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POVZETEK 

V zadnjih dveh desetletjih se je, zaradi hitrejšega življenjskega tempa in napredka 

medicine, povečalo število oseb z nezgodno poškodbo možganov. Nezgodna 

poškodba možganov povzroča variabilne posledice, ki so vidnejše (fizične omejitve) 

in manj vidne (težave, ki jih povzročajo primanjkljaji na kognitivnem področju). 

Posledice nezgodne možganske poškodbe ni mogoče vnaprej napovedati, lahko jih 

le predvidevamo. V nekaterih primerih se stanje po možganski poškodbi izboljšuje še 

leta po nesreči, kar presega stanje hospitalizacije v bolnišnici. 

Številni avtorji (Powell, 2007; Rosenthal, 1989; Johnson, 2010; idr.) opozarjajo na 

problem prekinjene pomoči po odpustu iz bolnišnice, zato je več kot jasno, da osebe 

po poškodbi glave (in možganov) potrebujejo podporo, ki jih uči prepoznavanja in 

razumevanja lastnih težav, samopomoči in samostojnosti pri doseganju lastnih ciljev. 

V diplomskem projektu sem poskušala odgovoriti na vprašanje, kako nezgodna 

poškodba možganov vpliva na spomin in s pomočjo katerih tehnik oziroma pristopov 

lahko pomagamo osebi do izboljšanja spominskih sposobnosti. 

KLJUČNE BESEDE 

Poškodba glave, nezgodna možganska poškodba, kognitivne sposobnosti, 

pomnjenje, spomin, tehnike, rehabilitacija. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Over the past two decades, due to faster way of life and medical advances the 

number of people with brain injury has increased. Brain injury causes various effects 

that are either visible (physical limitations) or less visible (problems caused by deficits 

in cognitive domain). 

The consequences of brain injury can not be predicted, it can only be assumed. In 

some cases, the condition after brain injury improves even years after the accident, 

which is longer than the time of hospitalization in a hospital. 

Many authors (Powell, 2007; Rosenthal, 1989; Johnson, 2010; etc.). expose the 

problem of suspended aid after discharge from the hospital, so it is more than clear 

that people with head and brain injuries need support to learn how to recognize and 

understand their own problems, to teach them how to be independent in achieving 

their own goals. In my diploma project, I tried to answer  the question how brain injury 

affects memory and which techniques or approaches can help people after brain 

injury to improve their memory skills. 
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1. Uvod 

 

Nezgodna poškodba možganov je aktualna tema, ki z rastočim številom prizadetih in 

raznolikostjo ter obsežnostjo posledic, vzbuja skrb. V vsakdanjem življenju smo priča 

številnim prometnim nesrečam, hkrati pa živimo v 21. stoletju, ki je čas napredka 

nevroznanosti. V diplomskem delu želimo opozoriti na možnosti po možganski 

poškodbi, ki jih imajo možgani ob ustreznih zunanjih spodbudah. V ta namen smo se 

posvetili vlogi in medsebojnemu povezovanju leve in desne možganske hemisfere ter 

povezavi spomina z domišljijo. Osredotočili smo se na strategije, ki pomagajo k 

hitrejšemu priklicu in učinkovitejšemu pomnjenju. Namen diplomske naloge ni ozko 

strokoven; bralcu želimo približati področje, ki pripomore k razumevanju svojega 

delovanja in mu posledično omogoči zavestno in aktivno učenje.  

1.1 Problem 
 

Ugotoviti želimo s katerimi individualiziranimi metodami oziroma tehnikami, je možno 

izboljšati spomin osebe po nezgodni možganski poškodbi.  

 

1.2 Cilji 
 

Odgovoriti želimo na vprašanje kakšne so lahko fizične in kognitivne spremembe po 

nezgodni poškodbi možganov in kako se spoprijemati z njimi.  

 

1.3  Raziskovalna vprašanja 
 

 Kateri duševni procesi sodelujejo pri pomnjenju? 

 Ali osebe po poškodbi možganov razumejo svoje težave? 

 Katere so metode in tehnike, ki pomagajo osebi po nezgodni poškodbi 

možganov uriti spominske funkcije? 

 Ali je individualna obravnava pri delu z osebo po poškodbi možganov, nujna? 
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 Kaj botruje drastičnemu porastu številu oseb z nezgodno poškodbo možganov 

v zadnjih treh desetletjih? 

 

1.4 Raziskovalna metoda 
 

Pri izdelavi diplomske naloge smo se posluževali pregleda literature in virov. 

Uporabili smo obče spoznavne metode, kot so: sinteza, analiza, dedukcija in 

analogija. 

2. Skokovit poskok števila oseb s poškodbo glave 

  

V zadnjih dvajsetih letih se je število oseb, ki so utrpele poškodbe glave, bistveno 

povečalo; ocenjujejo namreč, da je še v koncu sedemdesetih let umrlo več kot 90 % 

oseb, ki so utrpele težko poškodbo glave, danes pa jih večina preživi. Razlog je v 

izjemnem napredku medicine, v razvoju urgentnih enot in intenzivne terapije, ki 

pripomorejo k temu, da prometne nesreče preživi čedalje več ljudi. Ne moremo preko 

dejstva, da prometne nesreče povzroča prav življenjski slog enaindvajsetega stoletja, 

ki nam narekuje hiter življenjski ritem ter številna potovanja.  

Skrb vzbujajoča so tudi naslednja števila;  

 Med 100 000 prebivalci, jih na leto utrpi 250 do 300 lažjo poškodbo glave, od 

15 do 30 srednje težko poškodbo in od 10 do 15 hudo poškodbo glave 

(Powell, 2007). 

 »V Združenih državah Amerike je zaradi poškodbe glave umrlo v zadnjih 

dvajsetih letih več ljudi kot v vseh dosedanjih vojnah, v katerih se je ta država 

bojevala.« (Powell, 2007, str. 19). 

 Poškodbe glave so prisotne v več kot dveh tretjinah avtomobilskih nesreč in so 

v 70 % teh primerov tudi vzrok smrtnega izida (Radonjič, Ogrin, Štefančič, 

2008). 

 Tudi v Sloveniji se zgodi največ nezgod prav med prometnimi nesrečami. Te 

so najpogostejši vzrok umrljivosti (22 %) in tudi drugi najpogostejši vzrok za 

obravnavo v bolnišnici (18 %) (Radonjič, Ogrin, Štefančič, 2008). 
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 V Sloveniji še vedno nimamo povsem točnih podatkov o številu oseb, ki utrpijo 

nezgodno možgansko poškodbo. Vzrok za to je lahko tudi v veliki pestrosti 

poškodb in njihovih posledic  (Powell, 2007). 

 

»Dramatičnemu porastu števila oseb, ki so utrpele poškodbo glave ni sledila ustrezna 

pomoč za nego in pomoč pri odpustu iz bolnišnice.« (Powell, 2007, str. 19). Iz tega 

lahko sklepamo, da večina oseb – po obdobju akutnega medicinskega zdravljenja – 

ni dobila ustrezne pomoči.  

3. Vzroki možganskih poškodb 

 

Nekatere statistične podatke, ki prihajajo iz tujine in veljajo predvsem za Avstralijo, 

Anglijo, Kanado in Združene države Amerike, bi lahko prenesli tudi na slovenska tla. 

Statične analize nakazujejo, da so na prvem mestu vzrok za poškodbe glave 

prometne nesreče, sledijo pa jim padci (Radonjič idr., 2008). 

Poškodbam glave in posledično tudi poškodbi možganov botrjujejo tudi poškodbe 

doma in pri delu, športu in rekreaciji ter tudi medčloveško nasilje (Powell, 2007). 

 

3.1. Rizične skupine  

 

Med prometnimi nesrečami z izidom poškodbe glave je moč opaziti največ 

motorističnih nesreč. Največ poškodb glave v omenjenih nesrečah je bilo znotraj 

starostne skupine med 15 in 24 let. Za poškodbe glave zaradi padca pa so najbolj 

rizične osebe stare sedemdeset let ali več (Radonjič idr., 2008). 

Med avtomobilskimi nesrečami je manj kot 14 % oseb s poškodbo glave poročalo, da 

so med nesrečo imeli pripet varnostni pas. Uporaba varnostnih ukrepov in 

mehanizmov (kot je uporaba varnostnega pasu in čelade) pripomore k znatnemu 

upadu števila poškodb glave in/ali obraza (Radonjič idr., 2008). 
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4. Klinični potek 

 

Kljub temu da so poškodbe glave priznane kot pomemben mednarodni zdravstveni 

problem, epidemiologija poškodb glave ni dobro opisana, razlog temu pa je  tudi 

pacientovo pomanjkljivo identificiranje in definiranje resnosti poškodbe (Rosenthal, 

Dou, Bond, Douglas, 1989). 

 Zaradi težkega diagnosticiranja poškodbe glave ostanejo te osebe pogosto v čakalni 

vrsti dežurne službe neprepoznane. Nekatere študije (Rosenthal idr., 1989) pravijo, 

da je kar 40 % ljudi v s poškodbo glave v Virginiji na pregled čakalo štiri ure ali več.   

2 % oseb v omenjeni študiji je umrlo preden so dobili ustrezno zdravstveno pomoč, 

22 % pa jih je imelo tolikšne poškodbe, da so potrebovali opazovanje v enoti za 

intenzivno nego.  

5. Možgani 

 

Možgani sodijo med organe, ki za svoj razvoj potrebujejo največ časa. S svojim 

delovanjem usmerjajo in nadzorujejo večino našega delovanja. Ob rojstvu je število 

celic že določeno, vendar se vse življenje razvijajo nove povezave med njimi, kar 

nam omogoča nenehno učenje (Radonjič idr., 2008). 

Največji del možganov prekriva tako imenovana možganska skorja, ki po obliki 

spominja na velik zguban oreh. Podobno kot oreh je tudi možganska skorja 

razdeljena na dve polovici; na desno in levo možgansko polovico ali hemisfero. 

Možganov pa ne delimo le na desno in levo hemisfero, saj imajo znotraj skorje tudi 

več območij, ki jih imenujemo režnji in so sestavni del vsake od hemisfer. 

Poznamo čelni reženj, ki leži na področju za čelom, senčni režnji, ki so spravljeni v 

lobanji za ušesi. V zadnjem delu možganov nad višino uhljev pa so temenski režnji 

(Powell, 2007). Vsak izmed njih pomembno prispeva k ustreznemu človeškemu 

delovanju, vendar več o tem v nadaljevanju (glej točko 3.2). 

Pri okvirni teži 1400 gramov možgani predstavljajo 2 % človekove telesne teže, 

potrebujejo pa vsaj petino vsega kisika, ki pride v človeško telo. V primeru, da kisika 

ne dobijo dlje kot tri minute, pride v njihovem delovanju do nepopravljivih posledic. 
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Razvoj možganov poteka neenakomerno in je posebej intenziven v prvih letih 

življenja. Ob otrokovem rojstvu možgani tehtajo 350 gramov in imajo vse nevrone, ki 

jih bo imel, ko bo odrasel človek. V odraslem obdobju človeški možgani tehtajo 

okvirno 1.400 gramov. Zanimiv podatek je, da so nevroni edine celice v človeškem 

telesu, ki se ne obnavljajo in, kljub temu da dnevno odmirajo, v obdobju življenja 

propade manj kot 5 % možganskega tkiva. Sklepamo lahko, da možgani s 

starostjo propadajo počasneje kot drugi organi v telesu. Normalen starostni 

propad možganskega tkiva lahko nadomestimo z ustvarjanjem novih povezav 

med živčnimi celicami, saj duševne zmožnosti v starosti bolj kot zaradi odmiranja 

možganskih celic, upadajo zaradi zmanjševanja gostote povezav med njimi (Radonjič 

idr., 2008). 

Velja si zapomniti, da ima lobanja v sprednjem delu na notranji strani precej 

koščenih grebenčkov, za katere še ne vemo, čemu služijo. Vemo pa, da lahko ti 

grebenčki – v primeru poškodbe, ko se možgani zatresejo – obtolčejo in natrgajo 

sprednji spodnji del možganov. V dnu lobanje je odprtina, v kateri se nahaja spodnji 

del možganov (možgansko deblo), ki je povezano s hrbtenjačo in preko nje s 

celotnim živčnim sistemom v telesu. Naloga možganskega debla je nadzorovanje 

številnih telesnih funkcij, kot so: srčni utrip, krvni tlak, budnost, zavest in utrujenost. 

Strokovnjaki menijo, da poškodba tega dela možganov povzroči izgubo zavesti in 

sliko »pretresa« (Towell, 2007). 

 

5.1. Kaj se zgodi pri možganski poškodbi?  

 

Možganovina je mehko in rahlo tkivo, ki spominja na puding in leži v lobanjski votlini. 

Možganovini oporo omogoča nekaj membran (open), ki se latinsko imenujejo dura 

(trda opna), pia (žilnica) ter arahnoidea (pajčevinica). Očitno je torej, da možgane 

križa prava mreža velikih arterij, ki se nato razcepi v vse manjše veje oziroma krvne 

žilice. Pri poškodbi se možgani v lobanji zatresejo – tukaj se lahko obtolčejo in 

natrgajo ob koščene grebenčke na notranji strani lobanje – žile se natrgajo in 

začnejo krvaveti. Krvavitvi sledi nastajanje krvnih strdkov, ki pritiskajo in tako 

še dodatno okvarijo nežno možganovino  (Towell, 2007). 
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Poškodba glave deluje na to nežno snov, imenovano možganovina, podobno kot če 

bi stresli krožnik pudinga; tkivo se natrga in razcepi, pri čemer se prekinejo živčne 

poti, ki povezujejo možganske celice in možganska področja med seboj. Skratka; 

posledica poškodbe je okvara možganovine, pri čemer se pogosto okvarijo 

najpomembnejši deli možganov – senčni in čelni režnji. Zaradi tega se poslabšajo 

čustvene, telesne in duševne sposobnosti poškodovanca (Towell, 2007). 

 

5.1.1. Razlika med poškodbo in okvaro glave in možganov 

 

»Poškodbo glave definiramo kot poškodbo žive možganovine«, ki jo izzove zunanja 

mehanska sila. Tako ločimo poškodbo od okvare možganov, ki je posledica 

dogodkov znotraj organizma, kot na primer pretrganja žil (kap), rasti možganskega 

tumorja, vnetja, ki ga povzročajo virusi ali razvoj kakšne druge bolezni.« (Towell, 

2007, str. 28). 

 

5.1.2. Diencefalon in limbični sistem 

 

Sredi možganske skorje so skrita drobna živčna središča, ki jih s skupnim imenom 

poimenujemo diencefalon. V tem območju leži tudi hipotalamus, ki je velik kot grah in 

nadzoruje apetit, žejo in telesno temperaturo, spolno vzburjenje, sodeluje pa tudi pri 

spominu.  

 Blizu diencefalona je druga pomembna skupina jeder, ki jo imenujemo limbični 

sistem. Okvara slednjega lahko opustoši človekovo čustveno življenje, na kar vplivajo 

nenadne in dramatične spremembe razpoloženja (Towell, 2007). 

 

5.2. Pomen posameznih režnjev pri različnih psihičnih procesih in 

posledice poškodbe določenega režnja 

 

Poškodbe možganov so običajno obsežnejše poškodbe in ne moremo govoriti le o 

okvari posameznega režnja, vendar je za naše razumevanje narave težav, ki jih 
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povzroči možganska poškodba, pomembno razumevanje delovanja posameznih 

režnjev.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Možganski režnji 

 

5.2.1. Temenski ali parientalni reženj 

 

»V tem režnju se zbirajo telesni občutki (dotik, pritisk in položaj telesa v prostoru) in 

se oblikujejo telesne zaznave. Tukaj se oblikuje sistem dojemanja prostora; občutki 

dobijo poleg vsebine tudi opredelitev časa in kraja. Temenski predeli možganske 

skorje so pomembni tako za oblikovanje celotne zaznave iz različnih čutov, kot za 

opredeljevanje prostorskih značilnosti zaznav ter za oblikovanje abstraktnih pojmov. 

To področje je pomembno tudi za kratkotrajni spomin« (Radonjič idr., 2008, str. 19). 

Okvara levega temenskega režnja povzroči nekatere jezikovne motnje (govora, 

branja ter pisanja), težave v predstavi lastnega telesa in težave pri računanju. Pri 

okvari desnega temenskega režnja imajo osebe težave pri dojemanju leve strani 

telesa, zanemarjajo (neglegt) pa tudi levo stran prostora. Težave imajo tudi pri 

konstrukciji (Radonjič idr., 2008). 

»Osebe s to okvaro pogosteje ne prepoznajo ali zanemarjajo svoje težave.« 

(Radonjič idr., 2008, str. 20). 
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5.2.2. Senčni ali temporalni reženj  

 

»Senčni predeli možganske skorje imajo pomembno vlogo pri zaznavanju in 

dojemanju slušnih signalov, pri ohranjanju čutnih informacij ter pri dodajanju čustvene 

komponente čutnim zaznavam« (Radonjič idr., 2008, str. 20). 

Okvara enega senčnega režnja praviloma povzroča blage posledice, medtem ko 

okvare obeh senčnih režnjev povzročajo izrazite posledice na področju spomina in 

na področju osebnosti. Okvare pri poslušanju oslabijo selektivno pozornost in 

motnje na področju slušnega zaznavanja, kar vodi do motenj pri razumevanju govora 

(receptivne jezikovne motnje) (Radonjič idr., 2008). 

 

5.2.3. Zatilni ali okcipitalni reženj 

 

Ta reženj je odgovoren za zbiranje vidnih informacij. Okvara povzroča motnje v 

zaznavi in predelavi vidnih informacij. Okvara lahko vodi tudi do delne ali popolne 

slepote (Radonjič idr., 2008). 

 

5.2.4. Čelni ali frontalni reženj 

 

»V čelnem področju je sedež najpomembnejših duševnih sposobnosti, kot so: 

abstraktno mišljenje, čustvovanje, načrtovanje, samokontrola, zavestno uravnavanje 

vedenja ipd.« (Radonjič idr., 2008, str. 20). 

Glavne težave, ki jih opažamo pri okvari, so motnje na področju iniciativnosti in 

načrtovanja aktivnosti, vztrajanju pri aktivnosti, motnje pomnjenja, nadzora in 

korekcije vedenja. Opažen je spremenjen govor, ritem odzivanja ni tekoč. Osebe s to 

okvaro imajo pogosto znižane sposobnosti samoregulacije in slabše presojajo 

socialne situacije, kar pripelje do neustreznega vedenja, ki pa se ga te osebe ne 

zavedajo in ga ne povzročajo namerno (Radonjič idr., 2008). 
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5.3. Značilnosti leve in desne možganske polovice 

 

Predeli desne možganske polovice (hemisfere) sprejemajo dražljaje ter uravnavajo 

gibanje levega dela telesa, leva možganska polovica pa je odgovorna za desno stran 

telesa. Če si poškodujemo le levo stran možganske skorje – primer možganske kapi 

− bo prizadeto gibanje desne roke in noge ali pa bo prizadet sluh za zvoke z desne 

strani našega telesa. Poškodbe glave pri prometnih nesrečah običajno 

obsežneje poškodujejo možgane, kot jih poškoduje kap. Njene posledice so 

namreč vidne le v krajevno omejenem delu možganov. 

Leva možganska polovica (hemisfera) nam omogoča logično ter analitično mišljenje 

in prepoznavanje podrobnosti ter zaporedno obdelavo podatkov. Zaradi naštetega je 

pomembna pri računskih operacijah. Odličnejša je tudi v govornih sposobnostih 

(razumevanje govora, branje, pisanje). Dokazano je namreč, da pri večini ljudi centri 

za govor in jezikovne sposobnosti ležijo v levi hemisferi (Towell, 2007). Desna 

možganska polovica prepozna objekt, leva pa mu doda še jezikovno komponento. 

Desna možganska polovica »vidi« rumen avto, leva možganska polovica pa nam 

pove, da je »to avto od tete Marte«. 

Desna možganska polovica je boljša pri prepoznavanju celote − tvorjenju elementov 

v sintezo. Pomembno vlogo ima pri vidno prostorskih in glasbenih spretnostih, pri 

prepoznavanju obrazov in pri sočasnem obdelovanju informacij. Zanjo je značilno, da 

vodi intuitivno razmišljanje. Naloga desne možganske polovice je, da pogleda 

predmet in ga prepozna. Pove nam: »to je stol, to je vreča, to je hiša in to je rumen 

avto.« (Johnson, 2010). 

Ljudje, ki imajo poškodovano desno stran možganov, imajo težave pri sočasnem 

obdelovanju informacij, kar pomeni, da težko povežejo informacije med seboj. 

Denimo, da delamo z osebo, ki ima poškodovan zadnji del desne možganske 

polovice, ki je zadolžen za vid. Ta možganska polovica zbira in združuje informacije, 

zato imajo osebe z okvaro tega dela možganov pogosto težave pri 

prepoznavanju svojih težav, saj ne opazijo, da jim nekatere informacije 

manjkajo. Zaradi okvare zadnjega dela možganov, ki skrbi za vid, lahko izgubi tudi 

polovico svojega vida, pa tega sploh ne opazi. Kot rezultat pogosto razvijejo 

»sindrom zanikanja« in pravijo, da ni z njimi nič narobe (Johnson, 2010). 
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Ljudje z okvaro leve možganske polovice so bolj nagnjeni k otožnosti, imajo težave z 

organizacijo in težave pri uporabi jezika. S težavo rešujejo kompleksne probleme ali 

izvedejo kompleksno aktivnost. Svojih težav se zavedajo (desna možganska polovica 

opravlja svoje delo) (Johnson, 2010). 

 

5.4. Ustvarjanje novih povezav med možganskimi celicami  

 

 Postavlja se mi vprašanje, če je možno pri osebah po poškodbi možganov, 

spodbuditi ponovno vzpostavljanje živčnih povezav v možganih in na kakšen način to 

doseči?  

»Duševne zmožnosti v starosti navadno ne upadajo zaradi odmiranja nevronov, 

ampak zato, ker se zmanjša gostota povezav med nevroni. Povezave med živčnimi 

vlakni, ki se ne uporabljajo, izginejo.« (Bambeck, Woltes, Mesec, 1995, str. 29). V 

starosti je mogoče ohraniti že obstoječe nevronske povezave, hkrati pa zgraditi nove. 

»Pogoj za to pa je, da človek uporablja obstoječe sinapse in, da ohrani veselje do 

učenja.« (Bambeck idr., 1995, str. 30). 

V namene raziskovanja kako se ponovno vzpostavijo nove možganske povezave, je 

bil izveden tudi poskus s podganami. Raziskovalci so stare in oslabljene podgane, z 

močno skrčenim vedenjskim repertoarjem, premestili v novo in spodbudno okolje, z 

veliko novimi objekti ter mladimi podganami. Kontrolno skupino starih podgan pa so 

pustili v prejšnjih pogojih, ki so nudili malo zunanjih spodbud. Sprva so se stare 

podgane v novem okolju vedle boječe, sčasoma pa so previdno začele raziskovati 

novo okolje. Postopoma so postajale vse pogumnejše in radovedne, njihova apatija 

pa je izginila. Sposobnosti starih podgan v novem okolju so se povečale, posebno se 

je povečala sposobnost učenja. Ko so ob koncu preizkusa primerjali obe skupini 

starih podgan (tiste, ki so jih premestili v novo okolje s tistimi, ki so ostale v 

prejšnjem), so ugotovili, da je pri podganah v novem okolju vsak nevron razvil v 

povprečju 2000 novih sinaps (Bambeck idr., 1995; Russell, 1987). »Zadnje teorije 

trdijo, da se po poškodbi živčnih celic, ki niso bile popolnoma uničene, začne 

dogajanje, ki ga imenujemo »brstenje«, pri čemer se ustvarjajo novi stiki med izrastki 

(aksoni in dendriti) posameznih možganskih celic.« (Towell, 2007, str. 46). Po 

nekaterih drugih teorijah pa naj bi bile po možganski poškodbi živčne celice le 
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začasno »ohromljene« in naj bi po določenem času ponovno »vzpostavile 

dejavnost«. 

Po možganski poškodbi si možgani pomagajo, tako da se skušajo na novo 

organizirati, kar pomeni, da vzpostavljajo nove živčne poti. Določeni deli možganov 

prevzamejo naloge tistih delov možganov, ki so bili okvarjeni pred poškodbo. »Precej 

je dokazov, da se takšne živčne poti odpirajo mnogo lažje, čim mlajši so možgani.« 

(Towell, 2007, str. 46). 

 

6. Značilne posledice možganskih poškodb 

 

»Poškodbo glave (možganov) običajno označujta obdobje spremenjene zavesti (do 

kome) in/ali obdobje amnezije; trajajo lahko zelo kratek čas, nekaj minut ali pa tudi 

ure in še več, dolge tedne in celo mesece.« (Towell, 2007, str. 27). 

Posledice možganske poškodbe posežejo na vsa področja človeškega življenja, 

zatorej ne moremo o njih govoriti izolirano. »Mnoge med njimi dokaj zlahka 

prepoznamo, nekatere pa so nam prikrite in nanje lahko le posredno sklepamo« 

(Radonjič idr., 2008, str. 28). V nekaterih primerih lahko zaznamo le spremembo 

človekovega vedenja, ki nam postane nerazumljivo. To je zato, ker številnih posledic 

možganske poškodbe ne moremo opaziti neposredno, saj so vzroki notranje narave 

(nevrološki). Ker ne vidimo vzroka za človekovo delovanje, tudi ne razumemo 

njegovega vedenja.  

»Katere posledice bo poškodba povzročila in v kakšni meri bodo izražene, je 

odvisno od več dejavnikov, med katerimi pa so najpomembnejši: področje in 

obseg možganske poškodbe, čas od poškodbe, starost, kakovost zgornje 

oskrbe, raven sposobnosti do poškodbe, življenjski slog ipd.« (Radonjič 

idr.,2008, str. 29). 
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6.1. Poškodba ni le ena, običajno gre za zaporedje več okvar 

 

Neposreden udarec povzroči poškodbo tkiva in tako povzroči prvotno okvaro. 

Poznamo dve vrsti prvotnih okvar; penetrantno, kjer tujek (strelni naboj, ledena 

sveča) prebije lobanjo, vstopi v možgane in na svoji poti trga možgansko tkivo. 

Penetrantne poškodbe so razmeroma redke in okvarijo sorazmerno omejena 

področja možganov. Nepenetrantne (zaprte) poškodbe so veliko pogostejše. Zgodijo 

se zaradi presilovitega gibanja in ne zaradi tujka v možganih. Običajno je to zaradi 

udarca glave ob drugi predmet, denimo ob vetrobransko steklo, ko se gibanje 

možganov nenadoma pospeši ali upočasni, ali pa, če se možgani zelo hitro zavrtijo 

(Towell, 2007). 

Hitri pospeški ali upočasnitve, do katerih pride predvsem v prometnih nesrečah, 

povzročijo, da se možgani zaletavajo naprej in nazaj, pri tem pa večkrat trčijo ob 

notranjo steno lobanje. Posledično se zmečka in poškoduje tako sprednji kot zadnji 

del možganov (Towell, 2007). 

Drugotna okvara se pojavi kot posledica prekinitve preskrbe s kisikom, ki 

možganskim celicam predstavlja hrano in energijo. Kisik v možgane prinaša kri. Do 

prekinitve preskrbe s kisikom pride običajno v prvih dveh minutah po poškodbi. Kot 

že rečeno; možgani predstavljajo le 2% celotne telesne teže, vendar porabijo kar 

20% vsega kisika, ki se prenaša po krvi. V primeru, da je preskrba s kisikom 

prekinjena za dve ali tri minute, možganskim celicam zmanjka hrane za energijo, zato 

pričnejo propadati. »Prekinjeno preskrbo možganov s kisikom imenujemo hipoksija 

(ali apoksija).« (Towell, 2007, str. 30).  

Tretja stopnja okvare se zgodi več ur ali celo dneve po prvem udarcu. Možgani, 

podobno kot katerikoli drug del telesa, nabreknejo. »To se zgodi zaradi trganja 

majhnih žilic, ki zakrvavijo, v ranjeno pa zatekajo druge telesne tekočine. Ko možgani 

nabreknejo, tlak naraste in stisne mehko možganovino ob notranjo lobanjsko steno in 

jo ob tem okvari. Nabrekli možgani stisnejo glavne arterije in tako zmanjšajo ali celo 

ustavijo dotok krvi. Če se dotok krvi ustavi, bolnik umre.« (Towell, 2007, str. 30). V 

medicini imenujejo tlak v lobanji intrakranialni tlak. Intrakranialni tlak je treba skrbno 

spremljati, to pa zdravniki naredijo tako, da bolnika priključijo na dihalni aparat, ki 

nadzoruje dihanje in mu tako zagotovijo kisik. Intrakranialni tlak naraste, ko se 
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raztrgajo večje žile in vene ter se prične v možganih nabirati kri; le-ta začne pritiskati 

na okolno možgansko tkivo in ga posledično poškoduje. »Če se krvavitev ne ustavi, 

lahko tlak naraste čez mejo in povzroči smrt. Izliv krvi ali »hematom« se včasih 

razvije po precej nedolžnih poškodbah. Zato zdravniki večkrat zadržijo bolnika v 

bolnišnici na opazovanju, dokler tveganje za hematom ne mine.« (Towell, 2007, str. 

31). 

6.2. Poškodbe po stopnjah težavnosti 

 

Udarci z glavo so različne intenzivnosti in posledično so tudi poškodbe različno hude. 

Udarec z glavo ob vrata kuhinjske omarice (po katerem nam je še nekaj časa slabo 

in občutimo vrtoglavico), se ne more primerjati s težko poškodbo glave, ki ji sledi 

nekajmesečna koma. 

»Za razločevanje poškodb po stopnjah težavnosti se uporabljajo določene kategorije, 

v katere poškodbe uvrščamo po trajanju kome in/ali po trajanju potravmatske 

amnezije. Izkazalo se je, da sta ti dve merili najtesneje povezani s končnim izidom.« 

(Towell, 2007, str. 38). 

Kar 95 % vseh poškodb glave sodi med lažje in zmerne poškodbe, kar pomeni, da  5 

% vseh poškodb glave sodi med hude poškodbe. Pri lažjih in zmernih poškodbah 

glave običajno pri človeku ne najdemo nobenih zunanjih znakov poškodb, zato takrat 

govorimo o »nevidni poškodbi« (Towell, 2007).  

 

6.2.1. Lahka poškodba glave 

 

Lahke poškodbe glave so največkrat posledice blažjih udarcev ali padcev. Mednje 

sodi 75 % vseh poškodb glave. To so poškodbe, ki ne povzročijo izgube zavesti ali 

pa le-ta traja manj kot 15 minut. Potravmatska amnezija (več o njej v nadaljevanju) 

pa traja manj kot eno uro (Towell, 2007). 

Posledic pri tej vrsti poškodbe je mnogo, to skupino simptomov pa označujemo s 

skupnim nazivom »pokomocijski sindrom«. Sprva se pojavi negotovo ravnotežje, 

slabosti in glavoboli. Sledi slabša zbranost in spominske težave, težave pri 

predelovanju novih informacij, skrajna utrudljivost ter občutljivost na hrup in svetlobo. 
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Pojavijo se tudi čustvene težave, kot so tesnoba, depresija in razdražljivost. Bolnik 

prenaša alkohol slabše kot pred poškodbo. 

V Veliki Britaniji utrpi lažjo poškodbo glave letno med 250 in 300 ljudi na vsakih 100  

000 prebivalcev (Towell, 2007). 

Blažji poškodbi glave ne botruje nujno neposredni udarec v glavo. Lahko je tudi 

posledica nenadnih sunkovitih gibov, do katerih pride pri stresanju, pri padanju ali pa 

kadar glavo vrže naprej in nazaj. Posebno pri stresanju dodatna pozornost ni odveč, 

saj odrasli ljudje v svoji naglici, jezi in nevedenju, pogosto sunkovito stresajo majhne 

otroke. 

»Blažje poškodbe glave so zlasti pogoste pri športu. Boks je edini šport, pri katerem 

tekmovalca hote skušata drug drugemu poškodovati glavo.« (Towell, 2007, str. 41). 

6.2.2. Zmerna poškodba glave 

 

O zmerni poškodbi glave govorimo, kadar oseba izgubi zavest za več kot 15 minut in 

nanj kot 6 ur. Potravmatska amnezija traja manj kot 24 ur (Towell, 2007).  

Pojavi se cela vrsta simptomov, bolniki pa največkrat navajajo vrtoglavico, glavobole, 

utrujenost in negotovo mišljenje. Pojavijo se tudi kognitivne težave, kot so: težave s 

koncentracijo in pozornostjo, s pomnjenjem (otežen je priklic ustrezne besede) ter z 

načrtovanjem in organizacijo. 

Poleg omenjenih znakov se pojavijo še čustvene težave, ki so izrazitejše pri bolnikih, 

ki niso bili vnaprej opozorjeni, da se take težave lahko pojavijo. (tako čustvene kot 

kognitivne). Ljudje si predstavljajo, da bodo čez nekaj dni ponovno brez težav, 

kasneje pa se izkaže, da se težave vlečejo več tednov. Razumljivo je, da bolnike 

pestijo občutki krivde in skrbi. Bolniki ne morejo delovati na tako zahtevni ravni, kot 

so pred poškodbo, vendar se te težave postopoma izboljšajo. To pa lahko traja tudi 

tri do štiri mesece.  

Statični podatki navajajo, da je letno tovrstnih poškodb v Veliki Britaniji okrog 18 na 

vsakih 100 000 prebivalcev (Towell, 2007). 
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6.2.3. Huda poškodba glave 

 

Pri teh bolnikih se kažejo hujše poškodbe organske okvare, ki so pogojene s 

trajanjem kome. Koma pri tej vrsti poškodbe traja več kot 6 ur. Potravmatska 

amnezija pa traja več kot 24 ur. Poškodovancem s hudo poškodbo glave predpišejo 

rehabilitacijski program (Towell, 2007). 

»Ocenjujejo, da je v Veliki Britaniji letno tako poškodovanih približno  10 do 15 na 

vsakih 100.00 prebivalcev.« (Towell, 2007, str. 42). 

Še težja kategorija je zelo huda poškodba glave, za katero je značilno, da nezavest 

traja vsaj 48 ur. Posttravmatska amnezija pa je dolga več dni ali še dlje. 

Velja pravilo, da dlje kot trajata koma in posttravmatska amnezija, slabši bo končni 

izvid. Kot pri vsakem pravilu se tudi tukaj pojavljajo izjeme. Pri nekaterih 

posameznikih se stanje dobro popravi celo po težki ali zelo hudi poškodbi možganov 

(Towell, 2007, str. 42). 

 

6.2.4. Perzistentno vegetativno stanje 

 

Kadar ostane človek v komi več kot tri leta, ne da bi se zavest popravila do te mere, 

da bi lahko občeval z okolico, govorimo o perzistentnem vegetativnem stanju (PVS). 

V tem stanju lahko človek samostojno diha, lahko je ohranjen ritem spanja in 

budnosti, možno ga je tudi prehranjevati. Vendar človek v tem stanju ne govori, ne 

odziva se na navodila in ne kaže znakov, da razume slišano (Towell, 2007).  

Skupni rezultat na Glasgowski lestvici kome je nižji od devetih točk (Rosenthal idr., 

1989). 
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6.3. Izguba zavesti 

6.3.1. Različna stanja budnosti 

 

Zapisi električne aktivnosti naših možganov s pomočjo EEG-ja 

(elektroencefalograma) so videti neenakomerni, vendar nakazujejo na prepoznavne 

vzorce frekvenc, ki so povezane z določenimi stanji zavesti. 

»Čeprav odnos med različnimi frekvencami možganskih tokov in določenimi stanji 

zavesti še zdaleč ni popoln, je vendarle dovolj tesen, da lahko na njegovi osnovi 

sklepamo o pomembnih ugotovitvah glede delovanja mentalnih tehnik. S tem v zvezi 

je posebno zanimivo proizvajanje valov alfa in theta.« (Bambeck idr., 1995, str. 45). 

 

Možganski tokovi 
 

Frekvenca Stanje zavesti 

Valovi beta  13Hz Budnost, koncentracija 

Valovi alfa Pribl. 8-12Hz Sproščenost, meditacija, 
»prazna glava« 

Valovi theta  pribl. 4-7Hz Globoka sprostitev, rahlo 
spanje 

Valovi delta < 3Hz Globok spanec (tudi koma) 

Tabela 1: Prikaz stanj budnosti 

 

6.3.2. Koma 

 

»Komo lahko opredelimo kot stanje znižane zavesti, v katerem je človek neodziven 

na zunanji svet. Ločimo različne ravni ali globine kome, od zelo globoke, pri kateri se 

bolnik ne odzove na bolečino do bolj plitve, pri kateri se bolnik odzove na bolečino z 

gibom ali tako, da odpre oči, ali še bolj plitve, pri kateri se bolnik odzove na govorjeno 

besedo.« (Towell, 2007, str. 32). 

Izguba zavesti je običajna in takojšnja posledica poškodbe glave, ki – kot je že zgoraj 

zapisano – lahko traja le nekaj sekund ali pa več tednov. Medicina še ne razume 

popolnoma kome ali pretresa možganov. »Menijo, da gre za moteno dejavnost 

možganskega debla.« (Towell, 2007, str. 32). 
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6.3.2.1. Glasgowska lestvica 

 

Glasgowsko lestvico kome uporabljajo po vsem svetu za ocenjevanje stopenj kome. 

Stopnje kome ocenjujejo glede na bolnikovo sposobnost odpiranja oči, gibanja in 

govorjenja. Izražene sposobnosti v teh treh kategorijah opredelijo s številčno oceno. 

»Najnižji skupni seštevek je tri točke, najvišji možni pa 15 točk.« (Towell, 2007,  str. 

32). Hujša kot je poškodba, nižja je bolnikova odzivnost, posledično pa je nižji tudi 

skupni seštevek točk. »Zelo nizek rezultat kaže na zelo hudo poškodbo in na majhno 

verjetnost, da se bo bolnik lahko popolnoma popravil.« (Towell, 2007, str. 32). 

Glasgowa lestvica nam torej omogoča vpogled v resnost poškodbe glave in nam daje 

pomembne podatke o incidenci (število na novo odkritih bolnikov z določeno 

boleznijo, v našem primeru s poškodbo glave) in možnem nadaljnjem izidu. Danes se 

Glasgowe lestvice poslužujejo kot metode za določanje epidemiologije, zdravljenja in 

izidu možganskih poškodb (Rosenthal idr., 1989). 

 

7. Poškodba lobanje 
 

Pri večini zaprtih poškodb (nepenetrantna poškodba) glave lobanja ni posebej 

poškodovana. V primeru, da se lobanja poškoduje, se  kost sama hitro popravi. 

»Večina lobanjskih prelomov se pozdravi sama od sebe, brez kakršnega koli 

medicinskega posega.« (Towell, 2007, str. 32). 

V primeru, da je poškodba glave pustila luknjo v lobanji, čez nekaj mesecev – potem 

ko se rana zaceli in je nevarnost infekcije mimo – zdravniki vstavijo kostni presadek 

ali kovinsko ploščico, ki nastalo odprtino zapre. 

V primeru poškodbe lobanje je bolnik sprejet v bolnišnico predvsem zaradi varnostnih 

razlogov. Nadaljnji zapleti pri poškodbi lobanje so namreč lahko okužbe in 

pridobljena epilepsija.  

Lobanjska kost se lahko prelomi, tako da se njeni delci usmerijo navznoter, včasih 

celo v možgane. V tem primeru govorimo o »vtisnjenem prelomu« (z impresijo). 
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V primeru, da se prelomi čelna kost ali pa kost v strehi nosne votline, lahko pride do 

iztekanja cerebrospinalne tekočine, ki priteče skozi nos. Možne posledice so lahko, 

da v lobanjo vstopijo bakterije, ki povzročijo meningitis (vnetje možganskih ovojnic). 

Meningitis lahko zdravimo z antibiotiki (Towell, 2007, str. 32).  

8. Kognitivne sposobnosti po nezgodni poškodbi možganov 
 

»Z besedo kognitivne sposobnosti označujemo duševne sposobnosti, kot so hitrost 

razmišljanja, spomin, razumevanje, koncentracija, reševanje problemov in uporaba 

govora.« (Towell, 2007, str. 78). 

Kognitivni sistem za svoje delovanje potrebuje usklajenost naslednjih šestih delov: 

1. Spomin, 

2. Pozornost in koncentracijo, 

3. Ustrezno hitrost predelave informacij, 

4. Načrtovanje in organizacijske funkcije, 

5. Predelavo vidno – prostorskih informacij in zaznav, 

6. Jezik in govor. 

(Towell, 2007) 

Kognitivni sistem sestavlja šest delov, katerih delovanje je v medsebojni odvisnosti. 

Oseba, ki želi izboljšati svoje spominske sposobnosti, potrebuje pri svojem učenju 

tudi ustrezno mero pozornosti in koncentracije, predelavo vidno-prostorskih zaznav, 

ustrezno načrtovanje in organizacijo dela ipd. Ena kognitivna sposobnost je 

udeležena pri različnih psihičnih sposobnostih (Radonjič idr., 2008). 

Psihične sposobnosti, kot so spomin, govor, mišljenje, učenje ipd. so sestavljene iz 

osnovnih (zgoraj navedenih) kognitivnih sposobnosti. Psihične sposobnosti nimajo 

točno določenega centra v možganih, zato za normalno delovanje potrebujejo 

usklajeno delovanje več različnih področjih v možganih. Kar pomeni, da ne moremo 

ločeno vplivati in razvijati le spomin, saj je pri tem pomembna aktivnost tudi 

drugih kognitivnih sposobnosti. 

Osnovne kognitivne sposobnosti po možganski poškodbi so bile prepoznane že v 

zgodnjih študijah med letoma 1930 in 1950. Te posledice vključujejo primanjkljaje na 
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področju učenja in pomnjenja, motnje učenja in kompleksnih zaznavnih spretnosti ter 

počasnost pri procesiranju informacij (Rosenthal idr., 1989). 

 

7.1. Vprašalnik: Indikatorji poškodbe glave 

 

Sledeči vprašalnik je zasnoval dr. Johnson (Johnson, 2010). To ni normaliziran test, 

ki bi jasno opredelil, ali imate poškodbo glave. Njegova uporaba je namenjena temu, 

da ugotovite, če imate več odgovorov »da«. V tem primeru je priporočen obisk 

osebnega zdravnika, ki vas bo napotil na nadaljnje specialistične preiskave. 

Vprašanja se nanašajo na primerjavo počutja pred in po nesreči. 

 

GLAVOBOLI 

Imate od poškodbe ali nesreče dalje, več glavobolov kot običajno?  DA/NE 

Imate bolečine v čelnem predelu glave? DA/NE 

Imate bolečine v zadnjem delu glave (včasih se bolečina prične v zadnjem delu glave 

in se razširi do sprednjega dela)?    DA/NE 

Imate epizode zelo ostre bolečine v glavi (kot bi vas nekdo zabadal), ki trajajo od 

nekaj sekund do nekaj minut?  DA/NE  

POMNJENJE 

Imate občutek, da je Vaš spomin od nesreče dlje, slabši? DA/NE 

Ali pozabljate stvari, ki so Vam bile povedane pred petnajstimi minutami do pol ure 

nazaj? DA/NE 

Ali Vam prijatelji oziroma sorodniki pravijo, da sprašujete isto vprašanje vedno 

znova? DA/NE 

Si z težavo zapomnite kar ste ravnokar prebrali? DA/NE 
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Ali se s težavo spomnite prave besede (veste katera beseda to je oziroma kaj želite 

povedati, vendar imate težave pri izgovarjavi te besede)?  DA/NE 

 

UTRUJENOST 

Ali se hitreje utrudite (mentalno ali fizično)? DA/NE 

Ali se utrujenost s časom razmišljanja ali v zelo čustvenih situacijah, povečuje? 

DA/NE 

 

SPREMEMBE V ČUSTVOVANJU 

Ali se hitreje razburite? DA/NE 

Ali od poškodbe dalje več jočete in ste bolj otožni? DA/NE 

 

SPREMEMBE V SPALNEM RITMU 

Ali se ponoči večkrat zbudite? DA/NE 

Se prebudite v zgodnjih jutranjih urah (štirih, petih) in ne morete več zaspati? DA/NE 

 

DRAŽLJAJI IZ OKOLICE 

Ali se počutiti preobremenjeni z impulzi v hrupnem in obljudenem prostoru; denimo v 

polni trgovini ali poleg živahnih otrok? DA/NE 

 

IMPULZIVNOST 

Ali se zalotite, da sprejemate slabo premišljene in impulzivne odločitve (brez 

razmisleka rečete stvari, ki lahko prizadenejo čustva drugih ali pa impulzivno 

nakupujete)? DA/NE 
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KONCENTRACIJA 

Ali težko ostanete zbrani pri dejavnosti, ki jo opravljate? DA/NE 

Ste hitro raztreseni (nekdo vas zmoti in nato izgubite sled, kjer ste ostali)? DA/NE 

 

ORGANIZACIJA 

Ali imate težavo z organizacijo in dokončanjem dejavnosti (izpustite korak v receptu 

ali pa se istočasno lotite več opravil, vendar jih ne dokončate)? DA/NE 

 

Skupno število »da« odgovorov:____ 

V primeru, da je seštevek »da« odgovorov enak ali večji od pet, se obrnite na 

osebnega zdravnika. 

7. Spomin 
 

Poznamo več različnih vrst spomina. Vsi imamo spomin za glasbo, vonj in okus. 

Vemo, kakšen okus ima čokolada in, ko gori prepoznamo vonj ognja. Prav tako se 

lahko spomnimo občutka fizične bolečine in poznamo razliko v občutku pri dotiku 

svile in pri dotiku brus papirja. »Spominske funkcije so povezane z delovanjem 

senčnega režnja v možganih.« (Towell, 2007, str. 82). 

Med dvema najpomembnejšima tipoma spomina sta vidni in slušni spomin. Verbalne 

informacije so, pri večini ljudi, shranjene v levem možganskem senčnem režnju, 

vizualne pa v desnem.  

Informacije, ki prihajajo v možgane, so procesirane v več stopnjah; v senzoričnem, 

kratkotrajnem in dolgotrajnem spominu. V primeru, da želimo interpretirati 

rezultate različnih testov pomnjenja, moramo torej upoštevati vse tri vrste oziroma 

stopnje pomnjenja (kodiranje, shranjevanje, poznejše iskanje informacije), saj 

lahko le tako določimo, kjer se je zgodil osnovni primanjkljaj in načrtujemo optimalno 
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delo z bolnikom. Lahko se pojavijo težave na vseh treh stopnjah, do teh pa privede 

počasnost v procesiranju podatkov. Taka počasnost je značilna predvsem za 

osebe, ki so utrpele hudo poškodbo glave (Johnson, 2010). 

Za nastale spominske probleme ni čarobnega recepta, je pa opazno postopno in 

počasno izboljšanje spominskih sposobnosti še leta po poškodbi (Towell, 2007). 

 

7.1. Senzorični spomin 

 

Informacija najprej vstopi v senzorični spomin in se tukaj obdrži le za nekaj sekund.  

Senzorični spomin uporabljamo, ko na primer pokličemo telefonski imenik in si 

slišano številko nekaj sekund zapomnimo, vse dokler je ne vtipkamo v mobilni 

telefon. Če imamo »dober« senzorični spomin, nam to uspe brez težav. 

Tudi, ko je senzorični spomin oslabljen, so primanjkljaji v tej vrsti spomina običajno 

manjši. Večje primanjkljaje povzročajo hujše poškodbe možganov ali pa specifične 

jezikovne težave. Oslabitev senzoričnega spomina je najbolj opazna pri opravljanju 

daljših ali kompleksnejših nalog kmalu po poškodbi ali med potravmatsko amnezijo 

(Johnson, 2010). 

Rosenthal (idr., 2010) navaja, da imajo ljudje po poškodbi glave, težave pri kodiranju 

informacij, ki se pri zdravem posamezniku kodirajo samodejno; časovna in prostorska 

orientacija, pogostost pojavljanja nekega pojava ipd. 

7.2. Kratkoročni ali delovni spomin 

 

Obstajajo različne razlage kratkotrajnega spomina. Mi bomo delovni spomin opisali 

kot sposobnost zapomniti si informacijo po tridesetih minutah. 

Vzemimo primer: Medicinska sestra v bolnišnici naroči osebi po nezgodni poškodbi 

možganov, naj vstane, se oprha in odide na zajtrk. Ko se medicinska sestra vrne v 

bolnikovo sobo, je slednji še vedno v postelji. Na vprašanje, zakaj ni storil 

naročenega, ji ta odgovori, da mu nič ni bilo naročeno (Johnson, 2010). 
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V primeru, da tej isti osebi naročimo, naj odide v trgovino in prinese mleko, jajca, 

banane in časopisni papir, bo vse kar se bo spomnil, ko bo prišel v trgovino, mleko. 

Pri osebah po nezgodni poškodbi možganov (glave), je običajno prizadet 

kratkotrajni (delovni) spomin. »To pomeni, da si človek po poškodbi težko zapomni 

nova dejstva, imena, obraze, dogovore.« (Towell, 2007, str. 82).   Osebam, ki so v 

procesu izobraževanja, je vrnitev v šolo težka ravno zaradi težav pri delovnem 

spominu, ki ovira učenje novih stvari. Bistvo šolanja pa je prav usvajanje novega 

znanja.  

 

7.3. Dolgoročni spomin 

 

»V dolgotrajnem spominu so shranjene informacije, ki jih prikličemo po dnevu, dveh 

tednih ali desetih letih.« (Johnson, 2010, str. 19). 

Pri večini ljudi po poškodbi možganov (glave), je dolgotrajni spomin »dober«. Bolniki 

pogosto tožijo, da lahko brez težav povedo, kaj se je zgodilo pred desetimi leti, 

vendar ne morejo priklicati, kaj se je zgodilo pred desetimi minutami. 

Po možganski poškodbi imajo ljudje težave pri kratkotrajnem spominu, zato se 

nove informacije težje (kot pred poškodbo) prinesejo v dolgotrajni spomin. 

Zaradi tega razloga se ljudje po možganski poškodbi učijo dvakrat ali trikrat 

dlje časa, kot so se pred poškodbo. Zaradi težav s kratkoročnim spominom, 

potrebujejo več utrjevanja, da se informacija prenese in shrani v dolgotrajni spomin. 

Na testu oziroma izpitu informacije prikličemo ravno iz dolgotrajnega spomina 

(Johnson, 2010). 

Težave na področju dolgotrajnega pomnjenja povzročajo bolnikom preglavice pri 

reševanju številnih nalog – tudi krajših in manj kompleksnih. Po možganski poškodbi 

težje usvajamo novo znanje ali utrjujemo staro, pojavijo pa se tudi težave pri 

prepoznavanju pojmov in težave s priklicem. 

Vzemimo primer, ko smo si ogledali dober film, vendar se ne moremo spomniti 

naslova. Ljudem s poškodbo možganov se velikokrat zgodi, da vedo, kaj želijo 

povedati, vendar ne najdejo (prikličejo) ustrezne besede, s katero bi to označili. 

Pravimo, da imajo težave s priklicem. 
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7.4. Izguba spominov  

 

Po poškodbi glave se lahko pojavi veliko spominskih problemov. Posebno pri hujših 

poškodbah glave so težave s pomnjenjem in učenjem pričakovane. Obstoj teh težav 

priznavajo že desetletja, vendar še danes ne razumemo dobro osnovne narave teh 

primanjkljajev (Rosenthal idr., 1989).  

Glede na lokacijo možganske poškodbe ne moremo napovedati posledic spominskih 

sposobnosti za točno določenega posameznika (Davies, 1994). 

7.4.1. Potravmatska amnezija 

 

Eden od spominskih problemov je potravmatska amnezija (PTA), ki nastopi takoj po 

poškodbi, ko je bolnik še pri zavesti. Njegovo vedenje je videti običajno, vendar ima 

težave zaradi kratkotrajnega spomina. Bolnik se ne spomni, kaj je jedel pred 

dvajsetimi minutami, kateri dan v tednu je, koliko je ura ipd.  

Bolnik je torej pri polni zavesti in navidezno v stiku z dogajanjem v okolici; lahko se 

pogovarja s sorodniki, vendar se kmalu po njihovem odhodu ne bo spominjal obiska. 

»Ni redko, da se po nesreči ljudje sami rešijo iz avtomobilske razbitine in se 

pogovarjajo z reševalci, kasneje pa se o tem ničesar več ne spomnijo.« (Towell,  

2007, str. 37). Nekateri bolniki so lahko v bolnišnici dva meseca, vendar se – zaradi 

potravmatske amnezije – spominjajo le zadnjih dveh tednov (Johnson, 2010). 

Potravmatsko amnezijo ocenjujemo tako, da bolniku dnevno postavljamo vprašanja, 

ki se nanašajo na zavedanju o času, kraju in lastni osebi (Koliko je ura? Katerega 

dne smo? Kje se nahajate?) ter na njegovo zavedanje o poškodbi (Kaj se je zgodilo 

pred poškodbo? Kaj se je zgodilo takoj po poškodbi?) (Towell, 2007). 

Oseba, ki ima težko potravmatsko amnezijo, ne more ustrezno odgovoriti na ta 

vprašanja, vendar so sčasoma, njegovi odgovori bolj točni in pomenski. Čas med 

poškodbo in okrevanjem je obdobje, ki mu pravimo potravmatska amnezija. 

Oseba okreva, ko je njen spomin v celoti obnovljen; pred tem pa ima lahko 

»izolirane« spomine, saj se spominja le določenih dogodkov, ne pa celotnega 

kontinuuma dogajanja (Johnson, 2010). 
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V veliko primerih je vrnitev spomina tudi povezana s pomembnim dogodkom in 

pozitivnim vzburjenjem, denimo s premestitvijo iz enega oddelka bolnišnice v 

drugega ali z odhodom domov (Rosenthal idr., 1989).  

»Pomembno je, koliko časa traja potravmatska amnezija; podobno kot trajanje kome. 

Iz tega namreč sklepamo, kako huda je bila poškodba glave«. (Towell, 2007, str. 37)  

Po Rosenthalu (idr., 1989) so možni  kriteriji sledeči: 

PTA < 1 ura = blaga poškodba 

PTA 1−24 ur = zmerna poškodba 

PTA 1−7 dni = huda poškodba 

PTA > 7 dni = zelo huda poškodba 

 

7.4.2. Retrogradna amnezija 

 

»Druga vrsta spominskega problema je tako imenovana retrogradna amnezija. S to 

besedo označujemo stanje, v katerem bolnik ni sposoben priklicati podatkov o sebi in 

o dogodkih iz časa tik pred nesrečo in med nesrečo samo.« (Towell, 2007, str. 82). 

Oseba se lahko ne spominja več trenutkov, dni, tednov, mesecev ali let pred 

poškodbo. Oseba se lahko spominja kako je avto prihajal tik proti njim, ne spominjajo 

pa se trenutkov trčenja.  

Med okrevanjem se večini ljudi večina spominskih izgub postopoma vrača. Njihovi 

spomini dobivajo vedno več koščkov, ki so ključni za razumevanje sestavljanke 

preteklosti. Z okrevanjem se torej izboljšuje dolgoročni spomin. V splošnem velja, da 

manjša kot je stopnja retrogradne amnezije, manj »pomembna« je poškodba glave 

(Johnson, 2010). 

 

7.5. Prvi ukrepi pri vrnitvi v vsakodnevno življenje 

 

 »Večina poškodovancev ni naročena na kontrolni pregled po prvem pregledu v 

travmatološki ambulanti.« (Towell, 2007 str. 41). Za vsakogar navajam nekaj 

nasvetov, ki pripomorejo k lažjemu prehajanju težav, ki jih povzročajo težave s 

spominom. 
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 Zelo verjetno je, da bo poškodovanec opazil, da je pretirano utrudljiv, da se 

težko zbere in, da ima motnje spomina. Pomembno je, da osebo na to po 

poškodbi glave opozorimo. Oseba naj se zaveda, da tovrstne težave pri veliki 

večini izginejo postopoma v nekaj tednih ali pa morda v nekaj mesecih. 

 Po poškodbi glave ima bolnik potrebo po daljšem spancu. V splošnem je zelo 

pomembno, da se ne obremenjuje po nepotrebnem in, da ne sprejema večjih 

in stresnih odločitev. Kognitivne dejavnosti naj bodo na začetku omejene na 

dobro znane in nezahtevne naloge. 

 Osebi priporočimo, naj se takoj po poškodbi ne vrača na delovno mesto. To je 

posebno dobrodošel nasvet pri osebah, ki opravljajo delo s številnimi stresnimi 

situacijami, ki dovoljujejo le malo napak. Tudi ob vrnitvi na delovno mesto se je 

dela treba lotiti postopoma.  

 Pri okrevanju je lahko prevelika obremenitev skoraj enako nevarna kot 

neaktivnost. 

 Na že doseženo raven bolnikove sposobnosti in zmogljivosti pomnjenja (in 

drugih kognitivnih sposobnosti) negativno vplivajo stresne situacije in 

utrujenost, ki jih povzročajo preveliki napori.  

 Osebo je treba seznaniti z naravo težav, ki je največkrat predvsem notranja in 

zato drugim nevidna. Velikokrat svojci in drugi bližnji ne vidijo fizičnih težav, 

zato ne razumejo ovir, s katerimi je soočen bolnik. Pomembno je, da o naravi 

težav seznanimo tudi druge pomembne osebe v bolnikovem življenju ter – še 

pomembneje – da z bolnikom izvedemo trening samozagovorništva, tako da 

bo to lahko storil tudi sam. Nikakor ne smemo dovoliti, da osebo obtožijo 

hlinjenja bolezni. 

(Towell, 2007). 

 

7.6. Strategije za izboljšanje funkcioniranja 

 

Med rehabilitacijo pri bolnikih razvijamo strategije, s katerimi pomagamo bolniku, da 

izboljša svoje delovanje, na katerega negativno vplivajo oslabele spominske 

sposobnosti. »Spomin je moč izboljšati samo z vajami za boljši priklic.« (Towell, 

2007, str. 82). Navedene strategije pomagajo k izboljševanju ostalih kognitivnih 
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spretnosti (načrtovanju in organizaciji, intenzivnejši in dlje časa trajajoči pozornosti 

ipd.), kar posledično vpliva na boljše pomnjenje. Poudariti želimo, da z vsemi 

navedenimi strategijami ne vplivamo neposredno na spomin. 

 Sodelujte s specialistom za spomin. Programi za osebe po poškodbah 

glave imajo v strokovni ekipi tudi specialista za področje pomnjenja. Običajno 

je to delo logopeda (njegovo delo ni omejeno le na področje govornih in 

jezikovnih motenj). Specialist osebe po poškodbi glave najprej testira in tako 

ugotovi, katera strategija je za določeno osebo najbolj ustrezna. Pri nekaterih 

ljudeh je ena vrsta spomina oslabljena (za primer vzemimo verbalni spomin), 

druga vrsta pa je lahko nepoškodovana (denimo, da je to pomnjenje vizualnih 

informacij). V tem primeru razvijamo strategijo, kjer kompenziramo slabši 

verbalni spomin z boljšim vizualnim. To lahko naredimo tako, da si verbalne 

informacije zapišemo na list papirja, jih grafično organiziramo, izdelamo 

miselni vzorec, vizualnim informacijam dodamo slikovno oporo ipd. Enkrat, ko 

najdete učinkovito strategijo, jo dosledno uporabljajte (Johnson, 2010).  

 

 Organizirajte informacije. Kadar imate organizirane informacije, jih hitreje 

prikličete. Učinkovit način organizacije informacij je izdelava miselnih vzorcev, 

saj nam omogoča vpogled v celoto ter hkrati v povezavo med posameznimi 

elementi.  

Po poškodbi glave so organizacijske sposobnosti oslabljene. Eden od 

pokazateljev je tudi to, da oseba začne z reševanjem več nalog hkrati, vendar 

nobenega ne dokonča. Zaradi primanjkljaja na organizacijskem področju je 

potrebno zavestno načrtovanje. Lahko si denimo izdelate ček listo in 

odkljukate opravljene dolžnosti, pri tem pa je pomembno, da si zastavite 

ustrezno število ciljev. Preveliko število nedoseženih dnevnih ciljev namreč 

ustvarja občutek neuspešnosti in upad motivacije. 

Vaša delovna površina naj bo sistematično urejena. Pred poškodbo glave 

imajo lahko ljudje na pisalni mizi petdeset različnih vrst papirjev, pa vendar 

bodo hitro našli ustreznega, če bo to potrebno. Po poškodbi glave pa nam 

neurejena delovna površina ustvarja dodaten kaos, posledično pa tudi občutek 

tesnobnosti.  
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Tudi doma naj bodo stvari vedno na istem mestu; to vam prihrani čas in 

nejevoljo pri iskanju avtomobilskih ključev in torbice takrat, ko ste v stiski s 

časom. Doma si lahko z napisi označite vsebino predalov in omaric, posode s 

soljo in sladkorjem, čaji in kavo ipd. 

Priskrbite si dnevni planer in vanj zapišite kreativne rešitve takoj, ko si jih 

domislite, obstaja namreč verjetnost, da jih boste kasneje pozabili. Prav tako si 

po pregledu pri zdravniku takoj zapišite datum in uro naslednjega pregleda. Do 

takrat, ko boste prišli domov in to zapisali na svoj stenski koledar, boste 

namreč – zelo verjetno − informacijo že pozabili. 

V pomoč vam bo prišel tudi majhni prenosni diktafon.  

 

 Uporabite učni material, ki pomaga k boljšemu pomnjenju. Ena od težav, 

s katero se soočajo mnogi ljudje po možganski poškodbi je, da se učijo učno 

snov v zaporedju, ki je bilo podano na predavanjih. Na izpitu zaporedje 

vprašanj ne bo takšno, kot je bila nanizana snov v zapiskih in zaradi težav s 

priklicem boste težje priklicali ustrezen podatek. Priskrbite si kartončke in na 

eno stran zapišite vprašanje, na drugo stran pa odgovor. Sprva imate lahko 

kartončke z vprašanji zložene po zaporednem vrstnem redu, nato pa jih 

premešajte. V eno kolono zlagajte kartončke z vprašanji, na katera ste 

pravilno odgovorili, v drugo pa kartončke z vprašanji, na katera ste napačno 

odgovorili. Utrjujte znanje v »koloni napačnih odgovorov«, vse dokler vam ne 

zmanjka kartončkov. Kartončke si lahko obarvate z različnimi barvnimi 

oporami; vprašanja, ki se nanašajo na isti sklop, so obarvana z eno barvo ipd.  

          (Johnson, 2010). 

 Opomniki. Na vhoda vrata si zalepite listek s seznamom ključnih potrebščin. 

Primer: Ali imaš danes s seboj zložljivi dežnik, mobilni telefon, avtomobilske 

ključe, stanovanjske ključe in denarnico? (Towell, 2007) 

 

 Pripomočki z alarmom. Nastavite si budilko, ki lahko zvoni vsaki dve uri ter 

vas opomni, kako hitro mineva čas. Omislite si lahko tudi stensko »kukavičjo« 

uro.  
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Uporabni so tudi alarmi na kuhalnikih, ki nas opozorijo, da je hrana že 

pripravljena (Towell, 2007). 

 

 Razdelite si delo. Človeški možgani so naravnani tako, da si lažje zapomnijo 

informacijo, če je razdeljena v več manjših delov. Dober primer je 

devetmestna telefonska številka, ki jo zapišemo v seriji po tri številke skupaj 

(040-123-456). 

Tudi študijsko snov si lahko razdelite v več manjših delov in se dogovorite za 

večkratno preverjanje znanja. Po poškodbi glave se boste lažje naučili več 

manjših delov kot celotno semestrsko snov. Sprva se je priporočljivo učiti do 

dve uri dnevno, v teh dveh urah pa si vzemite potrebne odmore, da ne 

izgorite. Pozanimajte se o možnih prilagoditvah v šoli ali na fakulteti ter si s 

potrebnim dokazilom o naravi težav zagotovite ustrezne prilagoditve. 

 

 Opravljajte eno stvar hkrati. Skupna značilnost večine oseb po poškodbi 

glave je, da opravljajo več dejavnosti hkrati, vendar nobene ne dokončajo. 

Smiselna rešitev te težave je zapis petih dnevnih najpomembnejših obveznosti 

na tablo v stanovanju (ali v dnevni planer). Ko končate z aktivnostjo jo 

prečrtajte ali odkljukajte in šele nato začnite z naslednjo. Tabla, ki je vidna tudi 

ostalim družinskim članom, pomaga pri sodelovanju ostalih članov družine pri 

nujnih opravilih. Družinski člani lahko ponudijo predloge, ki bi vam še bolj 

pomagali pri dobri organizaciji in izvedbi dejavnosti. Opravljanje le ene stvari, 

vam bo omogočilo večjo zbranost, posledično pa tudi boljše pomnjenje.  

 

 Vzemite si čas. V službo se opravite petnajst minut prej kot običajno, to vam 

bo omogočilo miren začetek dneva in organizacijo potrebnega materiala.  

 

 Zagotovite si dovolj počitka in spanca. Po poškodbi glave se ljudje (po 

fizični ali psihični obremenitvi) hitreje utrudijo. Ko smo utrujeni, je tudi naš 

spomin slabši, zato si zagotovimo čas za učenje (ali drugo pomembno delo) 

takrat, ko imamo največ energije. Za večino ljudi po poškodbi glave je to 

običajno dopoldan. Študentom po poškodbi glave se odsvetujeta skokovito 
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učenje in učenje v noči pred izpitom. Ljudje po poškodbi glave imajo pogosto 

motnje spanca. Če se to dogaja tudi vam, je smiselno, da se o tem pogovorite 

z zdravnikom. Če se zbujate utrujeni, boste imeli le še hujše težave s 

pomnjenjem (Johnson, 2010). 

 

 

 Bodite pozorni na svoja čustvena stanja. Intenzivna čustva popačijo naše 

spomine. To je tudi eden od razlogov, zakaj imajo v banki kamere. Tudi, če pet 

ljudi gleda osumljenca, ga vseh pet opiše na drugače način; to se zgodi zaradi 

vpliva intenzivnega čustva (v tem primeru strahu). Strah, jeza in anksioznost 

vplivajo na naše pomnjenje, zato je pomembno, da najdemo način, ki nam 

pomaga pri uravnavanju čustev. Veliko ljudi se po poškodbi glave boji 

ponovnega obiska zdravnika, to pa lahko vpliva na hitrost in točnost priklica 

podatkov. Stres, ki ga povzroči obisk zdravnika lahko zmanjšujemo, tako da 

osebo k zdravniku pospremi sorodnik ali prijatelj. Osebi lahko svetujemo, da 

se o težavah s spominom pogovori z zdravnikom ter, da se na pogovor 

pripravi tako, da si bistvene informacije že doma zapiše. V treh dneh naj si 

zapiše vse težave, ki se pojavljajo, saj bo le na tak način uspel vse – s čim 

manj spremljajoče tesnobnosti – sporočiti zdravniku. Zapis lahko uredimo tudi 

tako, da pri vsaki težavi pustimo prosto vrstico (ali stolpec) ter vanjo zapišemo 

zdravnikova priporočila. V naslednjo vrstico (ali stolpec) lahko beležimo naš 

napredek (Johnson, 2010). 

              Primer: 

Opis težave Mnenje zdravnika Napredek 

Zbujam se ob štirih 

zjutraj. Čez dan sem 

utrujen in nejevoljen. 

  

Kadar jemljem 

protibolečinske tablete 

imam slabši spomin. 

  

Tabela 2: Pripomoček za zmanjševanje negativnega stresa pred in med pregledom 

pri zdravniku. 
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 Bodite pozorni na protibolečinska zdravila. Nekatere vrste zdravil (med 

njimi protibolečinska zdravila) lahko vplivajo na pomnjenje. V bolnišnicah 

prejmejo ljudje visoke odmerke protibolečinskih zdravil, ker imajo zlomljeno 

kost ali druge hujše poškodbe. Nekatera zdravila povzročajo utrujenost, kar 

negativno vpliva tudi na spomin. S svojim zdravnikom se pogovorite o počutju 

po zdravilu in o vplivu le-tega na vaš spomin. Smisel tovrstnih zdravil včasih ni 

izničiti bolečino, temveč jo nadzorovati  

          (Johnson, 2010). 

 

 Zmanjšajte delovanje interference. »Z eksperimenti so zanesljivo dokazali, 

da na pozabljanje vpliva interferenca.« (Bambeck idr., 1995, str. 86). Kadar se 

tik po učenju italijanskega jezika, učimo angleškega, lahko pride do zamenjave 

določenih pojmov. Temu pravimo interferenca. Kadar novo naučeni podatki 

(angleški pojmi) vplivajo na predhodno usvojeno znanje (italijanščine), je to 

retroaktivna interferenca. Kadar pa učenje italijanskih besed negativno vpliva 

na kasnejše učenje angleških, je to proaktivna interferenca. Primer: v 

italijanščini izraz »caldo« pomeni vroče, v angleščini pa izraz »cold« pomeni 

mrzlo. Ena od strategij za zmanjševanje vpliva interference je, da si po 

usvajanju novega znanja privoščimo kratki spanec, ki prepreči interferenco 

različnih vsebin.  

 

7.6.1. Tehnike za urjenje spomina 

 

Pri usvajanju novega znanja se moramo osredotočiti na bistvene in za nas 

pomembne informacije. Ločevanje bistvenih informacij od nebistvenih nam omogoča 

selektivna pozornost. 

Poleg vrste informacije je pomemben tudi vidik informacije, ki jo predelujemo. 

Informacije se namreč predelujejo na treh stopnjah, vrsta stopnje pa vpliva na to, 

kako dolgo bomo informacijo obdržali. Sprva pri besednih informacijah dojamemo 

strukturalno kodo, to je fizikalna struktura informacije (velikost in vrsta pisave ipd.), 

zatem dojamemo fonemsko kodo (kako se izgovorjena beseda sliši), nazadnje pa 

še semantično kodo informacije (pomen informacije). Na zadnji in tretji stopnji torej 
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informaciji pripišemo pomen, ki pa je lahko tudi subjektiven. »Teorija stopenj 

pridelave je dokazala, da praviloma znatno bolje zadržimo informacije, ki se predelajo 

na tretji (semantični) stopnji, kot tiste, ki se predelujejo na drugi (fonemsko), te pa 

bolje kot one na prvi (strukturirani) stopnji.« (Bambeck idr., 1995, str. 82). Predelavo 

informacij lahko, v namene boljšega pomnjenja, dodatno obogatimo. Posledično 

izboljšamo proces shranjevanja in priklic podatka iz dolgotrajnega spomina. 

 

7.6.1.1 Smiselno povezujmo 

 

Pomnjenje izboljšamo, če gradivo smiselno organiziramo. Pri organizaciji gradiva si 

lahko pomagamo s preglednicami, grafičnimi organizatorji ali miselnimi vzorci. Pri 

tem lahko snov, ki se jo učimo, povežemo z osebnimi doživetji, naslikamo karikature 

ipd.  

 

7.6.1.2 Tehnike vizualizacije 

 

Pomnjenje lahko obogatimo s tehnikami vizualizacije, ki novim informacijam dodajo 

vizualno in semantično predstavo. Na tak način dosežemo dvojni vtis. Ker 

uporabljamo levo (verbalna komponenta) in desno (vizualna komponenta) 

možgansko polovico, je dvakrat verjetneje, da si bomo novo podobo zapomnili. 

Tehnike vizualizacije lahko uporabljate pri pomnjenju imen, številk ipd. Pri tem naj 

bodo vaše predstave čim bolj nenavadne in humorne. Za boljše pomnjenje imena 

gospoda Srečka si predstavljate gospoda, kako razigrano poskakuje po travniku 

polnem rož, v rokah drži nagradno srečko in obenem poskakuje na pesem »če si 

srečen, zdaj z dlanjo udari v dlan«. 

S tehniko niza podob predstavimo in povežemo v niz informacije, ki si jih želimo 

zapomniti. Ta tehnika je posebno učinkovita, kadar si moramo zapomniti niz dejstev. 

Denimo, da si moramo zapomniti naslednje pojme; težave v grobi motoriki, dober 

vizualni spomin, slaba časovna orientacija, dobre verbalne spretnosti. Predstavljajmo 

si nekoga – lahko tudi učitelja predmeta, pri katerem boste pisali preizkus – kako hodi 

po ulici in se zaradi težav v grobi motoriki nenadoma spotakne. Otroci na drugi strani 

ulice se mu nagajivo smejijo in ga začnejo oponašati. Učitelj se razjezi, jih dobro 
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pogleda, zatem pogleda na uro ter ugotovi, da že pošteno zamuja na sestanek. Na 

sestanek zamudi, vendar se zaradi dobrih verbalnih sposobnosti uspe opravičiti. Čez 

pet let začne poučevati novo generacijo otrok, ki jih nemudoma prepozna …  

Za boljše utrjevanje si lahko ustvarimo tudi zaprti niz podob. V tem primeru se zadnja 

vsebina navezuje na prvo (Bambeck idr., 1995).  

»G. Bower in M. Clark sta v neki raziskavi ugotovila, da tiste poskusne osebe, ki niso 

uporabile nobene spominske tehnike, po daljšem času lahko prikličejo v povprečju 

samo 14 odstotkov besed, tiste pa, ki so uporabile metodo izmišljevanja pravljic ali 

zgodb, lahko obnovijo povprečno 94 odstotkov besed (Bower/Clark 1969).« 

(Bambeck idr., 1995, str. 94) 

 

7.6.1.3 Ustvarjanje asociacij 

 

K boljšemu pomnjenju pripomore, če dodamo osebni odnos k novi informaciji in, 

če si ustvarimo miselno povezavo (asociacijo) (Bambeck idr., 1995).  

Denimo, da ste spoznali sodelavca po imenu Erik. V otroštvu ste zelo radi posegali 

po majhnem soku v tetrapaku z imenom Erik. Zdaj si lahko predstavljate svojega 

sodelavca, kako navdušeno pije vaš najljubši otroški sok ali pa – odvisno, kako vam 

je sodelavec všeč – kako pije sok in medtem ugotovi, da mu je rok že potekel.  

 

7.6.1.4 Tehnike ponavljanja 

 

Priporočljivo je pogosto ponavljanje snovi, vendar v kratkem času. Poslužujmo se 

različnih pripomočkov in pomagal, ki naredijo učenje manj mehanično in bolj 

zanimivo. 

Pomembno je, da že naslednji dan (ali naslednje dni) aktivno uporabljamo pravkar 

naučeno znanje. Pri ponavljanju se lahko poslužujemo različnih vlog; igra vlog, 

uprizarjanje, petje, slikovito predstavljanje situacij, pisanje, izdelava miselnih vzorcev, 

itd. (Bambeck idr., 1995).  
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»Takoj, brez ponavljanja, si zapomnimo samo tisto, kar nam je vzbudilo močna 

čustva, kar je pomembno za preživetje, in kar zaradi močnega razburjenja dovolj 

dolgo kroži po možganih (se torej samo ponavlja), da se zapiše v dolgoročni 

spomin.« (Bambeck idr., 1995, str. 97). Zato je nujno, da gradivo, ki se ga želimo 

naučiti, redno ponavljamo. 

 

7.6.1.5 Uporaba rim in akronimov 

 

Vsi poznamo »pred, ki, ko, ker, da, če vejica skače«. Kljub temu da to povsem ne 

drži, se nam je vtisnilo v spomin. Učinkoviti so tudi akronimi. To so besede, ki so 

sestavljene iz začetnih črk več besed. Zgled za to je znana švedska skupina ABBA, 

katere črke sestavljajo začetnice imen članov skupine ( Agnetha, Bjorn, Benni, Anni – 

Frid). 

Vsem zgoraj navedenim pomagalom pravimo »mnemotehnike«. Mnemotehnike so 

poznali že stari Grki in Rimljani, ki so izraz razlagali kot »spominski pripomočki in 

pomagala« (Bambeck idr., 1995;  Russell, 1987).  

 

7.6.1.6 Vaje za izboljšanje priklica 

 

Vaje za izboljšanje priklica aktivirajo že usvojeno znanje, shranjeno v dolgotrajnem 

spominu. Pri teh vajah se sproščeno odvija »nevihta možganov«, ki nam pomaga 

nanizati čim več besed (pravilnih ali nepravilnih). Na začetku se ne osredotočajte na 

pravilnost besed, ampak sproščeno uživajte v procesu nizanja pojmov. Kasneje lahko 

dodate še kriterij ustreznosti besed. 

Primer vaje: 

V eni minuti imenujte kar največ pojmov, ki ustrezajo enemu od kriterijev; 

a) Živali. 

b) Besede, ki se začnejo s črko s. 

c) Imena, ki se začnejo s črko m. 

d) Sadje in zelenjavo, ki se začne s črko r. 
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e) Stvari, ki so ravne. 

f) Stvari, ki so lomljive. 

g) Stvari, ki skačejo. 

 

Začetne črke je mogoče nadomestiti z drugimi črkami. Meri se število smiselnih 

besed izrečenih ali zapisanih (po dogovoru) v času ene minute. Smiselno je izdelati 

tudi graf in vanj označevati napredek osebe. Graf je sredstvo za vrednotenje 

napredka ter povečanje motivacije (Towell, 2007). 

8. Ustrezen pristop k reševanju variabilnosti težav 
 

 »Velja, da poškodbe enakih predelov v možganih lahko povzročijo zelo različne 

posledice predvsem na področju duševnih sposobnosti. Obstajajo velike 

individualne razlike med ljudmi.« (Radonjič idr., 2008, str. 38). Za namene kar 

najbolj celostne rehabilitacije, je potrebno sodelovanje strokovnjakov iz različnih 

področij. Takemu pristopu pravimo multidisciplinaren pristop. »Šele prispevki 

različnih strok nam lahko predstavijo vso razsežnost problematike in možnih rešitev.« 

(Radonjič idr.,  str. 29). 

Multidisciplinaren pristop je torej pristop, ki vključuje strokovnjake iz različnih področij 

(fizioterapevta, delovnega terapevta, logopeda, nevrologa, psihologa, dietetika, 

radiologa ipd.) in izdelavo programa, ki bo osebi omogočal ojačitev njegovih močnih 

področjih in bo hkrati tudi postavljal dosegljive cilje, vključujoč akademske in 

funkcionalne cilje osebe ter kadrovske in ostale materialne pogoje.  

 

8.1. Individualno in individualizirano učenje 

 

Naši možgani so tako enkratni, kot so naši prstni odtisi. Ker se na dražljaje odzivajo 

različno in ker ima vsaka oseba sebi lasten način učenja, je tudi pomnjenje med nami 

različno. Nekateri se morajo pri učenju veliko gibati, drugi si pomagajo s pomočjo 

zapisovanja, izdelave miselnih vzorcev ipd., tretji si zelo dobro zapomnijo slušno 

posredovane informacije ipd. K učenju torej pristopamo na različne načine in pri tem 

uporabljamo različne senzorne poti pri pridobivanju, utrjevanju in priklicu znanja.  
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Poleg multidisciplinarnega pristopa, moramo osebi omogoči tudi multisenzorni pristop 

(omogoča učenje z več čutili in konkretno izkušnjo), učenje, ki spodbuja lastno 

aktivnost in vztrajnost ter omogoča utrjevanje naučenega.  

Individualno učenje poteka, kadar sodelujemo le z eno osebo hkrati. 

Individualizirano učenje pa lahko poteka tudi z več posamezniki hkrati (dvema, 

trema), vendar je to učenje prilagojeno vsakemu izmed njih, glede na njihova močna 

in šibka področja ter glede na posebne vzgojno-izobraževalne potrebe (sposobnosti, 

interesi, tempo učenja, zanesljivost pomnjenja ipd.)  

 

9. Okrevanje  
 

»Praviloma je težko napovedati, kolikšno bo okrevanje in kako dolgo bo potekalo. 

Težka poškodba glave še ne pomeni nujno tudi hudih in dolgotrajnih posledic, velja 

pa tudi obratno – včasih po razmeroma blagi poškodbi nastopijo dolgotrajne in 

ovirajoče posledice.« (Radonjič idr., 2008, str. 38). 

Okrevanje po poškodbi je dolgotrajno in neenakomerno, saj se intenzivnost nekaterih 

posledic zmanjšuje ali pa le te izzvenijo, druge posledice pa lahko vztrajajo dalj časa, 

lahko pa so tudi trajne. Izboljšanje je najbolj očitno v prvih šestih mesecih po 

poškodbi, potem pa se stanje popravlja manj očitno in bolj postopoma (Towell, 2007). 

Sposobnosti se izboljšujejo tudi deset in več let po poškodbi, vendar so kasnejše 

izboljšave (denimo izboljšanje pozornosti in samoregulacije) manj vidne fizičnim 

očem kot prve izboljšave po poškodbi (izboljšanje grobe motorike, govornega aparata 

ipd.) 

Osebe po nezgodni poškodbi možganov postopoma, šele v domačem okolju, 

prepoznavajo vso razsežnost posledic nezgodne poškodbe možganov. S časom 

prepoznavajo vedno več težav, posledično pa se povečuje tudi njihova zaskrbljenost 

in upada osebno zadovoljstvo (Radonjič idr., 2008). 

Rosenthal idr. (1989) so ugotovili, da je izboljševanje spominskih sposobnosti 

počasnejše kot izboljševanje drugih sposobnosti. Tudi tri leta po poškodbi imajo 

številni bolniki na testih pomnjenja podpovprečne rezultate. Ti podatki pa kažejo na 
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to, da je proces rehabilitacije dolgotrajen in poteka še dolgo potem, ko je bolnik 

odpuščen iz bolnišnice.  

10.  Ugotovitve in razprava 

 

V diplomskem delu ne predstavimo togih pravil za kar najbolj optimalno rabo 

kognitivnih sposobnosti po možganski poškodbi, temveč odpiramo možnosti za to, da 

vsak posameznik poišče sebi lasten način učenja. Pri tem pa se je potrebno soočiti z 

nekaterimi kulturnimi omejitvami zahodne družbe, ki daje s svojimi vrednotami 

prednost logičnemu in zaporednemu mišljenju, razumu in logiki, saj slednji vodijo do 

višje storilnosti. Ključnega pomena je, da posameznik ne zanemari vpliva svoje 

desne možganske polovice, ki vodi do ustvarjalnosti, spontanosti in čustvenih 

odzivov, saj preferiranje ene možganske polovice pred drugo, potiska individualne 

značilnosti posameznika ob rob. Z dejavnim pristopom moramo pomagati osebi 

poiskati načine kako zbrati vtise, ponoviti ključne informacije ter jih utrditi in 

organizirati. Izrednega pomena je tudi sodelovanje z družino bolnika ter s šolskim 

osebjem. Oseba ne bo bistveno napredovala, če bo večje pozornosti deležna le dve 

uri na teden, zato je nujno sodelovanje prav s tistimi, ki z bolnikom preživijo največ 

časa in mu dolgoročno pomagajo organizirati okolje tako, da je kar najbolj 

stimulativno.  

Odgovor na cilj diplomskega dela je sledeči; 

 Kakšne so lahko fizične in kognitivne spremembe po nezgodni poškodbi 

možganov in kako se spoprijemati z njimi? 

Fizično spremembo možganov lahko spremeni tujek, ki prodre vanje (pri penetrantnih 

poškodbah) ali pa silovito gibanje možganov (pri nepenetrantnih poškodbah) v 

lobanji. Možgani se v lobanji zatresejo ter se obtolčejo in natrgajo ob koščene 

grebenčke na notranji strani lobanje. Pri tem se natrgajo številne žile, ki posledično 

pričnejo krvaveti. Krvavitvi sledi nastajanje strdkov, ki pritiskajo in tako še dodatno 

okvarijo nežno možganovino.  

Odvisno od področja in obsega možganske poškodbe, se pojavljajo različne 

kognitivne spremembe. Največkrat se pri možganski poškodbi poškoduje senčni  in 
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čelni reženj možganov. Posledice okvare obeh senčnih režnjev, so izrazite 

spremembe na področju spomina in področju osebnosti. Pri okvari čelnega režnja 

pride do okvare izvršilnih funkcij, ki nam omogočijo samoiniciativnost, načrtovanje, 

izvedbo dejavnosti, evalvacijo le te, samoregulacijo ipd. 

Odvisno od področja poškodbe, se lahko primanjkljaji pojavijo tudi na jezikovnem in 

govornem področju, pri izvedbi motorične dejavnosti, prizadeta sta lahko tudi sluh in 

govor itd. 

Pri učinkovitem spoprijemanju s posledicami možganske poškodbe, je v prvi fazi 

nujna prepoznava spremenjenih sposobnosti, nato pa zagotavljanje kakovostne 

zgodnje oskrbe ter prilagojen življenjski slog. 

Odgovori na raziskovalna vprašanja so sledeči;  

 

 Kateri duševni procesi sodelujejo pri pomnjenju? 

Spomin je ena izmed kognitivnih sposobnosti in je pri svojem delovanju odvisna od 

drugih kognitivnih sposobnosti, kot so; pozornost in koncentracija, načrtovanje in 

organizacija (eksekutivne oziroma izvršilne funkcije), jezik in govor, predelava vidno-

prostorskih informacij ter hitrost obdelave informacij. Soodvisnost omenjenih 

kognitivnih sposobnosti zahteva aktiviranje vseh hkrati, saj ne moremo na nobeno od 

njih delovati ločeno. 

 

 

 Ali osebe po poškodbi možganov razumejo svoje težave? 

Možno je, da oseba po možganski poškodbi svojih težav ne razume. Težave, ki jih 

povzroči možganska poškodba niso vidne, zatorej je razumevanje duševnih procesov 

toliko kompleksnejše. V primeru, da ima oseba poškodovan čelni reženj, je 

razumevanje lastnih težav še težje. Naloga strokovnjaka je, da osebi predstavi ovire 

s katerimi se bo soočil ter mu pomaga pri prehodu v vsakdanje življenje. Naša 

dolžnost je, da bolnike spodbujamo pri spoznavanju svojih sposobnosti, želja in upov 

ter jim postopoma pomagamo pri vračanju zaupanja vase.  
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 Katere so metode in tehnike, ki pomagajo osebi po nezgodni poškodbi 

možganov uriti spominske funkcije? 

Ne obstaja togo pravilo ali pristop k urjenju možganskih sposobnosti po poškodbi 

možganov. Splošno pravilo je, da delujemo na vse kognitivne procese hkrati in, da pri 

izbiri dejavnosti izhajamo iz osebe; iz njegovih močnih in šibkih področij in področij 

posebnih potreb. Bistvena je tudi organizacija informacij, časa in okolja ter razdelitev 

informacij in časa na več manjših delov.  

Po možganski poškodbi je ključnega pomena tudi izboljševanje delovnega spomina, 

saj nam le ta omogoči prenos informacij v dolgotrajni spomin ter posredno izboljšuje 

tudi ostale kognitivne sposobnosti.  

 

 

 Ali je individualna obravnava pri delu z osebo po poškodbi možganov, nujna? 

Pri delu z osebo s pridobljeno možgansko poškodbo ni nujna individualna obravnava, 

je pa nujna individualizirana obravnava. To je obravnava, ki se pri svojemu 

načrtovanju, izvajanju in evalvaciji opira na posebne potrebe točno določene osebe, 

na njena močna in šibka področja. V primeru, da imamo več oseb, s podobnimi 

sposobnosti, lahko obravnave izvajamo tudi v skupinah. Priporočljivo je, da so 

skupine manjše in, da so osebe v podobni starosti.  

 

 Kaj botruje drastičnemu porastu številu oseb z nezgodno poškodbo možganov 

v zadnjih treh desetletjih? 

Drastičnemu porastu števila oseb z nezgodno možgansko poškodbo botruje dejstvo, 

da je življenjski slog vedno hitrejši; potujemo z vse hitrejšimi in močnejšimi 

prevoznimi sredstvi. Drugi razlog pa je napredek medicine, ki omogoči preživetje 

večjemu številu ljudi.  
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11. Zaključek 
 

Pri delu z ljudmi, ki so utrpeli nezgodno poškodbo možganov, je neizogibno 

upoštevanje dejstva, da vsaka poškodba prinese drugačne posledice in, da pri 

napovedovanju le-teh lahko upoštevamo le splošna dejstva, nikakor pa ne moremo 

predvideti točnega kliničnega poteka. Pri načrtovanju obravnave pa so nam v pomoč 

podatki o obsežnosti možganske poškodbe, o trajanju amnezije in izgube zavesti, o 

starosti in ne nazadnje o življenjskem stilu posameznika; o njegovih močnih in šibkih 

področjih, interesih ipd.  

Upe vzbujajo sodobne raziskave s področja nevroznanosti, ki razkrivajo, da možgani 

v spodbudnem in novem okolju hitreje vzpostavljajo nove živčne poti kot v okolju, ki 

je predvidljivo. To pomeni, da je pomembno predvideti dovolj stimulatorjev in lastno 

aktivnost posameznika pri ponovni organizaciji svojega življenja. Temelj za slednje 

pa je ozaveščanje in razumevanje narave svojih težav – težave namreč niso fizične 

in vidne, kar lahko pripelje do nerazumevanja okolice. V teh primerih je ključna 

samozavestna drža, ki omogoča samozagovorništvo ter potrpljenje, ki je – kot pravi 

ljudsko izročilo – »božja mast«. 

Na koncu diplomskega dela bi predlagali še smiselno izboljšavo; ob koncu vsakega 

poglavja bi bilo smiselno dodati osnutek miselnega vzorca, ki bi ga bralec lahko 

izpolnil; na tak način bi pripomogli k dejavnemu učenju in organizaciji informacij in ne 

le k pasivnemu prebiranju. V nadaljnjem raziskovanju bi bilo zanimivo odkriti, ali 

obstaja bistvena razlika pri okrevanju žensk in moških po možganski poškodbi. Glede 

na razlike v delovanju možganov med spoloma, bi bilo izredno zanimivo ugotoviti 

kako te razlike vplivajo na ponovno vzpostavitev ravnovesja in iskanja novih poti. 
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