na 

posteljo/stol, oblačenje, slačenje, gospodinjske aktivnosti, oskrba s pripomočki in svetovanje pri 

odstranitvi ovir v domačem okolju.  

o zaposlitvena delovna terapija 

 Zadnji del delovne terapije vključuje razne zaposlitvene dejavnosti, ki osebi po pridobljeni možganski 

poškodbi omogočajo uporabo pridobljenih znanj ter razvijanje novih spretnosti. V Centru Zarja se ta 

del imenuje 'zaposlitev pod posebnimi pogoji'. Uporabnikom omogoča varno delo, prilagajanje 

pripomočkov, uvajanje v delo, razvijanje delovnih spretnosti, nabavo sredstev, prodajo izdelkov, kar 

jim predstavlja majhen vir zaslužka  

(http://www.center-zarja.si/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=94).  

 

o Psihiatrična obravnava 

Po pridobljeni možganski poškodbi se pogosto pojavijo psihosocialne in osebnostne spremembe, ki 

lahko prerastejo v duševne motnje. Najpogosteje se pojavljajo depresija, obsesivno-kompulzivna 

motnja, zloraba in odvisno od psihoaktivnih substanc, bipolarna motnja, fobije, panična motnja, 

http://www.center-zarja.si/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=94
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psihotične motnje. Zaradi tega je nujna prisotnost nevropsihiatra strokovnem timu. Nevropsihiater 

pomaga posamezniku z medikamentozno terapijo v kombinaciji s psihoterapijo in vedenjsko 

kognitivno terapijo (Merc in Žagar, 2010). 

 

o Psihološka obravnava 

Po poškodbi se oseba sooča s spremenjenim stanjem, kar ji lahko vzbuja tesnobo, depresijo, razne 

čustvene obremenitve, občutek nesposobnosti, ki se še ojača navadno po vrnitvi v domače okolje. 

Psihološka pomoč mora biti zato pravočasna (z namenom zmanjšati vpliv posledic poškodbe) in 

ustrezna. Začne se že v urgentnem obdobju s senzorno stimulacijo ter nadaljuje prek vseh obdobij 

rehabilitacije, lahko pa traja tudi vse življenje.  

Psihološka obravnava mora biti usmerjena k posamezniku, svojcem, drugim osebam v širšem okolju 

ter ostalim terapevtom.  

Delo psihologa vključuje: 

o psihodiagnostiko 

o  psihoterapijo in 

o kognitivni trening.  

Psihodiagnostika zajema integracijo podatkov o značilnostih poškodbe, osebnosti pred poškodbo, 

stanju višjih psihičnih sposobnosti, stopnji prizadetosti kognitivnih, čustvenih in vedenjskih področij 

osebnosti, posebnosti socialnega okolja, fazah okrevanja. Namen psihološke ocene je boljše 

razumevanje bolnika, njegovih preostalih sposobnosti ter potreb v rehabilitaciji.  

Psihoterapija predstavlja nujni del psihološke obravnave, ker se po pridobljeni možganski poškodbi 

pogosto pojavijo osebnostne in psihosocialne motnje. Pojav in intenzivnost le-teh je odvisna od 

značilnosti osebnosti pred poškodbo, nevrološko pogojenih sprememb po poškodbi, psihičnih reakcij 

na dojeto situacijo. Problem nastane, kadar se oseba s poškodbo možganov ne zaveda svojih težav ali 

jih zanika. Takrat je potrebno, da psihoterapevt krepi posameznikovo sposobnost samoopazovanja, 

posameznika navaja na kritično in realno presojanje situacije in sebe ter samozaupanje. Kot 

psihoterapevtska tehnika se najpogosteje uporablja kognitivno-vedenjski pristop.  

Kognitivni trening oziroma kognitivna rehabilitacija se uporablja pri krepitvi kognitivnih funkcij, ki so 

prizadete, ter pri razvijanju strategij za premagovanje težav, katerih izvor je prav v prizadetih 

kognitivnih funkcijah (Radonjič Miholič, 1995). Več o kognitivni rehabilitaciji bo predstavljeno v 

podpoglavju 2.6.4.  

 

o Socialnopedagoška obravnava 

Socialni pedagog poskuša najprej pomagati pri soočenju z življenjem po poškodbi, kajti življenje po 

poškodbi nikakor ni več enako kot je bilo pred tem. Skupaj s posameznikom išče realne in dosegljive 

cilje, pomaga pri oblikovanju pozitivne samopodobe in uči samostojnega odločanja, pomaga pri 

ponovnem vključevanju v družbo ter sodeluje s svojci.  

Čustvene in vedenjske posledice pridobljenih možganskih poškodb so običajno najbolj moteče za 

družino in nasploh za družbo. Naloga socialnega pedagoga je, da pomaga osebi po poškodbi 

možganov ozavestiti neprimerne vzorce vedenja in čustvovanja in učiti ter utrjevati pozitivne vzorce 
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vedenja. Obenem uči posameznika kontrole misli in vedenja, reagiranja v konfliktnih situacijah, 

izražanja mnenja, varnega sproščanja jeze  

(http://www.center-zarja.si/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=152).  

 

o Socialno delo 

V vseh fazah rehabilitacije so naloge socialnega delavca usmerjene na posameznika, svojce, 

skupinsko delo s posameznikom in svojci ter skupnostno socialno delo. Pri delu s posameznikom je 

potrebno najprej pridobiti bolnikove osebne podatke, podatke o njegovi družini, poklicu, 

ekonomskem stanju, stanovanjskih razmerah, interesnih dejavnostih. Prek intervjuja socialni delavec 

pridobi podatke in dobi vpogled v problematiko ter tako določi cilje (ponovna vključitev v družino, 

širše okolje, ureditev socialnega in ekonomskega statusa, namestitev v ustanovo…).  

Socialni delavec svojcem svetuje glede pravic in zakonskih zahtev. Svojcem je na voljo za lažje 

premagovanje stisk, seznanja jih s potekom rehabilitacije. Skupaj z bolnikom in svojci načrtujejo 

potrebno pomoč na domu. Obenem se mora socialni delavec povezovati z drugimi ustanovami, kot 

so center za socialno delo, zdravstveni dom, bolnišnica, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter Zavod za zaposlovanje, socialnovarstveni 

zavodi itd. (Kosem, 2004).  

Ko je oseba po pridobljeni možganski poškodbi sprejeta v določeno ustanovo, socialni delavec 

sprejme in evidentira vlogo, vključi uporabnika v storitev, sodeluje s Komisijo za sprejem, premestitev 

in odpust, vodi dokumentacijo in predvsem sodeluje z uporabnikom v individualnem in skupinskem 

delu  

(http://www.center-zarja.si/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=95).  

 

o Specialnopedagoška obravnava 

V Sloveniji je v okviru dolgotrajne rehabilitacije v spodaj omenjenih ustanovah specialna in 

rehabilitacijska pedagoginja zaposlena le v Centru Zarja.  

Delo specialne pedagoginje poteka individualno, v skupini, v okviru kombiniranih obravnav (skupaj s 

še enim terapevtom) ter v obliki notranjega izobraževanja.  Največ dela poteka indivudalno, v skupini 

pa v obliki študijskih krožkov ter novih pristopov kot so telovadba za možgane in taktilna integracija. 

Individualno delo zajema diagnostiko, načrtovanje, izvajanje in evalvacijo. Diagnostika se začne z 

anamnezo, nadaljuje pa z različnimi preizkusi in testi, na osnovi katerih specialna pedagoginja 

predvidi, katere sposobnosti in veščine so še ohranjene ter katere niso. Problem diagnostike 

predstavlja pomanjkanje diagnostičnih testov, ki bi bili prilagojeni populaciji odraslih oseb s 

pridobljeno možgansko poškodbo. Diagnostika predstavlja temelj za načrtovanje individualiziranega 

programa, katerega sestavni član mora vsekakor biti oseba s poškodbo možganov, po potrebi pa tudi 

svojci. Pri načrtovanju ciljev prihaja v ospredje specialnopedagoško delo na samozavedanju, kajti 

oseba s poškodbo možganov velikokrat ni sposobna realno zaznati situacije in problemov. Zato je 

naloga specialne pedagoginje, da pomaga pri oblikovanju realnejših in predvsem bolj dosegljivih 

ciljev.  Nujno pri načrtovanju ciljev pa je upoštevanje želja vsakega posameznika, kjer se kaže 

poudarek na ohranjenih sposobnostih in interesih.   

http://www.center-zarja.si/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=152
http://www.center-zarja.si/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=95
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Izvajanje ciljev je usmerjeno na razvijanje branja, pisanja in računanja, razvoj logičnega mišljenja, 

izboljšanje koncentracije in pozornosti, utrjevanje spomina, razvijanje orientacije, itd. Vse aktivnosti 

morajo biti prilagojene odrasli osebi, zato npr. poznavanje črk, branje, razvijanje pozornosti ne 

potekajo čisto »šolsko«, ampak so te dejavnosti umeščene v »akademski paket«, ki poteka prek 

vseživljenjskega učenja (študijski krožki, učenje računalništva, tujega jezika, naravoslovja…). 

Ker pa kognitivne težave vplivajo na vsa področja funkcioniranja posameznika, mora primarna 

rehabilitacija specialnega pedagoga potekati prav na tem področju, in sicer v obliki kognitivnega 

treninga oziroma rehabilitacije. Ta zavzema področja pozornosti, spomina, vidnega zaznavanja, 

reševanja problemov in izvršilnih funkcij.  

Evalvacija poteka po vsakem individualnem srečanju  

(http://www.center-zarja.si/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=97).  

 

o Logopedska obravnava 

Delo logopeda se začne v akutni fazi, ko še obstajajo največje možnosti za biološko popravljanje in 

posledično rehabilitacijo. Dejansko pa veliko bolnikov po možganski kapi obišče logopeda šele, ko 

akutna faza že mine. Problem predstavlja tudi premajhno število logopedov, ki se ukvarjajo z 

odraslimi, ter dejstvo, da je veliko jezikovnih motenj spregledanih, zato niso vsi bolniki deležni 

logopedske obravnave v optimalnem času (Žemva, 2004). 

Pri osebah s pridobljeno možgansko poškodbo se kot težave v komunikaciji najpogosteje pojavljajo 

afazije, dizartrije, disfonije, težave z branjem in pisanjem, poleg tega pa še težave s požiranjem 

(disfagije). Naloge logopeda so torej usmerjene v ugotavljanje, ocenjevanje in izboljšanje govorno-

jezikovnih sposobnosti.  

V akutni fazi logoped določi tip in značilnosti komunikacijske motnje, prepozna deleže drugih 

deficitov, oceni stopnjo motnje in funkcionalne posledice komunikacijske motnje, ugotovi bolnikove 

potrebe v komunikaciji (prav tam). Po končani diagnostični oceni začne oblikovati individualni 

program, ki navadno obsega: vzpostavljanje najbolj ustreznega načina komunikacije z bolnikom, 

spodbujanje in razvijanje verbalne komunikacije, spodbujanje razumevanja, vaje branja in pisanja, 

vaje računanja, osveščanje bolnika in svojcev o problemih govorno-jezikovne komunikacije, iskanje 

nadomestnih načinov komunikacije ter spremljanje in pomoč po zaključeni hospitalizaciji (Ogrin, 

1995).  

Po pridobljeni možganski poškodbi so pogoste motnje požiranja: težave pri oslabljeni ustni zapori, 

prisotnosti patoloških refleksov, nezmožnosti žvečenja in grizenja, omejeni gibljivosti jezika, slinjenju, 

iztekanju hrane iz ust… Takšne težave zahtevajo timsko delo zdravnikov, logopeda, delovnega 

terapevta, fizioterapevta, respiratornega terapevta in medicinske sestre (Prosnik in Lang, 2005).  

Logopedsko terapijo se izvaja toliko časa, da je dosežena popolna obnovitev govorno-jezikovnih 

sposobnosti oziroma neka stabilna raven, ki je ni mogoče več izboljšati. Navadno traja to še več let po 

poškodbi.  

 

 

 

http://www.center-zarja.si/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=97
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2.6.3 Dolgotrajna rehabilitacija 

Po rehabilitaciji na Inštitutu Republike Slovenije za rehabilitacijo se posamezniki vrnejo domov, kjer 

so lahko še vedno deležni ambulantne rehabilitacije, ali pa se vključijo v določeno ustanovo. 

Posledice pridobljenih možganskih poškodb so včasih tako hude, da osebi po rehabilitaciji kljub 

dodatni pomoči onemogočajo vrnitev v šolo ali na delovno mesto. Takrat je zaželeno, da se vključijo v 

programe dolgotrajne rehabilitacije, ki jih v Sloveniji izvajajo Center Zarja (Ljubljana), Center Korak 

(Kranj), Zavod Naprej (Maribor) in VDC Nova Gorica-enota Stara Gora. Žal se večkrat zgodi, da so 

osebe s pridobljeno možgansko poškodbo vključene v neustrezne ustanove, kjer tudi niso deležni 

pravilne rehabilitacijske obravnave.  

 

 Programi dolgotrajne rehabilitacije zagotavljajo, da oseba po pridobljeni možganski poškodbi doseže 

optimalno raven samostojnega delovanja. Če se pri tem napredek ne pokaže, dolgotrajna 

rehabilitacija omogoča vsaj vzdrževanje že obstoječega stanja ter s tem preprečuje nazadovanje 

posameznikovih sposobnosti. Cilj dolgotrajne rehabilitacije je torej usmerjen v razvijanje ohranjenih 

sposobnosti do najvišje možne mere.  

Program dolgotrajne rehabilitacije še vedno deluje v okviru timskega pristopa do posameznika in 

skupaj s posameznikom, saj mu lahko le na ta način nudi celostno rehabilitacijo. Dolgotrajna 

rehabilitacija zagotavlja enake obravnave, ki so že zgoraj opisane, nekatere ustanove pa zagotavljajo 

še oblike neformalnega izobraževanja (študijski krožki, vseživljenjsko učenje), varstvene programe, 

delovne programe (kreativne delavnice, zaposlitev pod posebnimi pogoji, integrirana zaposlitev) ter 

samostojno življenje ob pomoči v bivalni enoti (Reberšak, 2005).  

Poleg interdisciplinarnih obravnav so v procesu dolgotrajne rehabilitacije prisotne še kombinirane 

obravnave. Pri tem gre za istočasno obravnavo z dvema ali več terapevti različnih strok s ciljem 

doseganja najvišje funkcijske samostojnosti (Jagodic, Vogrinc in Bunderla, 2007).  

 

 

2.6.4  Kognitivna rehabilitacija 

Iz številnih raziskav je znano, da so pri osebah s pridobljeno možgansko poškodbo prav kognitivne 

posledice najdlje prisotne, lahko vztrajajo tudi celo življenje. Težave se lahko pojavijo na enem ali več 

izmed kognitivnih področij. Kognitivna rehabilitacija zato vsebuje niz terapevtskih pristopov in tehnik 

z namenom izboljšati kognitivno delovanje posameznika in njegovo ponovno vključevanje v 

dejavnosti. Te vrste rehabilitacije ne izvaja en sam terapevt, ampak več; npr. psiholog, specialni 

pedagog, delovni terapevt itd. 

Kognitivna rehabilitacija zajema področja pozornosti, spomina, izvršilnih funkcij, vidno-prostorskih 

sposobnosti ter reševanja problemov. Ponavadi se področja močno prepletajo med seboj, oziroma se 

ni mogoče omejiti le na eno področje brez da bi se ob tem dotaknili še drugega področja, zato je 

kognitivna rehabilitacija usmerjena na več kot eno kognitivno področje hkrati.  

V literaturi se omenjata dva različna pristopa kognitivne rehabilitacije. Obnovitveni pristop je 

usmerjen v ohranjanje in krepitev specifičnih kognitivnih funkcij ter starih vedenjskih vzorcev. Ta 

pristop je usmerjen v določeno kognitivno področje, izhaja pa iz domneve, da je mogoče oškodovane 
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kognitivne funkcije z vajo obnoviti. Nadomestni pristop se nanaša na učenje novih veščin in uporabo 

zunanjih pripomočkov (strategij) s ciljem zmanjšati oviranost pri izvajanju neke aktivnosti (Čuš, 

Vodušek in Repovš, 2010).  

 

Malia (2005) navaja, da kognitivna rehabilitacija poteka prek:  

1. Izobraževanja 

Vsaka oseba s pridobljeno možgansko poškodbo naj bi se udeleževala izobraževanj o poškodbi, 

rehabilitaciji, kognitivnih problemih, emocionalnih posledicah, že zgodaj naj bi se naučila čim več o 

svoji prognozi in o tem, kako se spopadati s spremembami. Izobraževanja vodi terapevt, individualno 

ter v skupini od tri do sedem oseb. To mora potekati redno, kot proces in ne kot enkratna dejavnost. 

Pri tem se uporabljajo različne strategije in pripomočki: knjige, članki, internet.  

2. Učenja postopka 

Namen tega je v stimuliranju oslabljenih nevroloških poti prek uporabe novih nepoškodovanih poti ali 

prek delno poškodovanih poti. Vaje učenja postopka naj bi bile kratke, intenzivne in različne. Prav 

tako naj bi že prej pripravili sistematičen in strukturiran program vaj, ki naj bi osebi s poškodbo vodil 

do vrste funkcionalnih spretnosti. Po koncu vsake vaje je potrebno prikazati rezultate. Rezultate se 

primerja s prejšnjimi rezultati iste vaje, kar omogoča osebi uvid v situacijo, oziroma daje poudarek na 

samozavedanju.  

3. Učenja strategij 

Strategije se uporabljajo kot nadomestek, kadar težav ni mogoče izboljšati na 'naraven način' (prek 

novih nevroloških poti v možganih). Strategije se delijo na zunanje in notranje. Zunanje predstavljajo 

na primer opomniki, beležke, koledarji itd.. Med notranje štejemo vizualizacijo, asociacije,… Notranje 

strategije na zunaj niso vidne, zahtevajo pa več kognitivnih sposobnosti kot zunanje, zato naj bi se 

zunanjih strategij naučili najprej. Osebe po poškodbi možganov je potrebno naučiti, da bodo lahko 

celo življenje odvisni od teh strategij.  

4. Učenja funkcijskih aktivnosti  

Naloge naj bi omogočale izboljšanje vsakodnevnih aktivnosti. Funkcijske aktivnosti naj bi bile 

uporabljene kot sredstvo za obravnavo kognitivnih primanjkljajev ter kot način za dosego 

funkcionalnih ciljev. Funkcijske cilje naj izbere oseba skupaj s terapevtom, vendar morajo biti cilji 

blizu osebi s poškodbo možganov. Aktivnosti je potrebno razdelati na posamezne delčke, povezovale 

pa naj bi se skupaj z učenjem postopka in učenjem strategij.   
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3. ORIENTACIJA PRI OSEBAH PO PRIDOBLJENI MOŽGANSKI POŠKODBI 
 

3.1 Definicija in vrste orientacije 

Po Mednarodni klasifikaciji funkcioniranja, zmanjšane možnosti in zdravja (2006) so funkcije 

orientacije opredeljene kot splošne duševne funkcije zavedanja in določanja odnosa do predmeta, 

sebe, drugih, časa, okolja in prostora. Pri osebah s pridobljeno možgansko poškodbo so te funkcije 

pogosto okrnjene, kar vodi do dezorientacije oziroma težav z orientacijo. Težave so lahko 

prehodnega značaja (povezane s potravmatsko amnezijo) ali pa vztrajajo dlje časa, lahko tudi celo 

življenje.  

 

V Mednarodni klasifikaciji funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja so določene naslednje 

vrste orientacije: 

o časovna orientacija 

o prostorska orientacija 

o orientacija o osebah 

o orientacija o predmetih 

o orientacija o prostoru 

 

V povezavi s poškodbami možganov se najpogosteje omenjajo časovna in prostorska (dez)orientacija 

ter (dez)orientacija o osebah; le-tem bom tudi posvetila največ pozornosti. Zasledila sem še eno vrsto 

orientacije, ki je tudi zelo pomembna pri osebah s pridobljenimi možganskimi poškodbami, in sicer 

situacijsko orientacijo.  

Nekatere osebe imajo težave le z eno ali dvema vrstama orientacije, nekateri pa imajo težave kar na 

vseh področjih orientacije.  

 

 

3.1.1 Časovna orientacija  

Funkcije časovne orientacije so razložene kot duševne funkcije, ki omogočajo zavedanje današnjega, 

včerajšnjega in jutrišnjega dneva, datuma, meseca in leta (Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, 

zmanjšane možnosti in zdravja, 2006).  

Časovna orientacija spada med bolj kompleksne, saj upravljanje s časom zahteva višje kognitivne 

procese, posledično se časovna orientacija razvojno pojavi med zadnjimi. Kognitivni nivo osebe se po 

poškodbi pogosto zniža. Zato so na tem področju orientacije tudi najbolj pogoste težave po 

pridobljeni možganski poškodbi.  

 

Dezorientiranost v času je lahko prehodna (na primer, ko se bolnik zbuja iz kome) ali stalna. Pri tem 

moramo zopet ločiti, da je oseba lahko dezorientirana le glede dneva ali/in meseca ali/in leta itd., 

lahko pa časovna dezorientacija poseže na vsa spodaj našteta področja časovne orientacije. V tem 

primeru sploh ne zaznava več časa kot takega, zaznavanje časa je zanjo izgubljeno. Do neke mere se 
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da časovno orientacijo izboljšati s pomočjo treninga, ki pa je omejen na skupino oseb z dovolj visoko 

ravnjo kognitivnega funkcioniranja.  

 

Charlesworth in Lind (1990) ločita dva elementa časa, to sta zaporedje in trajanje časa. Zaporedje se 

nanaša na vrstni red dogodkov, trajanje pa na to, koliko časa traja nek dogodek. Za razumevanje časa 

sta ti dve komponenti zelo pomembni, saj brez tega otrok ali odrasla oseba ne razume koncepta časa.  

 

V sklop časovne orientacije spada poznavanje: 

o pojmov: dan-noč, včeraj-danes, danes-jutri, začetek-konec, prej-kasneje, zgodaj-pozno, takoj-

čez nekaj časa, prvi-zadnji,  

o delov dneva (zjutraj, dopoldne, opoldne, popoldne, zvečer, ponoči) 

o dni (današnji, včerajšnji, jutrišnji dan, zaporedje dni) 

o tednov (število dni v tednu, začetek-konec tedna) 

o mesecev (sedanji mesec, začetek, sredina, konec meseca, zaporedje mesecev) 

o leta (sedanje, preteklo, prihodnje in povezava z dogodki) 

o letnega časa (trenutni letni čas, poznavanje značilnosti letnih časov, zaporedje letnih časov) 

o datuma 

o ure (določevanje trenutnega časa na digitalni in mehanski uri, poznavanje pojmov ura, 

minuta, sekunda) 

 

Prav tako spada sem tudi ocenjevanje trajanja določene aktivnosti. 

 

 

3.1.2 Prostorska orientacija 

Prostorska orientacija se nanaša na zavedanje lastne lokacije, na primer neposredne okolice, mesta in 

države (Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane možnosti in zdravja, 2006). Soroden izraz 

prostorski orientaciji je krajevna orientacija.  

 

Ko želimo osebo povprašati o prostorski ali krajevni orientaciji, imamo v mislih: 

o kraj/prostor, kjer se oseba trenutno nahaja 

o ustanovo, kjer se oseba nahaja 

o mesto ali vas, kjer se oseba trenutno nahaja 

o državo, v kateri se nahaja 

o poznavanje poti do določenega prostora v domu/ustanovi 

o poznavanje dejavnosti, ki se dogajajo v določenem prostoru 

o poznavanje stalnega mesta predmetov (npr. mesto, kjer je kavomat, urnik, jedilnik…) 

 

 

 

 



36 
 

3.1.3 Orientacija o osebah 

Pri orientaciji o osebah gre za zavedanje lastne identitete (orientacija o sebi) in identitete 

posameznikov v okolju (orientacija o drugih. 

 

Orientacija o sebi se nanaša na: 

o ime in priimek 

o starost 

o datum in kraj rojstva 

o naslov 

o telefonsko številko  

o status (poročen, samski, ločen…)  

o izobrazbo ter delo posameznika 

 

V najhujših primerih dezorientiranost o sebi vodi v izgubo lastne identitete.  

 

Področje orientacije o drugih pa zavzema poznavanje: 

o družinskih članov (imena, odnosi med njimi)  

o prijateljev 

o uporabnikov določenega programa (dolgotrajne) rehabilitacije 

o zaposlenih in njihovih poklicev 

 

Dezorientiranost te vrste je najbolj boleča za svojce, kajti oseba s pridobljeno možgansko poškodbo 

jih ne zaznava več v takšnem razmerju kot nekoč. Neki moški, ki ima s tem težave, na primer nima več 

enakega odnosa do svoje žene, saj je ne zaznava več tako, ampak misli, da je njegova mati, hčerka ali 

prijateljica.  

 

 

3.1.4 Situacijska orientacija 

Za situacijsko orientacijo je značilno, da oseba ve, kje je in zakaj je na tem določenem mestu. Zato je 

ta vrsta orientacije prehodno pogojena s prostorsko orientacijo. Poenostavljeno bi lahko rekli, da gre 

za lastno zavedanje o situaciji - o pridobljeni možganski poškodbi.  

 

Situacijska orientacija vključuje zavedanje lastnega stanja:  

o zavedanje posameznika, da je doživel poškodbo možganov 

o vzrok pridobljene možganske poškodbe 

o poznavanje funkcije možganov 

o zavedanje spremljajočih motenj (telesnih, kognitivnih, emocionalnih, vedenjskih) 

o zavedanje, da je odvisen od pomoči drugih ljudi 

o vzrok uporabe določenih rehabilitacijskih pristopov 

o spomini na rehabilitacijo 
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o pogled na poškodbo 

 

Situacijska dezorientiranost je lahko prehodna ali kronična, lahko se veže le na določena področja ali 

na vsa področja. Vzrok je v slabšem zavedanju ali pa v zanikanju situacije (Tanner, 2003).  

 

 

Če ali kadar je oseba dezorientirana na več nivojih orientacije, jo ta neznana situacija, ljudje in kraj 

spravljajo v stisko, neugodje, stres in nenazadnje tudi agresijo. Agresija je morda bolj pogosta pri 

potravmatski amneziji, ko je oseba s pridobljeno možgansko poškodbo v bolnišnici in so še prisotne 

težave z orientacijo. Posameznik namreč ne ve, kje je, kaj se mu je zgodilo, zakaj mora biti v določeni 

bolnišnici, ustanovi, kakšne so posledice pridobljene možganske poškodbe… Prepričan je, da je z njim 

vse v redu in da mu ni treba biti v bolnišnici ali sodelovati pri rehabilitaciji. Težave z orientacijo lahko 

po nekaj časa izzvenijo ali pa ostanejo trajne.  

Če je prisotna dezorientiranost na vseh štirih področjih orientacije, se zgodi, da oseba, ki pride v neko 

ustanovo, vse znova in znova doživlja kot prvič. Vsi obrazi so mu nepoznani, prav tako tudi ustanova, 

ne ve, zakaj sploh mora biti tam. To so najhujši primeri težav z orientacijo, ki pa so vezani na hude 

spominske težave.   

 

 

3.2. Povezava orientacije, spomina in ostalih kognitivnih funkcij 

3.2.1 Orientacija v soodvisnosti od spomina 

Ko govorimo o orientaciji, se moramo neizbežno posvetiti tudi spominu. Orientacije brez spomina niti 

ni. Kako naj vemo, kdo smo mi in drugi ljudje okrog nas, kateri dan je, kje smo, kako smo se znašli na 

določenem mestu, če nimamo prehodnih in potrebnih informacij že shranjenih v spominu.  

 

Spomin poenostavljeno pomeni sistem, ki zagotavlja, da shranimo in ohranimo informacijo ter da jih 

lahko v prikličemo, ko je potrebno. Pogoja za nemoteno delovanje tega sistema predstavljata 

pozornost in sposobnost procesiranja informacij.  

 

3.2.1.1 Spominski model, vrste spomina ter procesi spominskega delovanja 

V svetu je najbolj poznan osnovni spominski model iz leta 1968 (Atkinson in Shiffrin v Šešok in  Sever, 

2003), ki v grobem tudi še drži. Po tem modelu je spominski sistem razdeljen na senzorni, kratkoročni 

in dolgoročni spomin (slika 1).  

 

Slika 1: Shema spominskega sistema. 
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Senzorni spomin shranjuje senzorne informacije v senzorni shrambi, vendar le delček sekunde. 

Informacije z razpadom hitro izginejo iz tega sistema, če jim ne namenimo pozornosti, da preidejo v 

kratkoročni spomin. Kratkoročni spomin je spomin za dogodke, ki so se pojavili v zadnjih nekaj 

sekundah in pri katerih še ni prišlo do interpretacije. Kapaciteta kratkoročnega spomina naj bi znašala 

7 +/- 2 enoti. Informacije hitro izginejo iz tega sistema, saj jih zamenjajo nove informacije. Iz 

kratkoročnega spomina prehajajo informacije v dolgoročni s pomočjo ponavljanja, ki poveča 

možnost, da bo spominska sled ohranjena več ur, dni, mesecev… Dolgoročni spomin nima omejenih 

kapacitet, prav tako ne časa shranjevanja informacij. Informacije iz tega sistema normalno propadejo, 

kadar pride do interference-prepletanja starih in novih informacij. Pri kratkoročnem spominu je 

potrebno dodati še pojem delovnega pomnjenja. Delovni in kratkoročni spomin se deloma prekrivata, 

kljub temu pa med njima obstaja razlika. Delovni spomin se loči od kratkoročnega po tem, da z 

informacijami opravlja kognitivne funkcije, kratkoročni pa le shranjuje določeno število informacij  

kratek čas.  

 

Iz slike 1 je razvidno, da sta Atkinson in Shiffrin dolgoročni in kratkoročni spomin ločila na različna 

sistema, čeprav je danes dokazano, da so sistemi med seboj povezani (včasih na primer informacije 

takoj preidejo iz senzornega v dolgoročni spomin brez ponavljanja).  

Poleg tega je ta model zelo poenostavljen, saj loči le tri vrste spomina, drugi avtorji pa ločijo še več 

vrst znotraj posameznih spominskih sistemov. Dolgoročni spomin se tako deli dalje na proceduralni 

(implicitni) in deklarativni (eksplicitni). Proceduralni spomin shranjuje informacije o tem, kako izvajati 

določene veščine. Deklarativni spomin hrani informacije o dejstvih, objektih, dogodkih in odnosih 

med njimi (semantični spomin) ter osebnih doživetjih (epizodični spomin). Omeniti je potrebno še 

prospektivni spomin, to je spomin za izvedbo prihodnjih dejanj (ali preprosto rečeno 'zapomniti si 

spomniti se'), ki je pri osebah s pridobljeno možgansko poškodbo zelo pogosto okrnjen.  

 

Delovanje spominskega sistema zagotavlja pet procesov (Šešok, 2006): 

1. Pozornost 

Je sposobnost osredotočanja na nalogo in ohranjanja zanimanja. Brez pozornosti se informacije ne 

morejo vkodirati.  

2. Vkodiranje 

Pomeni registracijo informacij med procesom učenja. Učinkovitost vkodiranja je odvisna od globine 

procesiranja informacij, to pa je odvisno od povezovanja informacij z že znanimi asociacijami.  

3. Shranjevanje 

Ko je informacija enkrat vkodirana, je tudi shranjena v dolgoročni spomin. 

4. Konsolidacija 

Gre za proces organizacije kompleksnih informacij, s pomočjo konsolidacije se vkodirajo v dolgoročni 

spomin. Informacije s smiselno in čustveno vsebino si lažje zapomnimo in shranimo v dolgoročni 

spomin. Pojem konsolidacije se nanaša na shranjevanje in utrjevanje spominskih sledi.  
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5. Obnavljanje informacij  

Ta proces zagotavlja dostop do informacij, shranjenih v dolgoročnem spominu. Spontan priklic 

informacij je najtežji, posebej, če imamo 'besedo na jeziku'. Lažje je priklicati besedo, če poznamo 

prvo črko, še lažje pa je prepoznavanje pravega odgovora med dvema možnostma.  

 

Procesi so med sabo povezani, zato motnja enega procesa vpliva na vse ostale. Zaradi motenih 

procesov prihaja do spominskih težav, seveda se kaže lahko vpliv tudi na orientaciji. Dezorientiranost 

je največkrat povezana s pomanjkljivo pozornostjo ter s težavami obnavljanja (predvsem priklica) 

informacij.  

 

3.2.1.2 Lokalizacija spomina 

Strokovnjaki so včasih menili, da se spomina ne da lokalizirati. To mišljenje se je do današnjega časa 

že močno spremenilo glede na raziskave pri bolnikih z možganskimi poškodbami ter s pomočjo 

sodobnih metod (funkcijsko slikanje možganov z magnetno resonanco in pozitronsko emisijsko 

tomografijo, električna stimulacija možganskih predelov med operativnim zdravljenjem epilepsije). 

Tako so locirali posamezne vrste spomina: deklarativni spomin v medialni temporalni lobus, 

spominske procese pri klasičnem in operantnem pogojevanju in proceduralni spomin v bazalne 

ganglije, emocionalni spomin v amigdalo, motorični spomin v male možgane, senzitizacijo in 

habituacijo v primarne senzorične poti, refleksne odgovore skeletne muskulature pa v male možgane 

in hrbtenjačo. Seveda pa obstaja še veliko področij neodkritih.  

Posamezne vrste spomina se med seboj prepletajo, ker so možganska področja med sabo 

funkcionalno povezana. To pomeni, da so posamezne vrste spomina izraz delovanja celotnih 

možganov in ne le specifičnih delov (Živin, 2003).  

Taki podatki nam dajo vedeti, da se spomin (različne vrste spomina) nahaja povsod in da ni le ene 

same lokacije. Prav to je tudi pomembna informacija, ki nam sporoča, zakaj ima toliko ljudi po 

pridobljeni možganski poškodbi spominske težave (vezane tudi na orientacijo) - ker ni ene same 

lokacije spomina in ker se področja med seboj funkcijsko povezujejo ter je zato toliko večja možnost, 

da bo prizadeto vsaj eno območje, ki je tudi odgovorno za spomin in spominske funkcije.  

 

3.2.1.3 Teorije pozabljanja 

Težave s spominom in zato tudi z orientacijo imamo vsi ljudje, ne le tisti, ki so doživeli takšno ali 

drugačno bolezen/poškodbo, ki vpliva na spominske funkcije. Prvi znanstvenik, ki se je lotil 

pozabljanja, je bil Hermann Ebbinghaus. Izdelal je krivuljo, ki je danes znana kot Ebbinghausova 

krivulja, ki nakazuje, da takoj po učenju pozabimo največ informacij.  

 

Dandanes obstaja več teorij, ki skušajo pojasniti pozabljanje kot normalen pojav (Velikonja in Štrukelj, 

2003): 

o Teorija o neučinkovitem zapisu 

Načini zapisa nekaterih informacij so učinkovitejši od drugih. Posebej na to vpliva zbranost, 

pozornost, čustvena obarvanost itd.  
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o Teorija o propadanju spomina 

Ta teorija razlaga pozabljanje kot ugašanje spominskih sledi tekom časa (Šešok, 2006). Vsaka 

spominska sled ugasne, če se je ne uporablja. Predpostavlja se, da pride v možganih do 

propadanja fizioloških mehanizmov, ki so odgovorni za spomin.  

o Teorija interference 

O tej vrsti pozabljanja govorimo, kadar ena vrsta informacije ovira drugo vrsto. Retroaktivna 

interferenca se nanaša na to, ko informacije, ki smo se jih naučili nedavno, ovirajo priklic 

informacij, ki smo se jih naučili v preteklosti. O proaktivni interferenci pa govorimo, kadar 

informacije, ki smo se jih naučili v preteklosti, ovirajo priklic informacij, ki smo se jih naučili 

nedavno. 

o Teorija o nezmožnosti priklica 

Včasih se informacije v nekem točno določenem trenutku ne moremo spomniti, kasneje pa to 

informacijo lahko prikličemo v spomin. Uspešnost priklica informacije naj bi bila odvisna od 

povezanosti informacije s spominskim zapisom. 

 

Šešokova (2006) dodaja še dve drugi teoriji pozabljanja: 

o Potlačitev 

Ta teorija izhaja iz Freudovih teženj, da naj bi neprijetne spomine namerno pozabljali oziroma 

potlačili v podzavest, da se posameznik ne bi obremenjeval z njimi. Ta teorija bi ustrezala tudi 

povezavi s potravmatsko amnezijo, kjer se osebe ne spomnijo same nesreče ter dogodkov pred 

njo, saj so le-ti preveč stresni in grozljivi. Potlačitev spominom v tem primeru nastopa kot 

obrambni mehanizem, ki varuje posameznika pred soočanjem z dogodki pred in med nesrečo.  

o Izkrivljanje 

Nekatere informacije si lahko namerno zapomnimo tako kot sami želimo, kajti na spomine lahko 

vplivajo naši interesi in vrednote. 

 

3.2.1.4 Okrevanje spominskih sposobnosti 

Spomin spada med pomembnejše kognitivne funkcije, saj prek spomina poteka ponovno učenje po 

pridobljeni možganski poškodbi in je zato nosilec rehabilitacije (seveda v povezavi z ostalimi 

kognitivnimi funkcijami). Zato je še toliko bolj pomembno, da oseba ozavesti svoje težave s 

spominom. Pogosto mora pri tem pomagati terapevt, saj lahko oseba spominske težave skriva ali 

zanika.  

Motnje spomina so lahko zelo raznolike ter začasne ali trajne. Stopnja spominske motnje je odvisna 

od obsega, narave in področja možganske okvare, razvojne stopnje, utrjenosti neke sposobnosti ali 

vedenja, psihofizičnih značilnosti osebe itd. Spominske težave se pojavijo kot posledica pridobljenih 

možganskih poškodb, upada drugih kognitivnih sposobnosti (npr. pozornosti) ali motnje čustvovanja 

in razpoloženja (tesnoba, depresija, žalost, apatija).  

Za okrevanje spominskih sposobnosti je značilno, da se najprej obnovijo podatki iz obdobja pred 

poškodbo, bolj zanesljivo je prepoznavanje kot priklic, več težav je s pomnjenjem novih podatkov ter 

povezovanja s starimi izkušnjami (Radonjič Miholič, 2003). Izguba spominskih sposobnosti ni enaka 
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pri vseh modalitetah, zato je potrebno poiskati tisto področje, ki posamezniku najbolj ustreza (vidno, 

slušno, tipno, prek lastnih izkušenj).  

 

 

3.2.2 Orientacija in druge kognitivne funkcije 

Pri orientaciji ni pomemben le spomin, temveč tudi ostale kognitivne funkcije, katerih delovanje se 

med seboj tesno prepleta ves čas. Posameznih kognitivnih funkcij (torej pozornosti, vidnega 

procesiranja, procesiranja informacij, spomina, izvršilnih funkcij) ne moremo obravnavati ločeno, ker 

se njihovo delovanje nenehno prepleta. Vseeno je skozi celoten proces potrebno izpostaviti 

predvsem pozornost, ki predstavlja temelj za nadaljnje funkcioniranje.  Čeprav bom izpostavila tri 

procese posebej, pa to ne pomeni, da na posamezni stopnji niso vključeni tudi ostali kognitivni 

procesi oziroma funkcije.  

 

o Pozornost  

Kot že zgoraj omenjeno, pozornost velja za temelj vseh ostalih kognitivnih funkcij. Brez pozornosti na 

določen dražljaj sploh ne pride do vidnega zaznavanja, kaj šele procesiranja ali pomnjenja in 

načrtovanja. Pozornost sestoji iz več komponent, ki so potrebne za normalno delovanje človeka: 

osredotočenost (pripravljenost na izvajanje), vztrajnost pozornosti (zmožnost ohraniti pozornost dlje 

časa), selektivna pozornost (usmerjanje pozornosti na pomembne dražljaje in ignoriranje motečih 

dražljajev) in deljena pozornost (usmerjanje pozornosti na več dražljajev hkrati).  

Pri osebah s pridobljeno možgansko poškodbo se kažejo primanjkljaji v posameznih komponentah, 

lahko tudi v vseh. To je lahko tudi vzrok za dezorientiranost posameznika. Če se posameznik ne 

osredotoči pri predstavljanju osebe, sploh ne sliši njenega imena in si ga zato tudi ne zapomni. Enako 

se lahko zgodi, če ne zmore ignorirati ostalih šumov v okolici ali če ne zmore več vzdrževati 

pozornosti. Slabša pozornost prisostvuje temu, da oseba ne zmore slediti aktualnim dogodkom ali 

dogajanju nasploh, ne dobi vseh informacij, zato nastanejo posamezne vsebinske luknje. Ker so 

težave s pozornostjo pri osebah po pridobljeni možganski poškodbi dokaj pogoste, je bolj razumljivo, 

zakaj je prisotnih tudi toliko težav z orientacijo.  

 

o Procesiranje informacij 

Procesiranje informacij skupaj z vsemi tremi komponentami (hitrost, kontrola, kapaciteta) se po 

pridobljeni možganski poškodbi spremeni, vpliva pa tudi na orientacijo. Preprosto povedano se 

težave kažejo tako, kot da gre vse prehitro mimo, sami pa ne uspejo slediti tempu. Osebe s 

pridobljeno možgansko poškodbo procesirajo bolj počasi, predelujejo manj informacij in imajo nad 

tem slabšo kontrolo. Na orientacijo to vpliva tako, da si ne morejo takoj zapomniti novih imen, 

prostorov, krajev, poti do posamezne ustanove itd. Zato potrebujejo več časa, vaj in pripomočkov, s 

katerimi si pomagajo, vendar pa tudi to včasih ne zadostuje.  
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o Izvršilne funkcije   

Pri sklopu izvršilnih funkcij, ki jih Malia in Brannagan (2005) delita na sedem področij 

(samozavedanje, postavljanje ciljev, samoiniciativnost, samokontrola, načrtovanje in organizacija, 

samovrednotenje, fleksibilno reševanje problemov), se mi zdi najbolj pomembno izpostaviti kar prvo 

področje, torej samozavedanje. Samozavedanje kot zmožnost zavedanja lastnih močnih in šibkih 

področij ter kot temelj ostalih šestih področij, se lahko po pridobljeni možganski poškodbi korenito 

spremeni. Konkretno v povezavi z orientacijo to pomeni, da se osebe ne zavedajo ali pa se slabše 

zavedajo svojih orientacijskih težav ali pa področij orientacije, ki jim ne delajo problemov. Če se torej 

težave pojavijo že na tej stopnji, to pomeni, da ne morejo postaviti realnih ciljev v zvezi z orientacijo, 

načrtovati in organizirati posameznih korakov do cilja, navesti pripomočkov in strategij, ki bi jih ob 

tem potrebovali, oceniti svojega delovanja ter nasploh rešiti problema v zvezi z dezorientacijo (npr. 

kako si zapomniti nova imena).  
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II. EMPIRIČNI DEL 
 

4. OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJEV 
 

4.1 Problem raziskave in cilji 

Po pridobljeni možganski poškodbi se posledice kažejo tudi na področju orientacije. Za razliko od 

telesnih, vedenjskih in čustvenih težav, so le-te na prvi pogled nevidne, vendar še kako vplivajo na 

posameznikovo samostojnost in življenje. V Sloveniji ali tujini nisem nikjer zasledila raziskav, ki bi 

preučevale to področje, zato me je to še toliko bolj zanimalo. Začudena sem bila, da je nasploh na 

področju orientacije malo ali nič raziskav, kaj šele za populacijo oseb s pridobljeno možgansko 

poškodbo.  

Ker je področje orientacije dokaj obsežno, sem se osredotočila na področja, ki so me najbolj 

zanimala: osebnostna, situacijska, prostorska in časovna orientacija. V raziskovanje teh področij 

orientacije me je prepričalo dejstvo, da so ta področja najbolj pomembna za posameznikovo 

delovanje v družbi. Najprej me je zanimalo, ali že obstaja kakšen merski instrument, ki zavzema 

našteta področja. Majhen del teh področij orientacije pokriva GOAT test (Galveston Orientation & 

Amnesia Test), ampak le osnovna vprašanja iz časovne, prostorske in osebnostne orientacije. Zato je 

bil moj cilj najprej pripraviti takšen instrumentarij, ki bi zavzel vse, kar me je zanimalo o orientaciji.  

Da bi dobila čim bolj realne podatke, sem vsakega uporabnika Centra Zarja Kajuhova povabila na 

intervju o orientaciji. Na ta način sem želela pridobiti podatke, pri kolikšnem deležu ljudi se pojavljajo 

težave z orientacijo in na katerem področju so te težave najbolj pogoste. Zanimalo me je še, pri 

kolikšnem deležu uporabnikov so te težave dolgotrajne. Medtem sem se posvetila tudi 

samozavedanju: ali se osebe s pridobljeno možgansko poškodbo zavedajo svoje situacije in posledic 

pridobljene možganske poškodbe. Želela sem pa tudi poizvedeti, v kolikšni meri osebe s pridobljeno 

možgansko poškodbo uporabljajo pripomočke za spomin in orientacijo ter kateri so razlogi, ki jim 

onemogočajo samostojno uporabo pripomočkov.  

 

 

Cilji  

V svojem diplomskem delu želim: 

 

 ugotoviti problem orientacije pri osebah po pridobljeni možganski poškodbi in vpliv le-tega 

na samostojnost posameznika;  

 preveriti ali obstaja razlika po področjih orientacije med uporabniki, ki so vključeni v program 

dolgotrajne rehabilitacije več kot dve leti ter med tistimi, ki so vključeni do dve leti.  
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4.2 Raziskovalna vprašanja 

 

 Na katerem  izmed izbranih področij orientacije se pri uporabnikih Centra Zarja kaže največ 

težav? 

 

 Ali se težave z orientacije večinoma kažejo kot prehodne ali so dolgotrajne? 

 

 Ali obstajajo razlike na posameznih področjih orientacije med skupinama uporabnikov, ki so 

vključeni v Center Zarja krajši čas (do 2 leti) in daljši čas (od 2 do 18 let)? 

 

 Kakšno je samozavedanje uporabnikov glede posameznih področij orientacije? Kako se 

uporabniki zavedajo lastne situacije? 

 

 Ali uporabniki Centra Zarja uporabljajo pripomočke za spomin in orientacijo? Katere 

pripomočke za spomin in orientacijo uporabljajo? 

 

 

 

5. METODE DELA 
 

5.1 Opis vzorca 

V raziskavo sem vključila 27 oseb s pridobljeno možgansko poškodbo, ki obiskujejo program 

dolgotrajne rehabilitacije v Centru Zarja Kajuhova. Od tega je bilo 5 žensk in 22 moških v starosti od 

19 do 50 let.  Povprečen čas obiskovanja programa dolgotrajne rehabilitacije znaša 8,04 let.  

 

 
Graf 1: Odstotek vzorca glede na spol. 
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Glede na vzrok pridobljene možganske poškodbe so še vedno vodilne nezgodne možganske 

poškodbe kot posledica prometnih nesreč, kot drugi najpogostejši vzrok pa sledi možganska kap. Tudi 

število uporabnikov glede na spol potrjuje, da so v prometnih nesrečah najpogosteje udeleženi 

moški, še posebej pa tisti v skupini od 15 do 29 let. Povprečje let ob udeleženosti v prometni nesreči 

pri moških uporabnikih Centra Zarja znaša 17,88 let kar zopet potrjuje že znane rezultate raziskav.  

 

 
Graf 2: Število uporabnikov po spolu glede na vzrok pridobljene možganske poškodbe. 

 

 

5.2 Instrumentarij 

Za potrebe raziskave sem sestavila intervju o orientaciji po pridobljeni možganski poškodbi, 

namenjen uporabnikom Centra Zarja (priloga 1).  Intervju vsebuje uvodno in zaključno stran ter 

zajema 6 sklopov vprašanj: orientacija o sebi, orientacija o drugih, situacijska orientacija, prostorska 

orientacija, časovna orientacija in uporaba spominskih pripomočkov. Celoten intervju zajema sklop 

enostavnih vprašanj, ki pa  zahtevajo točno določen odgovor. Vprašanja se točkujejo večinoma z 1 

točko (pravilen odgovor), kjer se zahteva obširnejše naštevanje ali razlago pa z 2 točkama. Vprašanj o 

spominskih pripomočkih se ne točkuje, temveč le zabeleži odgovore. Natančnejša razlaga za 

točkovanja pri posameznih vprašanjih so navedena v navodilih, ki sem jih sestavila ravno v ta namen 

(priloga 2).  

 

 

5.3 Postopek zbiranja podatkov 

Pred zbiranjem podatkov sem vsem uporabnikom in zaposlenim prek plakata razložila, kaj in kako 

bom sploh delala ter zakaj. Vsakega uporabnika posebej sem nato povabila k intervjuju.  
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Intervjuvanje sem morala usklajevati z ostalimi individualnimi obravnavami, zato včasih tudi nisem 

dokončala vseh intervjujev tako kot sem si zadala, ampak sem nadaljevala naslednji dan. Včasih je 

težavo predstavljalo tudi to, da nisem dobila primernega prostora.  

 

Podatke sem pridobila na ta način, da sem vsako osebo posebej intervjuvala, izjema so bili trije 

uporabniki, pri katerih intervjuvanje zaradi spremljajočih težav (predvsem komunikacijskih) ni bilo 

mogoče. Nekatere osebne  podatke sem morala še posebej preveriti v osebni mapi posameznika.  

Z uporabniki, ki nimajo težav v sporazumevanju, sem zaključila intervju v približno pol ure. Z ostalimi 

uporabniki, kjer so pa bile težave pri sporazumevanju ali pa težave s pozornostjo ter utrujenostjo, 

sem navadno intervjuvala največ 3 sklope vprašanj, ostalo pa sem pustila za naslednji dan.  

 

 

5.4 Metode obdelave podatkov 

Rezultate sem prikazala opisno, grafično in tabelarično.  

Uporabila sem osnove deskriptivne statistike: absolutna frekvenca, odstotna frekvenca, srednje 

vrednosti. Podatke dobljene pri odprtih vprašanjih sem obdelala  kvalitativno (kategorizacija in 

klasifikacija).  

Statistično pomembnost razlik sem preverila s t-testom.  
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6. REZULTATI Z INTERPRETACIJO  
 

6.1 Rezultati po posameznih področjih orientacije 

 

Iz grafa je razvidno, da so intervjuvanci najbolje odgovarjali na vprašanja o osebnih podatkih, največ 

težav pa so imeli pri vprašanjih iz časovne orientacije. Taki rezultati dajejo vedeti, da so pri osebah s 

pridobljeno možgansko poškodbo najbolje ohranjeni podatki, ki se jih večinoma spomnijo že od prej, 

iz časa pred poškodbo možganov.  

 

 
Graf 3: Delež pravilnih odgovorov po posameznih področjih orientacije. 

 

Pri vprašanjih iz orientacije o sebi so uporabniki najbolje odgovarjali na vprašanja o lastnem imenu, 

naslovu in statusu, največ napačnih odgovorov pa se je pojavilo pri poznavanju telefonske številke in 

lastni starosti. Svojo ali domačo telefonsko številko pozna le tretjina vseh intervjuvanih, to pa lahko 

pripišemo več dejavnikom: pozornosti, spominu in dejstvu, da mnogo oseb telefona sploh ne 

uporablja, zato tudi telefonske številke ne poznajo.  

Poznavanje svoje starosti sovpada z orientacijo v času, zato lažje razumemo, zakaj je svojo starost 

pravilno navedlo le 44% vprašanih. Mnogi so navedli le letnico, ker niti niso zmogli izračunati, koliko 

so stari. Če so pravilno povedali letnico rojstva, sem jim vseeno prištela točko, v nasprotnem primeru 

pa ne. Napačni odgovori glede starosti so bili v razponu od 1 leta pa vse do 15 let.  

 

Tudi pri prostorski orientaciji se je pokazalo, da so najbolje ohranjeni podatki, ki so znani že iz časa 

pred poškodbo - torej v tem primeru vprašanje številka 1 (V kateri državi smo?). Rezultat je bil pri 

tem vprašanju najvišji, ne pa tudi stoodstoten (le 85,19%), kajti pri treh uporabnikih lahko le 

sklepamo, da ne vejo, v kateri državi so, pri eni osebi pa je šlo za težave z razumevanjem pojma 

'država'. Odstotek se še manjša pri poznavanju mesta (81,48%), ustanove (62,96%), okolice ustanove 

(55,56%), ulice in poti do Centra Zarja (40, 74%). Pri poznavanju prostorov je razvidno, da uporabniki 

najbolje poznajo prostore, ki jih največ uporabljajo (stranišče in omarica v garderobi).  
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Nasploh so pri prostorski orientaciji očitni dejavniki čas vključenosti v Center Zarjo, spomin ter 

metode obravnave (npr. metoda učenja brez napak).  

 

Uporabnikom poznavanje družinskih članov večinoma ni povzročalo težav, razen v primerih, ko niso 

med svoje družinske člane prišteli tistih oseb, ki ne živijo z njimi (na primer uporabnica ni omenila 

svojega očeta, ki se je ločil od žene, ali uporabnik, ki ni omenil svojih hčerk, ker živijo pri bivši ženi).  

Iz rezultatov je razvidno, da uporabniki slabše poznajo druge uporabnike (61,35%) in zaposlene 

(58,65%) kot svoje člane družine (76,92%). Nasploh je rezultat nižji pri tistih, ki so krajši čas vključeni v 

program dolgotrajen rehabilitacije. Le pri štirih uporabnikih pa znaša rezultat orientacije o drugih 

osebah 100%.  

V večini so se uporabniki spomnili, ali je oseba na sliki prisotna v Centru Zarja, čeprav je šest oseb 

narobe vključilo tudi kontrolno osebo. Največ težav se je pojavilo pri poimenovanju oseb na slikah in 

določanjem značilnosti/poklicev teh oseb. Najlažje so določili poklic fizioterapevtke, najtežje pa 

socialne pedagoginje ter delovne terapevtke, niti niso znali pojasniti, kaj tam sami počnejo.  

Spoznavanje novih oseb po pridobljeni možganski poškodbi od posameznika zahteva pozornost, 

spominske funkcije, čas in sploh željo po novih poznanstvih. Zaradi težav predvsem na kognitivnem 

področju zlahka razumemo, zakaj se pojavlja tudi toliko težav s poznavanjem drugih oseb. Zanimivo 

je tudi dejstvo, da nekateri uporabniki sploh ne čutijo potrebe po poznavanju drugih oseb, ker so bolj 

usmerjeni v lasten svet in jih zato ne zanima kaj se dogaja z drugimi. Tudi to 'lastnost' lahko 

pripišemo posledicam po možganski poškodbi, saj se pogosto pojavi po okvari čelnih režnjev.  

 

O rezultatih situacijske orientacije bo več predstavljenega v podpoglavju o samozavedanju.  

 

6.1.1 Časovna orientacija 

Da se orientiramo v času, moramo najprej poznati dogovorjene znake oziroma pojme, ki so 

namenjeni časovni orientaciji. Pred samim ocenjevanjem časovne orientacije sem želela izvedeti, v 

kolikšni meri je ohranjena splošna poučenost glede samih pojmov časovne orientacije. Uporabniki so 

v 69,75% pravilno odgovorili na vprašanja iz poznavanja pojmov, kjer so morali po vrsti našteti dneve 

v tednu, poznati pojme 'včeraj' in 'pojutrišnjem', našteti mesece od marca do avgusta, našteti letne 

čase in določiti čas na uri. Največ težav so imeli pri naštevanju mesecev. Domnevno zato, ker je bilo 

navodilo (»Naštej mesece po vrsti od marca do avgusta.«) bolj kompleksno kot bi bilo sicer, če bi 

našteli prvih pet mesecev po vrsti.  

Tudi v tem primeru drži dejstvo, da so najbolje ohranjena znanja in sposobnosti iz časa pred 

poškodbo.  

 

V Centru Zarja se le 5 uporabnikov popolnoma orientira v času, pri ostalih 22 pa se pojavi 

dezorientacija na vsaj enem področju (dan in/ali mesec in/ali leto in/ali datum). Skupni rezultat iz 

časovne orientacije je precej nižji v primerjavi z drugimi področji orientacije- znaša le 50,26%. To pa 

tudi pomeni, da so uporabniki nepravilno odgovorili na skoraj polovico vprašanj ali pa sploh niso 

odgovorili.  
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Graf 4: Rezultati iz področja časovne orientacije. 

 

Intervjuvani so se najbolje odrezali pri občutku za uro in letu, zelo slab rezultat pa so dosegli pri 

poznavanju datuma, kjer jih le pet navedlo pravilen datum.  

 

Rezultati pri orientaciji v času so še slabši od pričakovanih, vendar ti rezultati kažejo na težave, ki so 

pravzaprav skrite v ozadju. S tem se nanašamo na povezanost kognitivnih funkcij in orientacije, pri 

čemer gre izpostaviti predvsem pozornost, procesiranje informacij in spomin. Pri vseh uporabnikih 

sem zasledila znižane sposobnosti prej omenjenih kognitivnih funkcij. Nekateri uporabniki se poleg 

tega soočajo še s potravmatsko amnezijo.  

 Zaradi tega osebe s pridobljeno možgansko poškodbo ne zmorejo opaziti vseh sprememb, ki se 

dogajajo okoli njih, poleg tega predelujejo manj informacij in še te bolj počasi. Težko sledijo toku 

dogajanja in ker ne zmorejo predelovati informacij dovolj hitro, izgleda kot da 'gre svet mimo njih'. 

Vseh sprememb si tudi ne morejo zapomniti.  

Težave s kratkoročnim spominom pojasnjujejo, zakaj si majhen delež pravilno zapomni dan v tednu, 

mesec, letni čas, praznik, sploh pa datum. Opazila sem tudi, da si tisti uporabniki, ki so prisotni (in 

pozorni) na koncu telovadbe, pravilneje določijo dan, mesec, leto in datum. Razlog za to je, da vsako 

jutro po koncu telovadbe nekdo pove te podatke.  

 

Še en razlog za tak rezultat na področju časovne orientacije ponuja osebnostna sprememba po 

pridobljeni možganski poškodbi, to je egocentričnost. Taka oseba je zaverovana vase, manj jo pa 

zanima, kaj se dogaja okoli nje.  

 

Nenazadnje lahko razlog iščemo tudi v uporabi vseh teh podatkov. Vprašati se moramo, v kolikšni 

meri uporabniki sploh uporabljajo te podatke oziroma kje jim koristijo. S tem mislim to, da ker niso 

zaposleni, ne uporabljajo več teh podatkov praktično (npr. na koledarju si ne označijo, kateri dan ali 

datum je danes, kdaj imajo določen sestanek itd.).   
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S temi razlogi lahko pojasnimo tudi slabo poznavanje svoje starosti, leta nesreče ali poškodbe 

možganov ter časa vključenosti v Center Zarja.  

 

Pri posamezniku po pridobljeni možganski poškodbi je potrebno najprej diagnosticirati šibka področja 

orientacije in osebo spodbuditi, da skuša sama določiti dan, leto, mesec, datum. Uporabnik naj dobi 

čim več možnosti,  da sam odgovori na ta vprašanja.  

 

 

6.2 Dolgotrajnost posledic  

Uporabniki so vključeni v Center Zarja od 1 meseca pa vse do 18 let.  

 

Č
A

S 

V
K

LJ
U

Č
EN

O
ST

I 

 MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

Do 2 let 10 0 10 

3-5 let 2 1 3 

6-10 let 2 0 2 

11-15 let 4 3 7 

16-18 let 4 1 5 

SKUPAJ 22 5 27 

Tabela 1: Število uporabnikov po spolu in času vključenosti v Center Zarja. 

 

Pri raziskovanju področja orientacije me je zanimalo, ali se dezorientiranost pojavlja pri vseh 

skupinah uporabnikov enako ali je bolj izrazita pri tistih, ki so se šele dobro vključili v program 

dolgotrajne rehabilitacije.  

V ta namen sem uporabnike razdelila v dve skupini: tiste, ki so v Centru Zarja do 2 let, in tiste, ki so od 

2 do 18 let. Za mejo 2 leti sem se odločila, ker naj bi se takrat prek terapevtskih obravnav že 

spoznalo, na katerem področju je mogoč napredek in kje se kažejo dolgotrajne posledice pridobljene 

možganske poškodbe.  
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Graf 5: Delež pravilnih odgovorov glede na čas vključenosti v program dolgotrajne rehabilitacije. 

 

Skupina do 2 let kaže večje težave na področjih orientacije o drugih in prostorske orientacije, 

malenkost bolje pa se orientira glede sebe. Situacijska in časovna orientacija pa sta pri obeh skupinah 

skoraj enako nizki.  

Tak rezultat se mi zdi pravzaprav pričakovan, saj si težko predstavljam, da bi si oseba po pridobljeni 

možganski poškodbi v nekaj mesecih zapomnila trideset novih obrazov, imen in prostorov v ustanovi, 

sploh pa, če se kaže vpliv potravmatske amnezije.  

 

Statistično pomembnost razlik med skupinama na vseh področjih orientacije sem preverila s t-

testom. Rezultat t-testa kaže, da med skupinama ni statistično pomembnih razlik glede na čas 

vključenosti (te=0,68  <  tt= 2,060; 2P=0,05, g=25), kar pomeni, da moramo razliko pripisati  drugim 

dejavnikom.  

 

Obema skupinama je skupno to, da niti en posameznik ni dosegel vseh točk. Iz tega lahko sklepamo, 

da ima vsak posameznik težave na vsaj enem področju orientacije. Pri tem je treba ločiti, da imajo 

nekateri manj težav, drugi več, pri vseh pa težave kažejo na  spremembe v kognitivnem 

funkcioniranju po pridobljeni možganski poškodbi. 

 

100% točk na enem področju orientacije 

DO 2 LET OD 2-18 LET 

40 % uporabnikov 52,94% uporabnikov 

100 % točk na dveh področjih orientacije 

20 % uporabnikov 23,53 % uporabnikov 

100 % točk na treh področjih orientacije 

0 % uporabnikov 17,65 % uporabnikov 

Tabela 2: Delež uporabnikov po skupinah glede na število področij orientacije, kjer so dosegli 

stoodstoten rezultat. 
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Dolgotrajnost posledic se kaže le v skupini uporabnikov, ki so v Centru Zarja več kot 2 leti. V skupini 

do 2 let ne moremo še trditi, da gre za dolgotrajne posledice na področju orientacije, ker se 

predvsem pri tistih, ki so vključeni manj kot leto dni, lahko še kažejo težave s potravmatsko amnezijo. 

To pomeni, da bodo lahko posledice pridobljene možganske poškodbe na področju orientacije 

izzvenele oziroma se delno izboljšale. Tega seveda ne moremo predvideti, lahko pa posameznike v tej 

skupini intervjuvamo večkrat v intervalih (na en ali dva meseca) ter primerjamo rezultate.  

 

Nekaterih posledic se ne da kompenzirati oziroma ni mogoče vzpostaviti nadomestnih centrov v 

možganih, zato so te posledice dolgotrajne.  

Dolgotrajnost posledic na področju orientacije za sabo skriva dolgotrajne težave s pozornostjo, 

procesiranjem informacij, pomnjenjem, priklicem, izvršilnimi funkcijami itd., pri čemer je nemogoče 

izpostaviti le en dejavnik. Seveda lahko prihaja do nihanj v sposobnostih, toda to ne pomeni, da so se 

orientacijske težave izboljšale oziroma poslabšale za zmeraj.  

 

6.3 Samozavedanje  

Zmožnost zavedanja svojih močnih in šibkih področij ter sploh zavedanje situacije, v kateri se znajde 

posameznik, se po pridobljeni možganski poškodbi zelo pogosto zniža. Posameznik se nagiba k temu, 

da precenjuje svoje zmožnosti in podcenjuje težave na telesnem, čustveno-vedenjskem in 

kognitivnem nivoju. Pomanjkljiv uvid v situacijo se kaže od popolnega pa do blagega zanikanja težav. 

Znižana zmožnost samozavedanja nastane kot posledica poškodbe čelnega režnja ter v povezavi z 

obsegom izgube zavesti (Malia, Powell, 2003). 

 

V raziskavi sem želela preveriti, kakšno je samozavedanje uporabnikov glede posameznih področij 

orientacije in glede zavedanja lastne situacije.  

 

 SAMOOCENJEVANJE 

Samozavedanje sem sproti preverjala pred vsakim sklopom vprašanj tako, da sem uporabniku 

razložila o čem približno ga bom spraševala nato pa sem ga vprašala: »Kako mislite, da vam bo to šlo? 

Ocenite se z od 1 do 5.« Po intervjuvanju vsakega sklopa sem posameznika vprašala: »Kako mislite, 

da vam je šlo? Ocenite se z od 1 do 5.«  

 

Tabela 3 prikazuje povprečne samoocene v dveh skupinah uporabnikov in sicer glede na čas 

vključenosti v program dolgotrajne rehabilitacije. Podano je povprečje samoocen pred in po vsakem 

sklopu vprašanj, zraven pa so dodane moje povprečne ocene po vsakem sklopu. Ocene sem navedla 

tako, da sem pri vsakem uporabniku za vsak sklop pogledala rezultat v odstotkih in ga pretvorila v 

oceno. Pri tem sem uporabljala naslednji kriterij: 0-49% = 1, 50-59% =2, 60-75% =3, 76-89% =4, 90-

100% =5.  
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PODROČJE ORIENTACIJE 
POVPREČNA SAMOOCENA 

DO 2 LETI Moja ocena Razlika 2-18 LET Moja ocena Razlika 

Orientacija o sebi 
PRED 4,50 /  4,86 /  

PO 4,40 3,40 1,00 4,86 3,93 0,93 

Orientacija o drugih 
PRED 3,10 /  4,40 /  

PO 3,28 2,60 0,68 4,36 3,71 0,65 

Situacijska orientacija 
PRED 3,50 /  4,36 /  

PO 3,44 2,60 0,84 4,32 3,21 1,11 

Prostorska orientacija 
PRED 3,30 /  4,79 /  

PO 3,20 2,90 0,30 4,68 4,50 0,18 

Časovna orientacija 
PRED 2,85 /  4,12 /  

PO 3,30 2,30 1,00 4,61 2,86 1,75 

 

Tabela 3: Povprečje samoocen po področjih orientacije. 
 

 

Veliko posameznikov se je pred posameznim sklopom samoocenilo z rezervo, kar pomeni, da so se 

ocenili z eno oceno manj kot bi se sicer. Kot razlog so navedli, da ne vedo točno, kakšna bodo 

vprašanja (ker so jim bila le okvirno predstavljena). Odgovore uporabnikov sem med intervjuvanjem 

sproti popravljala in dodajala, če niso v celoti odgovorili. Na ta način so takoj dobili povratno 

informacijo o ustreznosti odgovora.  

 

Skupno gledano so višje samoocene v skupini od 2 do 18 let, prav tako tudi glede na moje ocene, 

toda to še nič ne pove o samozavedanju.  

Uporabniki obeh skupin so najvišjo samooceno pred in po intervjuvanju določili sklopu vprašanj 

orientacije o sebi. Razumljivo se zdi, da vsak posameznik najbolje pozna sam sebe, čeprav primerjano 

z rezultati se je izkazalo, da so v obeh skupinah na tem področju kar velike težave (predvsem zaradi 

poznavanja svoje starosti, telefonske številke, službe), sploh v skupini uporabnikov do 2 let, kjer se 

pokaže tudi največja razlika z mojo oceno glede na rezultate.  

V skupini do 2 let so pred intervjuvanjem menili, da jim bo najslabše šlo na področju časovne 

orientacije, glede česar se niso motili. Vendar se hkrati tu pokaže največja razlika med njihovo oceno 

'PO' in mojo oceno, kar pomeni, da niso pričakovali, da bo rezultat tako zelo nižji. Po intervjuvanju 

posameznih sklopov so se najslabše ocenili na področju prostorske orientacije, kjer pa se kaže 

največje ujemanje z mojo oceno. 

 Skupina od 2 do 18 let se je pred intervjuvanjem najnižje ocenila na področju časovne orientacije. Po 

intervjuvanju so menili, da jim je najslabše šlo pri vprašanjih iz situacijske orientacije. Pri obeh 

skupinah gre opaziti, da se najslabše ocenjujejo na področju časovne orientacije, vendar pa si po 

Najmanjša razlika s samooceno 
'PO' in mojo oceno 

Najvišja oziroma najnižja samoocena 'PRED' in 'PO' 

Največja razlika s samooceno 
'PO' in mojo oceno 
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intervjuvanju povprečno pripišejo boljšo oceno kot prej, čeprav zopet neprimerno. Pri obeh skupinah 

se tu pokaže največja razlika med oceno 'PO' in mojo oceno.  

 

Najnižje ujemanje z mojo oceno se pri obeh skupinah kaže na področju časovne orientacije, najvišje 

pa na področju prostorske orientacije. Zanimivo je mnenje druge skupine glede časovne orientacije, 

kjer se kažejo največje težave  samozavedanjem, saj razlika predstavlja skoraj dve oceni. Uporabniki 

te skupine so bili prepričani, da jim je šlo bolje kot kažejo rezultati. V tem primeru so se uporabniki 

prve skupine bolj skromno in bolj realno ocenili, čeprav razlika znaša eno oceno. Razlog za tak 

rezultat in primerjavo med obema skupinama lahko pripišemo temu, da se posameznike iz prve 

skupine, ki so v Center Zarja vključeni manj časa, verjetno bolj spodbuja glede orientacije v času 

predvsem zaradi znakov potravmatske amnezije. Zato tudi ti uporabniki morda bolje vedo, da bodo 

imeli več težav in si pripišejo nižjo samooceno. Hkrati pa to tudi pomeni, da se v tem primeru kaže 

boljše samozavedanje prve skupine.  

 

 

Iz obeh skupin sem izločila tudi odstotek posameznikov, ki so se najslabše ocenili po posameznih 

sklopih orientacije. To pomeni, da sem izločila tiste posameznike pri katerih je razlika med njihovo 

začetno oceno in mojo oceno znašala 2 oceni ali več, ali pa če so si uporabniki pripisali boljšo oceno 

kot pred intervjuvanjem, čeprav si je glede na rezultat ne bi smeli.  

 

PODROČJA DO 2 LET 2-18 LET 

Orientacija o sebi 50 % 21,43 % 

Orientacija o drugih 40 % 28,57 % 

Situacijska orientacija 40 % 42, 86 % 

Prostorska orientacija 50 % 14,29 % 

Časovna orientacija 30 % 50 % 

Tabela 4: Delež uporabnikov, kjer se kažejo težave s samozavedanjem. 

 

Iz rezultatov je takoj razvidno, da so se bolje ocenjevali uporabniki, ki so dlje časa vključeni v Center 

Zarja, saj je med njimi manjši delež tistih, kjer je razlika med ocenama znašala 2 oceni ali več.  Iz tega 

bi lahko sklepali, da se bolj zavedajo svojih težav na področju orientacije. To ne drži v vseh primerih. 

Predvsem zaskrbljujoč je odstotek skupine 2-18 let pri časovni orientaciji, iz katerega lahko 

predvidevamo, da se uporabniki slabo zavedajo svojih težav s časovno orientacijo. Nizko 

samozavedanje se kaže tudi pri situacijski orientaciji, in to v obeh skupinah. Več o rezultatih 

situacijske orientacije sledi v nadaljevanju.  

 

Podatkov iz samoocen kljub temu ne smemo upoštevati preveč dosledno, sploh zato ker se je bilo 

marsikomu težko samooceniti in ta ocena služi le za okvir. Vseeno pa samoocene kažejo na neko 

splošno mišljenje in zavedanje uporabnikov, zato so dragocen vir podatkov. Samozavedanje pred 

intervjuvanjem posameznega področja orientacije  bi lahko ugotovili že, če pri nekaterih 

posameznikih spremljali njihove komentarje. Najbolje se to kaže pred intervjuvanjem iz časovne 
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orientacije, kjer so bili odzivi uporabnikov najbolj enotni. Odzivi so bili največkrat taki: vzdihovanje, 

strinjanje, da bodo tu težave, priznavanje, da ima težave s številkami (datumom).  

 

 

 SITUACIJSKA ORIENTACIJA 

Celotno področje situacijske orientacije zavzema samozavedanje. Po skupnih rezultatih je to področje 

zavzelo drugo najmanjše število točk (57,77 %). Obe skupini sta dosegli skoraj enak rezultat (skupina 

do 2 let: 55, 38 % in skupina 2-18 let: 56,56 %), kar že kaže na to, da se po pridobljeni možganski 

poškodbi pogosto pojavijo težave s samozavedanjem.  

 

Statistično pomembnost razlik med skupinama sem preverjala s t-testom (te= -0,425 < tt= 2,060; 

2P=0,05, g=25), ki pa kaže na to, da razlika med skupinama ni statistično pomembna.  

 

 

 
Graf 6: Delež pravilnih odgovorov iz situacijske orientacije. 

 

Vzrok in starost ob poškodbi je bolje opredelila skupina, ki je dlje časa vključena v program 

dolgotrajne rehabilitacije. Tak rezultat je za prvo skupino bolj razumljiv, če vzamemo v obzir dejstvo, 

da je pri mnogih uporabnikih, ki so v Centru Zarja do pol leta, še prisotna potravmatska amnezija. 

Zato se mnogi niso zavedali, kaj in kdaj se jim je zgodilo, da so sedaj v tej ustanovi.  

 

Z zaznavanjem in opredelitvijo težav oziroma posledic po pridobljeni možganski poškodbi sta si 

skupini skoraj na istem, malenkost bolje sicer kaže skupini do 2 let. Razlog za to je lahko v tem, da je 

skupina do 2 let še v procesu diagnostike, zato so tudi njihove težave bolj izpostavljene in poudarjene 
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s strani terapevtov, verjetno pa tudi sami opazijo, da nekaterih dejavnosti ne zmorejo več početi. 

Večje težave se kažejo z opredelitvijo težav oziroma posledic pridobljene možganske poškodbe. Te 

odgovore sem točkovala po sistemu 0 točk (ne ve odgovora, napačen odgovor), 1 točka (našteje 1 

posledico), 2 točki (našteje več kot 1 posledico). Mnogo uporabnikov je naštelo le eno posledico, in to 

največkrat težave z gibanjem. Pri opredeljevanju težav ni šlo najbolje tistim, ki nimajo vidnih posledic, 

ampak skrite (kognitivne, čustvene, vedenjske posledice). Nasploh so bile spominske težave 

omenjene le pri redkih posameznikih.  

Začudena sem bila pa nad tem, da nekateri uporabniki niso omenili zelo očitnih težav. Na primer 

oseba, ki ne govori, ni izpostavila prav govornih težav. Prav tako oseba, ki uporablja voziček ni 

poudarila, da se ne more samostojno premikati.  

 

Na vprašanje »Ali potrebujete pomoč?« je pritrdilno odgovorilo okrog 60 % vseh uporabnikov, ostali 

so pomoč zanikali. Odgovore pri vprašanju o vrsti pomoči sem zopet točkovala z 0 točkami (ni 

odgovora, napačen odgovor), 1 točko (našteje 1 vrsto pomoči) in 2 točkama (našteje več kot 1 vrsto 

pomoči). Vrsto pomoči so bolje opredelili uporabniki prve skupine. Razlog za to je lahko spet v tem, 

da so ti uporabniki še v zgodnji fazi rehabilitacije, večinoma pa obiskujejo vse (in tudi bolj pogosto) 

terapevtske storitve v Centru Zarja, zato vejo, katero pomoč potrebujejo. Kot najpogostejšo vrsto 

pomoči so večinoma našteli fizioterapijo, pomoč pri hranjenju, oblačenju, umivanju, itd., kar zopet 

potrjuje to, da so telesne posledice najbolj opazne.  Zelo malo uporabnikov je poudarilo, da 

obiskujejo socialno pedagoginjo, specialno pedagoginjo ali socialno delavko.  

 

Malo manj kot polovica uporabnikov ni znala našteti nalog možganov. Zaradi razumevanja 

posameznikovih posledic po pridobljeni možganski poškodbi, je izobraževanje o možganih zelo 

pomembno. Kot vemo pa je proces učenja pri mnogih osebah po pridobljeni možganski poškodbi 

otežen zaradi slabe pozornosti, upočasnjenosti v procesiranju informacij, težav s pomnjenjem, 

organiziranjem novih informacij, priklicem itd.  

Intervjuvanec je dobil 1 točko, če je povedal vsaj 1 nalogo možganov, 2 točki pa, če je naštel več kot 1 

funkcijo možganov. Najbolj pogosto so uporabniki odgovorili, da so možgani odgovorni za 

razmišljanje. Le nekaj uporabnikov pa je zmoglo našteti več kot eno funkcijo.  

 

Pri naslednjem vprašanju situacijske orientacije sem uporabnike spraševala po namenu (»Kakšen je 

vaš namen obiskovanja te ustanove?«). Za pravilne odgovore sem štela vse smiselne odgovore s 

poudarkom na rehabilitaciji (izboljšanje, obiskovanje fizioterapije, miselne vaje, razmišljanje, 

hranjenje, govor, druženje). Precejšnja razlika se pokaže med prvo in drugo skupino, kjer je skupina 

uporabnikov do 2 let bolje določila svoj namen obiskovanja Centra Zarja.  

 

Z določanjem aktivnosti v Centru Zarja uporabniki večinoma niso imeli težav. Našteli so, katere 

terapije obiskujejo, katerih skupin se udeležujejo, katere družabne igre igrajo itd.  

Mnogo težje pa se je uporabnikom zdelo določanje aktualnega dogodka (v Centru Zarja ali v svetu). 

Vsakega posameznika sem vprašala, če ve, kaj se dogaja v trenutnem tednu v Zarji ali v svetu. Pri 
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obeh skupinah se to izkaže za najtežje vprašanje situacijske orientacije. Med 35 % in 40 % vseh 

uporabnikov je pokazalo, da ve, kaj se dogaja v tistem tednu.  

Vprašanje je precej vezano na časovno komponento, oboje pa se povezuje s spominom. Pri 

uporabnikih so prisotne kognitivne težave do te mere, da mnogim onemogočajo sledenje nekim 

zunanjim aktivnostim, večkrat so tudi osredotočeni nase in jih ne zanima, kaj se dogaja v okolici. 

 

 

Težave s samozavedanjem se pojavljajo pri obeh skupinah glede na čas vključenosti.  

Powell in Malia (2003) omenjata tri tipe zmanjšanega samozavedanja, ki nastanejo zaradi: 

 nevroloških vzrokov  

Bolnik se npr. ne zaveda ohromelosti polovice telesa, slepote, neglekta. Tako stanje se imenuje 

anozognozija, nastane pa zaradi poškodbe posteriornega dela desne hemisfere.  

 kognitivnih primanjkljajev 

Zaradi težav s spominom, pozornostjo, izvršilnimi funkcijami itn. posamezniki po pridobljeni 

možganski poškodbi ne morejo oceniti svojih primanjkljajev. Ko to osebo soočimo s težavami, se 

čustveno odzove, navadno kaže veliko zaskrbljenosti.  

 zanikanja 

Zanikanje nastopa v vlogi obrambnega mehanizma, kjer oseba ne želi sprejeti svojih problemov, ker 

je to zanjo boleče. Kadar se tako osebo sooči s primanjkljaji, se pogosto odzove z jezo, 

racionaliziranjem in prelaganjem krivde na okolico.   

 

Pri uporabnikih v Centru Zarja se znižano samozavedanje pogosto pojavi prav zaradi kognitivnih 

primanjkljajev, redkeje zaradi zanikanja. Težave s samozavedanjem pri uporabnikih po pridobljeni 

možganski poškodbi so pogoste,  ter  pri nekaterih tudi dolgotrajne. Z raziskovanjem so ugotovili, da 

sedem let po pridobljeni možganski poškodbi vsaj 30 % ljudi zanika svoje primanjkljaje.  

 

 

6.3.1 Strategije za izboljšanje samozavedanja 

 

Powell in Malia (2003) predlagata naslednje strategije: 

 

 Časovna usklajenost (timing) 

Strokovnjaki naj bi presodili kdaj je najboljši čas za začetek vseh strategij za izboljšanje 

samozavedanja. To vsekakor ni v prvih mesecih po poškodbi, ko so pogosto prisotne še težave s 

spominom.  

 

 Izobraževanje  

Terapevti naj v čim večji meri informirajo osebo s pridobljeno možgansko poškodbo o poškodbi 

možganov ter tudi o skritih posledicah. Na voljo naj bodo knjige, letaki o poškodbi možganov, mnenja 

zdravnikov ter slike raznih diagnostičnih metod (magnetna resonanca, računalniška tomografija…). 
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Poleg tega je zelo pomembno, da vključijo tudi družinske člane in tiste osebe, ki so poškodovancu 

blizu, saj lahko ti prav težko razumejo poškodovančev pomanjkljiv uvid v situacijo.   

 

 Testni rezultati in ček liste za samoocenjevanje 

Povratna informacija psiholoških testov ali ček list za samoocenjevanje je zelo koristna v primeru 

znižanega samozavedanja.  

 

 Video snemanje 

Video posnetek kaže na dejansko stanje in se je težko ne strinjati s čim tako konkretnim.  

 

 Skupinsko delo 

Udeležba posameznika v skupinskih terapijah, kjer so prisotni tudi drugi ljudje po pridobljeni 

možganski poškodbi, koristi pri boljšem uvidu v situacijo. V skupini se podpira in pospešuje zavedanje 

lastnih primanjkljajev, nudi pa se tudi podpora ob emocionalnih napetostih, ki nastanejo kot 

posledica te problematike. Posameznik opazuje, kako drugi obvladujejo svoje primanjkljaje, kar mu 

da možnost, da opazuje sam sebe.  

 

 Povratna informacija 

Pristna, nekritična povratna informacija je nujna v vsakdanu osebe s pridobljeno možgansko 

poškodbo, včasih pa še zmeraj preveč boleča, da bi jo lahko sprejeli.  

Priporoča se, da se negativno informacijo poda skupaj s pozitivno, da jo posameznik lažje sprejme. 

Najbolje je, da se najprej poda pozitivno informacijo, nato negativno, slediti pa mora zopet pozitivna 

in vzpodbudna informacija (Jakopec, b.l.).  

 

 Načrtovan neuspeh 

Včasih neuspeh koristi, saj se vsi učimo iz napak. Neuspeh posameznika mora biti načrtovan, prav 

tako pa emocionalna spodbuda in pomoč po neuspehu. Neuspeh naj ne bo prevelik, ampak tak, da je 

še zmeraj poudarek na izboljšanju samozavedanja posameznika in ne na neuspehu.  

 

 Individualna psihoterapija 

Psihoterapija pomaga pri prilagajanju na situacijo in pri procesu soočanja s svojimi primanjkljaji po 

pridobljeni možganski poškodbi.  

 

 Igre in vaje za rehabilitacijo  

Igre in vaje z različnimi temami (npr. spomin, izvršilne funkcije, samozavedanje…) pomagajo 

posamezniku tako, da se bolj osredotoči na svoje probleme in novo situacijo.  

 

Zavedanje svojih težav še ne pomeni, da je posameznik pripravljen na spremembe v vedenju. Razviti 

mora namreč še sposobnost situacijskega zavedanja, to pomeni prepoznati problem, ko se pojavi. V 

nadaljevanju naj bi razvil sposobnost anticipatornega zavedanja, ko naj bi predvidel, kdaj se lahko 
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problem pojavi. Znak ustreznega samozavedanja in uvida predstavlja prav sposobnost prepoznati in 

predvidevati problem ter v skladu s tem spremeniti vedenje.  

 

 

6.4 Uporaba spominskih pripomočkov 

Zadnji sklop vprašanj se nanaša na uporabo spominskih pripomočkov oziroma pripomočkov za 

orientacijo. Zanimalo me je, v kolikšni meri uporabniki sploh uporabljajo pripomočke ter kateri so tisti 

najpogostejši pripomočki. Še pred tem pa me je zanimalo, katere pripomočke so uporabniki 

uporabljali pred poškodbo možganov.  

 

»Katere pripomočke za spomin in orientacijo ste 

uporabljali pred poškodbo?« 

Nobenih.  30,43 % 

Sem si kaj zapisal/a. 21,74 % 

Koledar. 17,39 % 

Zapis in koledar. 17,39 % 

Zapis in računalnik. 4,35 % 

Zapis in mobitel. 4,35 % 

Mobitel. 4,35 % 

SKUPAJ 100 % 

Tabela 5: Najpogostejši pripomočki pred poškodbo. 

 

Najpogostejši odgovor uporabnikov je bil, da niso uporabljali nobenih pripomočkov, da so si kaj 

zapisali ali pa da so uporabljali koledar. Le nekaj posameznikov je navedlo pripomočke na osnovi 

tehnologije. To so predvsem tisti, pri katerih je nastopila poškodba možganov v zadnjih sedmih letih 

ali manj, kar tudi kaže na večji razmah teh pripomočkov in cenovno dostopnost.  

 

»Kako si sami pomagate pri težavah s spominom in orientacijo 

oziroma katere pripomočke pri tem uporabljate?« 

Ne uporabljam pripomočkov. 66,67 % 

Pogledam datum na mobitelu/uri.  11,11 % 

Mobitel (budilka, opomnik), vprašam po imenu.  7,41 % 

Zapišem si v beležko. 7,41 % 

Zapis in opomnik na mobitelu.  3,70 % 

Koledar, dnevnik, opomniki, 'smerokaz'.  3,70 % 

SKUPAJ 100 % 

Tabela 6: Najpogostejši pripomočki sedaj. 

 

Dve tretjini uporabnikov pravi, da ne uporabljajo pripomočkov, od tega jih nekateri niti ne želijo 

uporabljati. Ostali so kot najpogostejše pripomočke, ki jih uporabljajo po poškodbi možganov, navedli 

mobitel (kot pripomoček za preverjanje datuma, za budilko in opomnik), papir in svinčnik (za zapis 

pomembnih informacij), ročno uro (za datum). Upoštevati je potrebno, da nekateri še vedno mislijo, 
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da lahko uporabljajo pripomočke kot pred poškodbo, a jih v resnici ne morejo. Zelo malo je tudi 

uporabnikov, ki bi uporabljali dva pripomočka ali več. K majhni uporabi pripomočkov prispevajo 

težave z motoriko, pozornostjo, vidom in vidnim zaznavanjem, delovnim pomnjenjem, izvršilnimi 

funkcijami itd. Vse naštete težave so v tej skupini oseb s posebnimi potrebami dokaj pogoste.  

 

»Kdo vam pomaga pri težavah s spominom in 

orientacijo?« 

Družinski člani IN v Zarji. 43,47 % 

Nihče. 21,73 % 

Družina.  8,70 % 

Zaposleni v stanovanjski skupnosti.  8,70 % 

Na kogarkoli se obrnem. 8,70 % 

V Zarji IN v stanovanjski skupnosti.  4,35 % 

Spremljevalec.  4,35 % 

SKUPAJ 100 % 

Tabela 7: Osebe, ki pomagajo uporabnikom pri spominskih težavah. 

 

Uporabniki so kot osebe, ki jim pomagajo največkrat, omenili družinske člane in zaposlene v Centru 

Zarja, nekateri so omenili le zaposlene v stanovanjski skupnosti ali le družinske člane. Kot način 

pomoči pa so dejali, da jim druge osebe pomagajo tako, da jih na kaj spomnijo ali pa jim zapišejo, da 

uporabniki sami preberejo.  

Približno petina uporabnikov pravi, da jim nihče ne pomaga, od tega pa jih nekaj celo ne želi 

prejemati tuje pomoči (zaradi ponosa, ker želijo sami vse opraviti). Pri enem uporabniku pa so 

prisotne težave s samozavedanjem, zato tudi misli, da mu nihče ne pomaga.  

 

»Ali uporabljate mobitel?« 

Ne.  44,44 % 

Ja, navaden mobitel. 44,44 % 

Ja, prilagojen mobitel. 11,12 % 

SKUPAJ 100 % 

Tabela 8: Uporaba mobitela. 

 

Dobra polovica uporabnikov je odgovorila, da uporablja mobitel, od tega trije uporabniki 

prilagojenega. Tak mobitel je enostaven za uporabo, saj ima le tri tipke, shrani pa lahko tudi le tri 

telefonske številke (torej telefonske številke najbližjih oseb).  

Uporaba mobitela je vprašljiva pri tistih uporabnikih, ki so šele kratek čas v Centru Zarja in imajo še 

velike težave s samozavedanjem, saj mislijo, da še vedno zmorejo vse opravljati kot pred poškodbo. 

Zato je število uporabnikov, ki zmorejo uporabljati mobitel, še nižje kot kaže rezultat.  

Vprašanje pa je, koliko od teh, ki zmorejo uporabljati mobitel, sploh uporablja mobitel kot 

pripomoček za orientacijo. Večina posameznikov je dejala, da uporablja mobitel za klicanje, dva 

posameznika, ki uporabljata mobitel za bujenje, dva kot opomnik in eden, da pogleda datum. Se 

pravi, da prevladuje mobitel kot sredstvo za klicanje in ne kot sredstvo za orientacijo.  
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»Kam pogledate, če ne veste datuma?« 

Na koledar.  38,46 % 

Nikamor. 26,92 % 

Na ročno uro in koledar. 11,54 % 

Na računalnik in koledar.  7,69 % 

Na mobitel.  7,69 % 

Na mobitel in koledar. 3,85 % 

Na ročno uro. 3,85 % 

SKUPAJ 100 % 

Tabela 9: Pripomoček za določanje datuma.  

 

Najpogostejši pripomoček za preverjanje datuma je še vedno koledar. Sprašujemo se, koliko od teh 

uporabnikov je avtomatično odgovorilo na vprašanje in koliko realno. Mnogim uporabnikom uporabo 

koledarja onemogočajo težave z vidom in vidnim zaznavanjem, pozornostjo, usmerjanjem pogleda, 

branjem. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da več kot četrtina oseb ne uporablja nobenega pripomočka za 

preverjanje datuma.  

 

»Na koledarju določite svoj rojstni dan.« 

Uspešno 70,37 % 

Neuspešno 29,63 % 

SKUPAJ 100 % 

Tabela 10: Praktična uporaba koledarja. 

 

Skoraj tretjina uporabnikov je pokazala, da zmore tudi praktično uporabljati koledar. Ostalim to ni 

uspelo zaradi težav z vidnim zaznavanjem, prepoznavanjem simbolov, orientacijo na ploskvi in ker je 

nekatere ta naloga zmedla. S tem sem tudi preverila odgovor na prejšnje vprašanje (»Kam pogledate, 

če ne veste datuma?«). Izkazalo se je, da je le ena oseba napačno odgovorila na prejšnje vprašanje 

(ko je kot odgovor navedla koledar), saj se je pri tem vprašanju videlo, da ne zmore uporabljati 

koledarja.  

 

»Kje je urnik v Zarji?« 

Ve 48,15 % 

Ne ve 51,85 % 

SKUPAJ 100 % 

Tabela 11: Mesto urnika.  

 

Manj kot polovica uporabnikov ve, kje je (tedenski) urnik v Centru Zarja. Razloge za tako nizek 

rezultat lahko pripišemo dejstvu, da jih večina uporablja dnevni urnik, tistim, ki ne berejo, pa 

dejavnosti tekom dneva ali tedna preberejo spremljevalci. Nekateri posamezniki imajo tudi osebne 

urnike, zato se najbolj zanašajo na te. Uporabniki, ki so krajši čas v Centru Zarja, pa si niso še 

zapomnili stalnega mesta vseh stvari.  
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Kot naslednje vprašanje sem želela praktično preveriti uporabo urnika, zato sem vprašala, kdaj je na 

urniku določen predmet (angleščina). Le dobra polovica uporabnikov (55,56 %) je bila pri tem 

uspešna, pri vseh ostalih pa rezultat kaže na težave z vidnim zaznavanjem, prepoznavanjem 

simbolov, pozornostjo, orientacijo na ploskvi, ipd. Pravilnih odgovorov bi bilo še manj, če 

upoštevamo dejstvo, da sem vprašala po predmetu, ki je uporabnikom bolj poznan. Zato je lahko kdo 

odgovoril na to vprašanje tudi brez znajdenja na urniku, ampak le po spominu.  

 

 

Uporabnike sem razdelila v dve skupini glede na to, koliko pripomočkov uporabljajo. V prvo skupino 

sem uvrstila uporabnike, ki uporabljajo en pripomoček ali nobenega, v drugo pa vse tiste, ki 

uporabljajo več kot en pripomoček. Zanimalo me je namreč, ali obstaja kakšna razlika med 

skupinama glede na sam rezultat po področjih orientacije. Razlika med skupinama sicer obstaja, 

vendar rezultat t-testa zagotavlja, da ta razlika ni statistično pomembna (te= -0,52  < tt= 2,060; 2P= 

0,05, g=25).  

 

Večina uporabnikov res ne zmore uporabljati pripomočkov za orientacijo zaradi spremljajočih težav 

ali pa zmore to le ob pomoči drugih oseb. Za mnoge je uporaba pripomočkov, ki so nam samoumevni 

(na primer koledar, urnik, kartonček z datumom), prezahtevna zaradi vseh posledic po pridobljeni 

možganski poškodbi. Uporabniki sami pravijo, da se večinoma zanašajo na pomoč drugih oseb, da jih 

na kaj spomnijo, preberejo dnevni urnik, povejo dan in datum ter še marsikaj drugega.   

 

 

 

6.5 Strategije in pripomočki za orientacijo 

Spodaj opisane strategije in pripomočki je možno uporabljati pri več področjih orientacije, ne le na 

enem, zato je smiselno, da je vse skupaj zbrano na enem mestu. Za večino strategij in pripomočkov 

sem izvedela v Centru Zarja, kjer jih tudi uporabljajo, po ostalih pa sem poizvedela v literaturi in na 

spletu.  

Pristope oziroma strategije sem razdelila glede na to kdo jih uporablja ali izvaja, pripomočke pa glede 

na kriterij uporabe prek tehnologije.  

 

6.5.1 Strategije 

 

SPLOŠNE STRATEGIJE (ZAGOTAVLJA JIH STROKOVNI TIM) 

 Stalno osebje 

Stalnost osebja omogoča posamezniku po pridobljeni možganski poškodbi, da se nauči prepoznavati 

terapevte, obenem pa mu to zagotavlja občutek varnosti in zaupnosti.  

 

 

 



63 
 

 Strukturirano, stabilno okolje 

Za pacienta je priporočljivo, da se vse terapije odvijajo v določenem prostoru, vsak dan ob isti uri, na 

enak način. Čeprav zveni dolgočasno, pa to zagotavlja izboljšanje funkcioniranja in vedenja.  

 

 Izogibanje prekomerni stimulaciji 

Posameznikom je nujno zagotoviti mirno okolje z omejenimi distraktorji. Preveč dražljajev lahko pri 

osebi sproži zmedenost, anksioznost in agresivno vedenje.  

 

 Stalno pojasnjevanje in razlaga 

Pred vsako dejavnostjo ali terapijo si morajo strokovni delavci vzeti čas in uporabniku pojasniti, kaj se 

bo dogajalo. Presenečenja lahko v posamezniku vzbudijo anksioznost in zmedenost. Navodila naj 

strokovnjaki večkrat pojasnijo, kadar vidijo, da je to potrebno.  

 

 Izogibanje nepotrebnim spremembam 

Spremembe lahko zmedejo osebo po pridobljeni možganski poškodbi. Če pa so spremembe nujne, 

moramo posamezniku ponuditi možnost, da se čim lažje prilagodi na spremembo.  

 

 Redno preverjanje orientiranosti 

Redno preverjanje omogoča, da spremljamo spremembe (izboljšanja, nihanja) glede posameznikove 

orientiranosti.  

 

 Uporaba spominskih pripomočkov 

Priporoča se uporaba pripomočkov kot so urniki, dnevni razporedi aktivnosti, koledar, dnevniki, 

beležke. Posameznike je treba tudi opominjati na uporabo teh pripomočkov. 

 

 Zagotavljanje mirnega, zadržanega in zaupnega vedenja 

Terapevt mora ravnati mirno in pomirjajoče, če se uporabnik vede zmedeno in vznemirjeno. 

Terapevti in družinski člani naj se izogibajo izražanju negativnih čustev kot so razdraženost, 

frustriranost in obup (Jakopec, b.l.).  

 

POGOSTI PRISTOPI 

 Metoda 'učenje brez napak' (ang. errorless learning)  

Ta metoda se uporablja pri posameznikih, ki imajo hude spominske težave, posebej pride v poštev pri 

zapomnitvi določenih informacij. Metoda temelji na minimiziranju števila napačnih odgovorov, kajti 

večkrat kot posameznik sliši napačne odgovore, večja je možnost, da si bo te odgovore tudi zapomnil. 

Poudarek je torej na tem, da posameznik sliši le pravilne odgovore, da ne postane zmeden. 

Potemtakem posameznika, ki ima hude spominske težave, ne sprašujemo, kje se nahaja, ampak mu 

povemo, da se nahaja v tej ustanovi, imenujemo se tako…  
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Za boljšo predstavo sta spodaj prikazana dva primera, povzeta iz priročnika za kognitivno 

rehabilitacijo (Malia, Brannagan, 2005).  

 

PRIMER NAPAČNEGA PRISTOPA 

Terapevt: »Kako mi je ime?« 

Pacient: »Hmm, Janez?« 

Terapevt: »Ne, nisem Janez. Ime mi je Boris…. 

Kako mi je ime?« 

PRAVILEN PRISTOP 

Terapevt: »Ime mi je Boris. Kako mi je ime?« 

Pacient: » Boris.« 

Terapevt: »Tako je, Boris sem.« 

 

 Pristop multimodalne nevrosenzorne stimulacije 

 Ta pristop se večinoma uporablja pri pacientih v vegetativnem stanju ter v stanju nizke odzivnosti po 

možganski poškodbi. Je dokaj podoben pristopu zgodnje nevrosenzorne rehabilitacije pri pacientih v 

komi. 

 

Poudarek je na čutih: dotik, bolečina, temperatura, vid, sluh in vonj. 

- DOTIK: grobo, mehko, gladko, trdo (različni materiali) 

- BOLEČINA: zbadanje, pritiskanje z dlanjo (nikoli do bolečine) 

- TEMPERATURA: toplo, mrzlo, topel in mrzel zrak (temperatura opranih oblačil, mrzel obkladek, 

sušilec za lase) 

- VID: barve, oblike, osebe… 

- SLUH: glasba, šumi v okolju, ploskanje, šumi na levi in desni strani, povezovanje sluha z dogajanjem 

(npr. kozarec pade na tla in se razbije) 

- VONJ: kava, gorčica, parfum, kadila….  

 

Pri osebi v vegetativnem stanju se ponudi izkušnjo enega čuta naenkrat, praviloma vse čute enkrat v 

tednu. Dejansko to pomeni, da posamezniku, ki se malo ali nič odziva, ubesedimo, kaj se dogaja v 

okolici. V programu dolgotrajne rehabilitacije se to lahko vsakodnevno uporablja na ta način, da 

posamezniku posredujemo svoja občutenja okolice (temperaturo, zvoke, dotike, vidne zaznave, 

zvoke, vonje), obenem pa tudi orientacije.  

 

PRIMER: (izvajalec-A in oseba s pridobljeno možgansko poškodbo-B) 

» B, moje ime je A. Sedaj te bom odpeljala v svojo pisarno. Postavila se bom za tabo, zato me ne boš 

videl.«  

(A pelje B po hodniku) »Sedaj te peljem po hodniku, ki je rumene barve. Na tvoji levi strani stojita C in 

D, ki se pogovarjata. Slišim še nekoga, ki prihaja po hodniku. Tukaj je okno odprto, zato slišim tudi 

hupanje avtomobilov zunaj. Peljem te mimo stene, kjer so tri slike. Sedaj bom zavila na levo in te 

zapeljala v svojo pisarno.« 

(v pisarni) »V pisarni je bolj mrzlo, ker sem odprla okno, da se prezrači. Tukaj diši po limoni, ker sem 

prej v izparilnik vlila kapljico limoninega eteričnega olja…« 

 

 



65 
 

Ta pristop lahko uporabljamo na področju: 

- orientacije o drugih (poimenovanje oseb, ki jih sreča na poti: »Srečala sva osebo C. Je srednje 

visoka, ima dolge lase, diši po parfumu, njen glas je nižji kot moj.«) 

- telesne orientacije (npr. »Prijela sem te za roko.«) 

- prostorske orientacije (»B, si v Centru Zarja. Sedaj te peljem mimo garderobe na desni strani. Na levi 

strani je kuhinja, zato tudi tako diši po sladkem. Sedaj pa sva v pisarni, kjer je ena stena svetlo 

rumena, ena pa svetlo roza.«) 

- itd.  

 

 Orientacijski sprehod 

Vsak nov uporabnik se začne v Centru Zarja orientirati prek orientacijskih sprehodov. Orientacijski 

sprehod po ustanovi z novim uporabnikom vodi katerikoli član tima, ponavadi se zvrstijo kar vsi. 

Navadno je orientacijskih sprehodov več, še posebej, če ima oseba s pridobljeno možgansko 

poškodbo hude spominske težave. Orientacijski sprehod ponuja priložnosti za orientacijo v sami 

ustanovi in prostorih, orientacijo o drugih osebah, ki se jih sreča na poti (imena, obrazi, hobiji, 

poklici…), orientacijo v času (npr. preverimo, ali uporabnik ve, kateri dan, mesec, leto je). Obenem je 

to dobra priložnost za spoznavanje novega člana in za zmanjšanje morebitne anksioznosti ob 

vključitvi v novo ustanovo.  

Orientacijski sprehod seveda vključuje tudi okolico ustanove. To vključuje opazovanje objektov, ulic, 

trgovin, prevoznih sredstev v  bližini itn. Ti sprehodi naj trajajo toliko časa, kolikor oseba s pridobljeno 

možgansko poškodbo zmore, posebej pa je treba biti pozoren na znake utrujenosti.  

Taki sprehodi so zaželeni tudi v domu uporabnika in pa v okolici njegovega prebivališča.  

 

 

STRATEGIJE ZA POSAMEZNIKA 

Malia in Powell (2003) pojmujeta te strategije kot notranje strategije oziroma kot tiste, ki jih 

'opravljamo v naši glavi'. Nekatere strategije so lažje, druge pa zahtevajo več pozornosti, kapacitete 

pri shranjevanju, fleksibilnosti, zato tudi niso primerne za vse.  

 

 Organiziranje informacij 

Nove informacije poskušaj razbiti na manjše in pomembnejše dele. Ne ustavljaj se pri nepomembnih 

detajlih. Poskušaj si zapomniti le nekaj ključnih besed.  

 

 'Ponovi in vadi' 

Ko slišiš novo ime, telefonsko številko, naslov, ime ustanove itd., ponovi to besedo ali besedno zvezo 

na glas, nato potiho, ter v svojih mislih večkrat prek dneva, tedna.  

 

 Asociacije 

Nove informacije poveži z znanimi vsebinami prek asociacij. Bolj kot povežeš novo informacijo z 

znano vsebino, večja je verjetnost, da si boš to zapomnil. 
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 Vizualizacija 

Slike si navadno zapomnimo bolje kot besede. Ko so skušamo zapomniti neko informacijo prek 

vizualizacije, si moramo to sliko narediti čim bolj živo, pretirano, smešno.  

 

 Vprašalnice (5W) 

Ko si skušaš zapomniti nekaj novega, so ti lahko v pomoč vprašalnice. 5W se nanaša na what (kaj), 

where (kje), when (kdaj), who (kdo) in why (zakaj). Torej poskušaj si zapomniti zgodbo ali novo 

vsebino tako, da si odgovoriš na te vprašalnice.  

 

 Zgodbe in rime 

Iz besede, ki si jo želimo zapomniti, naredimo rimo, navadno smešno, da si jo lažje zapomnimo. Iz več 

podatkov lahko ustvarimo celo zgodbo.  

 

 Rime za števila 

Za vsako število si izmisli besedo, ki se rima na to število, poleg tega pa si to besedo tudi v mislih 

predstavljaj. Ko si skušaš zapomniti neko številko, letnico, rezultat, si predstavljaj sliko vsake 

posamezne besede, ki se rima na točno določeno število. 

 

 Ritem za števila ali črke 

Zapomni si število, črke, besedo ali besedno zvezo tako, da zraven dodaš ritem oziroma glasbo. Izmisli 

si napev, da si tako zapomniš kratko informacijo. Včasih to pomaga, da se ob napevu oziroma ritmu 

spomniš še števil, črk ali besed.  

 

 Prva črka (first lettet cueing) 

Ta metoda je uporabna pri spominjanju nekega imena. Ko se skušamo spomniti imena neke osebe, se 

v mislih sprehodimo po abecedi in se ob vsaki črki ustavimo. Ko naletimo na prvo črko imena, se 

navadno spomnimo tudi celega imena. 

 

 Stalno mesto predmetov  

Za prostorsko orientacijo je zelo pomembno, da so predmeti vedno na svojem točno določenem 

mestu. O spremembah mesta predmetov ali namembnosti prostorov je potrebno osebo s težavami v 

prostorski orientaciji podučiti in vaditi.  

 

 Vzpostaviti rutino  

V kolikor je vzpostavljena rutina, se poleg tega uri tudi orientacija. Oseba lahko na podlagi aktivnosti 

sklepa, kateri dan je, kam mora tisti dan iti, katere osebe obiskati,… Polega tega naj bo zraven vedno 

dnevni urnik na oglasni deski, da lahko posameznik preveri svoje obveznosti, sestanke. Rutina je zlasti 

pomembna za časovno orientacije, kajti le prek rutine lahko posameznik pridobi občutek za 

zaporedje in trajanje dogodkov.  
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 Izboljšati počutje  

Počutje v veliki meri vpliva na spomin in orientacijo. Zato je potrebno zmanjšati stres, tesnobo, 

spregovoriti o svojih težavah, se udeleževati sprostitvenih dejavnosti, telovaditi, si vzeti odmor, znati 

se sploh sprostiti in kdaj tudi 'reči ne'.  

 

 

6.5.2 Pripomočki 

Malia in Powell (2003) vse pripomočke uvrščata pod zunanje strategije. Pravita, da so pripomočki bolj 

zanesljivi kot notranje strategije in manj zahtevni za uporabo. 

 

NA OSNOVI TEHNOLOGIJE 

Z vedno novimi napredki na področju tehnologije prihaja tudi več pripomočkov, ki pridejo še kako 

prav osebam z orientacijskimi težavami. Uporaba pripomočkov na osnovi tehnologije pa je žal 

omejena pri osebah, ki imajo težave z motoriko in vidnim zaznavanjem. 

 

 Prenosni telefon   

Prenosni telefon vsebuje več pripomočkov, ki pridejo prav pri orientacijskih težavah. Na prenosnem 

mobitelu najprej opazimo uro in datum, marsikomu to olajša zadrego, če ne ve teh podatkov. 

Naslednji pripomočki so še: 

- opomnik (oseba vnese podatke o tem, kaj mora kdaj narediti, s kom se mora srečati), 

- budilka,  

- imenik (oseba sem vnese podatke o drugih: ime in priimek, telefonsko številko, naslov, rojstni dan 

itd.),  

- beležka (za zapis pomembnih podatkov) 

- koledar (navadno se na ekranu izpiše koledar za vsak mesec posebej, vsak dan lahko zato 

načrtujemo in v koledar vnašamo podatke, ob določenem času nas na dogodek opozori alarm),  

- diktafon (za  snemanje pomembnih podatkov - imen, naslovov, itd., ali pa posameznih korakov – 

npr. kako priti do določene ulice, ustanove, trgovine),  

- kamera (Prav pride za slikanje ali snemanje; uporabno pri različnih vrstah orientacije. Npr. vsakemu 

imenu lahko dodamo sliko, da posameznik bolje poveže ime z obrazom in obratno, slikamo določena 

mesta, kjer shranjujemo predmete, da si zapomnimo, kaj gre kam, itd.) 

- GPS (nekateri bolj sodobni prenosni telefoni vsebujejo GPS sistem ali navigacijski sistem, priročen za 

težave s prostorsko orientacijo v mestu) 

 

 Aplikacija SIRI na prenosnem telefonu iPhone 4S 

Aplikacija Siri na prenosnem telefonu iPhone 4S opravlja delo osebnega asistenta. Siri sprejema 

glasovne ukaze, jih predela in odgovori na ukaze. Siri po nareku zapisuje kratka sporočila ali 

elektronska sporočila in jih pošlje točno določenim osebam, pokliče določeno osebo, vnaša opomnike 

in sestanke, poišče katerokoli informacijo, pokaže pot do želenega objekta, zbuja, pomaga zapomniti 

in še marsikaj drugega. Ta aplikacija omogoča tudi osebam, ki imajo motorične težave, da so 
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samostojni pri klicanju, pisanju in branju sporočil, organiziranju sestankov itd. Znanje branja in 

pisanja pri tem ni pogoj, saj Siri piše in bere namesto posameznika.  

Siri je tako prikladen pripomoček pri težavah s katerokoli vrsto orientacije, na žalost pa tudi precej 

drag in zato marsikomu nedostopen. Zaenkrat je na voljo le v angleškem, francoskem, nemškem in 

japonskem jeziku (http://www.apple.com/iphone/features/siri.html).  

 

 NeuroPage  

Deluje po sistemu opominjanja. NeuroPage je namenjen posameznikom s spominskimi ali 

organizacijskimi težavami, narejen pa je bil prav zaradi spominskih težav po možganski poškodbi. 

Glavnino sistema predstavljata osrednji računalnik v ustanovi in 'pager' ali prenosni telefon. Osrednji 

računalnik se uporablja za vnos opomnikov, po potrebi se opomnike lahko spreminja, dodaja ali 

izbriše. Ob točno določeni uri prejme oseba ta isti opomnik v obliki sporočila na svoj 'pager' ali 

prenosni mobitel (http://www.neuropage.nhs.uk/default.asp?id=2). Ta sistem je zelo primeren pri 

težavah s časovno orientacijo.  

 

 GPS  

Satelitski navigacijski sistem, ki se v cenejši različici nahaja že na nekaterih prenosnih telefonih, 

omogoča osebam s težavami pri prostorski orientaciji, da pridejo po ustnih, pisnih ter grafičnih 

navodilih do ciljne točke.  

 

 Diktafon 

Diktafon je raznovrsten spominski pripomoček za več vrst orientacije. Posameznik lahko posname 

svoj glas ali glas koga drugega, posname pa lahko karkoli: datum, imena oseb, ime ulice in ustanove, 

posamezne korake do prostorov ali objektov, opomnike, korake posameznih postopkov itd. 

 

 Računalnik  

Računalnik je zopet vsestransko uporaben spominski pripomoček. Na računalniku najprej verjetno 

opazimo uro, datum ter dan kot pripomoček za časovno orientacijo. Na namizju je mogoče nastaviti 

tudi 'post-it' lističe kot opomnike za različne dogodke. Različni programi (Textpad, Word) omogočajo 

beleženje vsakodnevnih dogodkov, krajev, oseb,… Prek programov je možno nastaviti tudi alarm za 

bujenje ali le kot alarm za začetek neke dejavnosti. To so le nekateri pripomočki, drugače pa nam 

računalnik ponuja obilo možnosti za samo orientacijo ali urjenje orientacije nasploh (npr. računalniški 

programi).  

 

 Ročna ura (digitalna, mehanska) 

Mehanska ročna ura predstavlja enega izmed najstarejših tehnoloških pripomočkov za časovno 

orientacijo. Tako mehanska kot digitalna ročna ura pa predstavljata marsikomu najbližji pripomoček 

tudi za določanje datuma in dneva v tednu (če ročna ura seveda vsebuje to).  

 

 

http://www.apple.com/iphone/features/siri.html
http://www.neuropage.nhs.uk/default.asp?id=2
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OSTALI PRIPOMOČKI 

 Dan, datum in letni čas 

Kartonček z imenom dneva v tednu, datuma ter letnega časa mora biti na vidnem mestu. Zraven 

imena letnega časa naj bo tudi slika. Osebe moramo poučiti, kje se sploh nahaja ta pripomoček in 

kako ga uporabljati (kako nastaviti naslednji kartonček itd.).  

 

 Koledar 

Koledar naj bo na vidnem mestu, po možnosti v večjem tisku in pregleden. Dober pripomoček je tudi 

za urjenje imen dni, mesecev, praznikov. 

 

 Urnik 

Urnik ustanove naj bo na vidnem mestu, pregleden, zapisan v večjem tisku. Za tiste osebe, ki ne 

berejo, je zaželjeno, da so zraven vsake aktivnosti še slike. Poleg tega splošnega urnika naj bo še 

tedenski urnik (za posebne aktivnosti) in dnevni urnik. Vsak urnik naj bo na vedno točno določenem 

mestu.   

 

 Oglasna deska 

Služi predvsem za zapis pomembnih informacij ali dogodkov, ki se bodo dogajali tekom tedna ali 

meseca. Vsak posameznik si lahko ogleda, kaj se bo dogajalo v tekočem tednu ali mesecu.  

 

 Smerokaz  

Bistvo smerokaza je, da ljudem, ki imajo težave z orientacijo v prostoru, pomaga najti določen 

prostor v ustanovi. Na smerokazu naj bodo zapisani vsi prostori v ustanovi in puščica oziroma smer, v 

kateri se posamezni prostor nahaja.  

 

 Oznake na tleh ali zidovih 

Kot pomoč pri prostorski orientaciji lahko na tla ali zid nalepimo oznake, ki vodijo do določenega 

prostora v ustanovi, zgradbi, bivalni skupnosti. 

 

 'Oprema' na vratih 

Opremo predstavlja slika, ime in poklic vsakega zaposlenega v ustanovi. To pripomore k izboljšanju 

orientacije o drugih, situacijske in prostorske orientacije. Poleg teh slik zaposlenih imajo v Centru 

Zarja na zidu hodnika še vse slike uporabnikov z njihovimi imeni in hobiji, da lahko vsak ob tem 

ponovi ali si le ogleda obraze in imena.  

 

 Ime in/ali slika na garderobni omarici 

Vsak posameznik v ustanovi (zaposlen in uporabnik) ima na svoji garderobni omarici svoje ime, 

dodana je lahko tudi slika posameznika. To je zopet dober pripomoček za osebnostno in prostorsko 

orientacijo.  
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 Dnevnik, beležka 

Dnevnik oziroma beležko uporabljajo osebe s spominskimi težavami, navadno zato, da opišejo, kaj so 

počeli ali kaj morajo storiti tekom dneva. V dnevnik pa lahko oseba z orientacijskimi težavami zapiše 

tudi osebe, ki jih srečala v ustanovi, domačem kraju. Zapiše naj ime osebe, opiše njen obraz in kakšno 

posebno značilnost te osebe. Prav tako pa lahko v dnevnik zapiše vsa navodila, kako priti do 

določenega kraja, ulice, ustanove, itd. Dnevnik oziroma beležka služita kot spominski pripomoček za 

vse vrste orientacije.  

 

 Samolepilni lističi  

Samolepilne lističe uporabljamo bolj ali manj vsi ljudje predvsem kot opomnike za neka dejanja. V ta 

namen jih uporabljajo tudi osebe s spominskimi težavami; za zapis pomembnih informacij, zapis 

imena druge osebe, naslova, dnevi prihajanja v ustanovo,… Pomembno je, da se te listke prilepi na 

vidno mesto, priporočeno je na primer na vrata svoje garderobne omarice.  

 

 Zapis na dlan 

Včasih zadošča, da si zapišemo le prvo črko besede, da nas spomni, kaj moramo narediti, da si 

zapomnimo ime, dan, ulico… 

 

 

 

PRIMERI ZDRUŽEVANJA OBOJIH STRATEGIJ 

 

Strategije za zapomnitev imen in obrazov 

Zunanje Notranje 

 Zapis imena na listek, dlan  Ponovitev imena na glas 

 Ponovitev ob izrazu (»Me veseli, Janez.«) 

 Ponavljanje v mislih 

 Osredotočenje na posebno značilnost na 

obrazu 

 Slika ali asociacija na ime ali priimek (Medved, 

Čuk, Kovač, Božič, …)  

 Zapomnitev po prvi črki imena (Na katero črko 

se začne ime?) 

 Predstavljanje osebe v neki situaciji 

(situational cueing) 
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Strategije za prostorsko orientacijo 

Zunanje Notranje 

 Oznake na tleh ali zidovih 

 Uporaba smerokaza (če je v ustanovi) 

 Podčrtati zemljevid poti z različnimi 

barvami 

 Najprej iti z nekom drugim 

 Zapis korakov, kako priti do nekje 

 

 Zapomniti si značilnosti poti (npr. pri 

veliki zeleni stavbi na levo…) 

 Ponavljanje sekvence dogodkov v mislih 

(da se spomniš, kam si kaj dal) 

 Stalni prostor predmetov 

 

 

 

 

6.6 Omejitve raziskave  

Pri osebah s pridobljeno možgansko poškodbo prihaja do težav v diagnosticiranju zaradi 

spremljajočih težav: afazije, dizartrije, disfonije, motoričnih težav, težav s pozornostjo, razumevanjem 

itd. S tem sem se seveda tudi sama srečala. 

Pri treh uporabnikih ni bilo možno pridobiti podatkov zaradi komunikacijskih težav oziroma popolne 

odsotnosti komunikacije (tako verbalne kot neverbalne). Vseeno sem se odločila te tri uporabnike 

vključiti v vzorec, kljub temu, da pri njih lahko le sklepamo, da gre za bolj ali manj  popolno 

dezorientiranost.  

 

Naslednjo težavo predstavlja zanesljivost podatkov pri treh uporabnikih, ki ne govorijo oziroma je 

govor nerazumljiv, nadomestni načini komunikacije pa so oteženi ali onemogočeni. Pri teh sem se 

izvedla intervjuvanje tako, da sem jim na voljo dala več možnosti in jih prosila, da pokažejo v smeri 

pravilnega odgovora ali pa da prikimajo, če se jim zdi odgovor pravilen. Te je bilo tudi težko oceniti in 

v teh primerih ne moremo trditi, da so podatki popolnoma zanesljivi.  

 

Značilno prihaja v sposobnostih posameznikov s pridobljeno možgansko poškodbo do različnih 

nihanj. Če osebo ocenjujemo večkrat v daljšem časovnem obdobju, lahko vidimo, kdaj in na katerem 

področju prihaja do nihanj. Končni rezultat skupine uporabnikov je tako delno vprašljiv prav zaradi 

nihanj, do katerih prihaja pri določenih posameznikih.  

 

Testiran vzorec je majhen in zato rezultatov raziskave nikakor ne morem posplošiti na celotno 

populacijo oseb s pridobljeno možgansko poškodbo, lahko pa le potrdim nekatere trende, ki jih 

ugotavljajo tudi drugi strokovni delavci na tem področju.   
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7. ZAKLJUČEK 
 

Po pridobljeni možganski poškodbi se večina pacientov sreča z dezorientiranostjo, pa naj bo to 

prehodne narave ali taka, ki traja vse življenje. Dezorientiranost pri marsikomu vzbudi strah, tesnobo 

in paniko, ko ne vedo, kje so, kaj se jim je zgodilo, kdo so osebe okoli njih ali katero leto je.  Sama 

ugotavljam, da so težave z osebnostno, situacijsko, prostorsko in časovno orientacijo pri uporabnikih 

v Centru Zarja dokaj pogoste in da ni posameznika, ki se s tem še ne bi srečal.  

 

Prek intervjujev z uporabniki sem odkrila, da se najbolje orientirajo o sebi, največ težav pa jim 

povzroča, tako kot pričakovano, področje časovne orientacije.  

Pri pridobljeni možganski poškodbi je nemogoče napovedati, koliko časa bodo trajale neke posledice, 

ali bo prišlo do izboljšanja in v kolikšni meri. Pri tistih uporabnikih, ki že daljši čas obiskujejo program 

dolgotrajne rehabilitacije, lahko trdimo, da so težave z orientacijo dolgotrajne. Trajanje 

dezorientiranosti pa je nemogoče napovedati pri uporabnikih, ki krajši čas obiskujejo ta program, saj 

je pogosto prisotna še potravmtska amnezija.  

  

Vsem uporabnikom je skupno to, da težave z orientacijo kažejo na spremembe v kognitivnem 

funkcioniranju. Te pa opažamo kot težave s pozornostjo, hitrostjo procesiranja, delovnim 

pomnjenjem, izvršilnimi funkcijami. Težave v kognitivnem procesiranju, skupaj s primanjkljaji na 

področju motorike in zaznavanja prispevajo k manjši uporabi pripomočkov za spomin in orientacijo. 

Velika večina uporabnikov v Centru Zarja namreč ne uporablja pripomočkov, temveč se bolj zanaša 

na pomoč družinskih članov in zaposlenih v Centru Zarja.  

 

Zelo pomembno za vsakega uporabnika je zavedanje lastne situacije, da tudi lažje razume, zakaj sploh 

obiskuje program dolgotrajne rehabilitacije. Ugotovila sem, da se samozavedanje po pridobljeni 

možganski poškodbi spremeni in predstavlja tudi šibko področje vseh uporabnikov. Usposobljeni 

terapevti zato pomagajo posamezniku  pri izbiri realnih in dosegljivih ciljev ter pri vodenju na sami 

poti do cilja. Ob tem je potrebno dodati, da so uporabniki Centra Zarja odrasle osebe in zato tudi 

sami odločajo, katere cilje bi radi dosegli.  

 

Timsko delo in timski pristop je ključnega pomena za razvoj in ohranjanje nivoja sposobnosti vsakega 

posameznika. Zato ne le vsak strokovnjak posebej, temveč vsi skupaj ogromno pripomorejo pri 

(ponovnem) razvijanju sposobnosti vsakega uporabnika. Pomembno je izobraževanje celotnega 

strokovnega kadra, kajti le tako se lahko omogoči osebi po pridobljeni možganski poškodbi optimalne 

možnosti za rehabilitacijo. S tem namenom vsi strokovni delavci uporabljajo metodo učenja brez 

napak, pristope multimodalne nevrosenzorne stimulacije, orientacijske sprehode z novimi uporabniki 

in še bi lahko naštevali.   

 



73 
 

Vključenost v program dolgotrajne rehabilitacije je zelo verjetno pomembna, saj bi bilo stanje na 

področju orientacije in drugod najbrž slabše kot sicer. Mnogo jih žal nima te možnosti. Za vse pa velja 

enako: možgane je nujno potrebno uporabljati.  
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9. PRILOGE 
 

Priloga 1: Navodila za izpolnjevanje intervjuja 

 

 

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE INTERVJUJA O ORIENTACIJI 

 

Intervju o orientaciji je sestavljen iz uvodne strani in šestih sklopov vprašanj, ki zavzemajo naslednja 

področja: orientacija o sebi, orientacija o drugih, situacijska, prostorska in časovna orientacija ter 

uporaba pripomočkov. Vsak sklop vprašanj vsebuje na vrhu ime in datum intervjuvanja, zato ker 

lahko intervjuvanje poteka v več delih ali pa ker posamezne sklope ocenjujemo tudi posebej.  

Intervju v celoti izpolnjuje testator, ki mora še pred intervjuvanjem pridobiti osebne podatke o 

intervjuvancu (glede na zahtevana vprašanja-sklop o osebnostni in situacijski orientaciji).  

 

Navodila obsegajo bolj natančno razlago kriterijev ocenjevanja oziroma točkovanja pri posameznih 

vprašanjih, zato ne obsegajo vseh vprašanj v intervjuju.  

 

Intervju obsega tudi 4 priloge, in sicer:  

 -Priloga 1: ocenjevalna lestvica za samooceno (ocene od 1-zelo slabo, do 5-odlično) 

- Priloga 2: slike zaposlenih v Power Point predstavitvi 

- Priloga 3: slike uporabnikov na karticah 

- Priloga 4: koledar za tekoče leto 

 

UVODNA STRAN vsebuje podatke o:  

o imenu intervjuvanca in datumu intervjuvanja 

o načinu sporazumevanja (zabeleži se, ali so kakšne posebnosti pri sporazumevanju) 

o prilagoditvah pri intervjuvanju 

o  drugih spremljajočih dejavnikih (motorične, komunikacijske, zaznavne težave itd.) 

o datumu intervjuvanja pri posameznih sklopih vprašanj in odstotku točk, ki jih je posameznik 

dosegel pri posameznem sklopu 

o starosti ob poškodbi  

 

Poleg tega sta še dve vprašanji, kjer testator vpraša intervjuvanca: 

 

1. Kako se počutite v zvezi s tem, da boste sedaj intervjuvani/ocenjevani? Testator pove ponujena 

odgovora in obkroži izbranega. 

2. Koliko časa ste že v tej ustanovi (Centru Zarja)?  

 

 

SAMOOCENJEVANJE 

Poteka pred in po vsakem sklopu vprašanj. Posamezniku najprej povemo, o čem ga bomo spraševali, 

nato pa ga naprosimo, da oceni sam sebe glede na sklop vprašanj. Za vsak sklop vprašanj so določeni 

opisi sklopa glede na katere naj bi se posameznik ocenil. Oceni se od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 zelo 
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slabo, 5 pa odlično (priloga 1). Oceno zabeleži testator v okvirček. Pri tem lahko zabeležimo tudi 

komentar, ki ga posameznik poda na svojo oceno. Po vsakem sklopu ravno tako vprašamo 

posameznika, kako meni, da mu je šlo, ali so se kje pojavile težave. Zopet se oceni z oceno od 1 do 5, 

testator oceno vpiše v okvirček. Če pride do očitne razlike med prvo in zadnjo oceno (za več kot dve 

oceni razlike), se posameznika vpraša, zakaj misli, da je prišlo do takšne razlike v oceni.  

 

 

OSEBNOSTNA ORIENTACIJA –Orientacija o sebi 

SAMOOCENJEVANJE: Vprašal/a vas bom nekaj vprašanj o vaših osebnih podatkih. To pomeni, da vas 

bom spraševal/a po vašem imenu, starosti, naslovu prebivališča, telefonski številki, statusu in 

poklicu. Kako menite, da vam bo to šlo? Ocenite z oceno od 1 do 5 (priloga 1). Ali mislite, da se bodo 

kje pojavile težave? 

3: Naslov prebivališča: 2 točki dobi, če navede ulico in mesto, lahko tudi poštno številko. Če navede 

le ulico ali le mesto, dobi 1 točko. 

5: Status: intervjuvanca dodatno vprašamo, če je: poročen, samski, ločen, vdovec.  

6 in 7: V primeru, da je intervjuvanec končal osnovno šolo ali srednjo šolo, ni se pa še zaposlil, ga ne 

vprašamo po 7. vprašanju, ki se tudi ne točkuje.   

SAMOOCENJEVANJE: Kako mislite, da ste se odrezali pri teh vprašanjih? Ocenite z oceno od 1 do 5 

(priloga 1).  

 

OSEBNOSTNA ORIENTACIJA –Orientacija o drugih 

SAMOOCENJEVANJE: Sedaj vas bom spraševal/a po poznavanju drugih oseb. To pomeni o članih 

vaše družine, zaposlenih in uporabnikih Centra Zarja. Kako mislite, da vam bo to šlo? Ocenite z 

oceno od 1 do 5 (priloga 1). Ali mislite, da boste imeli kje težave? 

1: Poudari se, da se s tem misli člane ožje družine, s katerimi posameznik živi ali pa ne živi (če je na 

primer v bivalni skupnosti). Povedati mora odnos in ime posameznega družinskega člana. 1 točko 

dobi, če našteje vse člane in odnose med njimi, sicer pa se točkuje z 0 točkami.  

2: Priloga 2. 3 točke dobi, kadar se spomni osebe, njenega imena in ene značilnosti/hobija te osebe, 

2 točki: kadar prav odgovori na dve od prej omenjenih lastnosti (se spomni osebe in imena, osebe in 

značilnosti ali imena in značilnosti), 1 točko: pove le eno zahtevano stvar, sicer pa 0 točk. 

3: Priloga 3. 3 točke dobi, če se spomni osebe, imena in poklica (ali navede, kaj dela sam pri tej 

osebi), 2 točki: se spomni osebe in imena, osebe in poklica ali imena in poklica. 1 točko dobi, če pove 

le eno zahtevano stvar, sicer pa 0 točk. 

SAMOOCENJEVANJE: Kako se vam zdi, da vam je šlo poznavanje drugih oseb? Ocenite z oceno od 1 

do 5 (priloga 1).  

 

SITUACIJSKA ORIENTACIJA  

SAMOOCENJEVANJE: Sledi sklop vprašanj o vaši poškodbi možganov. To pomeni, da vas bom 

vprašal/a po vzroku vaše poškodbe možganov, starosti ob poškodbi, posledicah po poškodbi, 

pomoči, nalogah možganov… Kako se vam zdi, da vam bo to šlo? Ocenite z oceno od 1 do 5 (priloga 

1). Ali mislite, da boste imeli kje težave? 

1: ne šteje le odgovor poškodba glave/možganov. Posameznik mora povedati, zakaj je prišlo do 

poškodbe možganov.  

3:  Če oseba odgovori z NE, se ne sprašuje naprej in se oboje točkuje z 0 točkami. Če odgovori z DA, 
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dobi 1 točko. Če našteje 1 posledico poškodbe, dobi 1 točko. Če našteje več kot 1 posledico, dobi 2 

točki.  

4: Če odgovori z NE, se točkuje z 0 (tudi naslednje vprašanje)in se ne sprašuje naprej. Če odgovori 

pritrdilno, dobi 1 točko. Če našteje vsaj 1 vrsto pomoči, dobi 1 točko. Če našteje več kot 1 vrst0 

pomoči, dobi 2 točki. 

5: če pove vsaj 1 nalogo možganov, dobi 1 točko. Če pove več kot 1 funkcijo, dobi 2 točki. 

6: če je odgovor smiseln in resničen, dobi 1 točko za vsako vprašanje posebej. 

SAMOOCENJEVANJE: Kako se vami zdi, da ste se odrezali pri tem sklopu vprašanj? Ocenite z oceno 

od 1 do 5 (priloga 1). Ali ste imeli kje težave? 

 

PROSTORSKA ORIENTACIJA  

SAMOOCENJEVANJE: Na vrsti so vprašanja o prostorski orientaciji. Vprašal/a vas bom v kateri državi, 

mestu in ustanovi ste, ter o poznavanju prostorov v Centru Zarja. Kako mislite, da se boste pri tem 

znašli? ? Ocenite z oceno od 1 do 5 (priloga 1). Ali mislite, da boste imeli kje težave? 

6: Intervjuvanca naprosimo, da pove (in ne pokaže) kje stoji kavomat. Točko dobi, če je odgovor 

smiseln (npr. zraven garderobe, nasproti Nikine pisarne) ali zna opisati pot do kavomata).  

7: Stranišče- s tem se misli stranišče, ki ga uporablja uporabnik sam. 0 točk- ne pozna poti, 1 točka- 

gre v pravi smeri, a se na poti zmede, 2 točki- gre v pravi smeri in najde določen prostor.  

SAMOOCENJEVANJE: Kako bi se sami ocenili pri tem sklopu vprašanj? Ocenite z oceno od 1 do 5 

(priloga 1).  

 

ČASOVNA ORIENTACIJA  

SAMOOCENJEVANJE: Sedaj vas bom prosil/a, da navedete dan v tednu, leto, mesec, datum, letni čas, 

uro itd. Kako mislite, da se boste pri tem odrezali? Ocenite z oceno od 1 do 5 (priloga 1). Ali mislite, 

da boste imeli kje težave? 

Vprašanja, ki so osenčena, točkujemo v poseben predel-predznanja. 

9: Intervjuvanca lahko spodbudimo, da se ozre skozi okno in skuša določiti letni čas.  

10: posameznik lahko navede pretekli ali prihodnji praznik oziroma dela prost dan. 

11: ocenjuje se okviren občutek za uro, zato je potrebno uro skriti iz vidnega polja intervjuvanca. 1 

točka- kadar okvirni čas ne odstopa več kot 1,5 ure od trenutnega časa.  

SAMOOCENJEVANJE: Kako mislite, da so vam šla ta vprašanja? Ocenite z oceno od 1 do 5 (priloga 

1). 

 

SPOMINSKI PRIPOMOČKI 

Teh vprašanj ne točkujemo, temveč le zapišemo ugotovitve. Pri tem tudi ne sprašujemo po 

samoocenjevanju. 

7: intervjuvancu ponudimo koledar (priloga 4) in ga naprosimo, da s pomočjo koledarja določi svoj 

rojstni dan. 

 

V zaključku intervjuvanca vprašamo po počutju ob končanem 'testiranju'. Zabeležimo tudi, ali meni, 

da ima težave z orientacijo ter kakšni so njegovi cilji v zvezi s tem. 
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Na koncu testator zabeleži še povzetek šibkih in močnih področij orientacije, zapiše kaj se že dela na 

področju orientacije ter kakšni so predlogi za nadaljnje delo. To lahko zabeleži skupaj z 

intervjuvancem ali pa brez njega. 

 

 

 

 

Priloga 2: Intervju 
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OSEBNOSTNA, SITUACIJSKA, PROSTORSKA IN ČASOVNA ORIENTACIJA OSEB S PRIDOBLJENO MOŽGANSKO POŠKODBO V 

CENTRU ZARJA 

IME:                                                                                                                                                                                                DATUM:  

NAČIN SPORAZUMEVANJA – POSEBNOSTI: 

 

 

Vrsta orientacije Datum % točk OPOMBE 

Orientacija o sebi    

Orientacija o drugih    

PRILAGODITVE: 

 

Situacijska orientacija    

Prostorska orientacija    

DRUGI POMEMBNI DEJAVNIKI:  

 

OCENJEVANJE NI MOŽNO:             

Predznanja    

Časovna orientacija    

Pripomočki    

 

1. POČUTJE ob intervjuvanju: 

 

             V REDU, ME NE MOTI                            NEPRIJETNO 

STAROST  

STAROST OB POŠKODBI  

2.  ŠTEVILO MESECEV/LET V USTANOVI 

 

SAMOSTOJNO (pravilno/nepravilno)    PRIDOBLJENO IZ PODATKOV 
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IME:                                                                                                                                                                                                DATUM:  

 

OSEBNOSTNA ORIENTACIJA - ORIENTACIJA O SEBI 

 
SAMOOCENA:                    Komentar na oceno:  

 OCENA OPOMBE 

1. 
 
Kako se imenujete?  
 

 
2      1      0 

 

2. 
 
Koliko ste stari? 
 

 
1      0  

 

3. 
 
Kakšen je naslov vašega prebivališča? 
 

 
2       1     0 

 

4. 
 
Kakšna je vaša telefonska številka? 
 

 
1     0  

 

5. 
 
Kakšen je vaš status?  
 

 
1     0  

 

6. 
 
Katero šolo ali fakulteto ste zaključili? 
 

 
1    0  

 

7. 
 
Katero delo ste opravljali pred poškodbo? 
 

 
1    0  

 

SKUPAJ           /   

 
SAMOOCENA:                   Razlika v oceni (komentar): 
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IME:                                                                                                                                                                                                DATUM:  

 

OSEBNOSTNA ORIENTACIJA - ORIENTACIJA O DRUGIH 

 
SAMOOCENA:                    Komentar na oceno: 

 OCENA OPOMBE 

1. 

 
Kdo je še v vaši družini poleg vas? 

ODNOS IME  

  

  

  

  

  

 
 

 
 
 
 
 1       0    

 

2. 

Priloga 2 
Prepoznavanje  uporabnikov Centra Zarja. 
  

SE SPOMNI IME HOBI, ZNAČILNOST 

DA  /  NE   

DA  /  NE   

DA  /  NE  Kontrolna oseba 

DA  /  NE   

DA  /  NE   

DA  /  NE   

 
 

 
 
 
 
3    2      1     0  
3    2      1     0 
      1     0 
3    2      1     0 
3    2       1    0  
3    2       1    0  
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3. 

Priloga 3 
Prepoznavanje zaposlenih  Centra Zarja.  
 

SE SPOMNI IME POKLIC 

DA  /  NE   

DA  /  NE   

DA  /  NE   

DA  /  NE  Kontrolna oseba 

DA  /  NE   

DA  /  NE   

 
 

 
 
 
 
3     2      1     0  
3     2      1     0 
3     2      1     0 
      1     0 
3    2       1    0 
3    2       1    0     

 

SKUPAJ           /   33  

 
SAMOOCENA:                   Razlika v oceni (komentar): 
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IME:                                                                                                                                                                                                DATUM:  

 

SITUACIJSKA ORIENTACIJA 

 
SAMOOCENA:                    Komentar na oceno: 

 OCENA OPOMBE 

1. 
 
Kakšen je vzrok, da ste sedaj tukaj (v Centru Zarja)?  

 
1     0  

 

2. 
 
Koliko ste bili stari ob poškodbi oziroma bolezni? 

 
1    0  

 

3. 

 
Ali menite, da so se po nesreči/poškodbi pojavile kakšne težave, ki jih prej ni bilo?   
Katere težave sami opazite? 
 
 

 
DA -1    NE-0 
 
2      1     0  
 

 

4. 

 
Ali se vam zdi, da potrebujete pomoč? 
Če DA: Kakšno pomoč menite, da potrebujete? 
 
 

DA -1    NE-0 
 
2     1      0  

 

5. 

 
Kakšne so naloge možganov, kaj delajo možgani? ( se spomnite kaj o nalogah 
možganov) 
 

2       1     0 

 

6. 
 
Kakšen je namen vašega obiskovanja Centra Zarja? 
Kaj vi počnete v Centru Zarja? 

 
1     0 
1     0  

 

7.  
 
Kaj se ta teden (ali pa nasploh) dogaja v Zarji?  

 
    1     0   

 

SKUPAJ       / 13  

 
SAMOOCENA:                Razlika v oceni (komentar): 
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IME:                                                                                                                                                                                                DATUM:  

 

PROSTORSKA ORIENTACIJA 

 
SAMOOCENA:               Komentar na oceno: 

 OCENA OPOMBE 

1. 
 
V kateri državi smo? 

 1     0  
 

2. 
 
V katerem mestu ste trenutno? 

 1     0  
 

3. 
 
V kateri ustanovi se trenutno nahajate? 

1     0 
 

4. 
 
Katere stavbe, objekti so blizu Zarje? 

1     0  
 

5. 
 
Kako se imenuje ulica, kjer ste sedaj?  

 
 1     0  

 

6. 
 
Povejte, kje v Centru Zarja se nahaja kavomat?  
 

1    0     
 

7. 

Pokažite pot do  4 prostorov v Zarji.  
 

PROSTOR 

Lastna omarica v garderobi 

Kuhinja 

Fizioterapija 

Stranišče  
 

 
2       1     0 
2       1     0 
2       1     0  
2       1     0 

 

8.  
 
Ali bi znali priti sami ali voditi nekoga do Centra Zarja? 

1     0 
 

SKUPAJ       / 15  

 
SAMOOCENA:                 Razlika v oceni (komentar): 
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IME:                                                                                                                                                                                                DATUM:  

 

ČASOVNA ORIENTACIJA 

 
SAMOOCENA:                   Komentar na oceno:         

 OCENA OPOMBE 

1. 
 
Po vrsti naštejte dneve v tednu. 

1     0 
 

2.  
 
Če je danes  PETEK , kateri dan je bil včeraj?___________________ 
Če je danes  NEDELJA , kateri dan bo pojutrišnjem? _______________ 

1     0 
1     0 

 

3. 
 
Naštejte mesece po vrsti od marca do avgusta. 

1     0  
 

4. 
 
Po vrsti naštejte letne čase. 

1    0 
 

5. 
 
Kateri dan v tednu je? 

1    0 
 

6. 
 
Katero leto je?  

1    0  
 

7. 
 
Kateri mesec je?  

1    0  
 

8. 
 
Kateri dan v mesecu je?  

1    0  
 

9. 
 
Kateri letni čas je?  

1    0  
 

10. 
 
Kateri je najbližji praznik?  
 

1    0  
 

11. 
 
Koliko menite, da je ura?                                               Trenutni čas:__________ 
 

1    0  
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12. 

 
Koliko je ura?  

 
1    0  

SKUPAJ (PREDZNANJE)     / 6  

SKUPAJ (OSTALO)  / 7  

 
SAMOOCENA:                Razlika v oceni (komentar): 

 

SPOMINSKI PRIPOMOČKI 

1. Ali ste pred poškodbo uporabljali kakršnekoli spominske pripomočke (npr….koledar, 
dnevnik, beležko, samolepilne lističe…) 
 
 

 

 
2. Na kakšen način si sami pomagate pri težavah s spominom in orientacijo?   
 
 
3. Ali uporabljate spominske pripomočke (beležka, dnevnik, samolepilni lističi, opomniki na 
mobitelu ali računalniku, diktafon…)? Katere? 
 
 
4. Ali vam kdo pomaga pri težavah s spominom? Na kakšen način? 
 
 

 

5. Ali uporabljate mobitel?  (ne uporablja, prilagojen mobitel, 'navadni' mobitel) 
 

 

 6. Kam pogledate, če ne veste datuma? 
 
7. Na koledarju določite svoj rojstni dan.  
 

 

 8. Kje je urnik v Zarji? 
 
9. Kdaj je na urniku _______________? 
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Kako se počutite sedaj? _________________________________________________________________________________________________ 

 

Ali se vam zdi, da vam je katero vprašanje povzročalo težave?                       DA                 NE  

Če DA: Katera vprašanja so vam povzročala največ težav? 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kakšni so vaši cilji v zvezi z orientacijo? Bi radi kaj storili, spremenili? 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kako bi se tega lotili? Kaj bi pri tem potrebovali? 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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MOČNA PODROČJA ORIENTACIJE ŠIBKA PODROČJA ORIENTACIJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

KAJ SE ŽE DELA NA PODROČJU ORIENTACIJE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREDLOGI ZA NADALJNJE DELO: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


