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Povzetek: 

Osebe s slepoto in slabovidnostjo v tretjem življenjskem obdobju so zaradi različnih 
notranjih in zunanjih dejavnikov izpostavljene večjemu tveganju za socialno izolacijo 
in zmanjšano kvaliteto življenja. Vendar pa lahko z dvigom stopnje mobilnosti 
posameznika vplivamo na povečanje možnosti vključevanja v družbo in posledično 
na kvaliteto življenja. Da bi lahko prepoznali potrebe posameznika s slepoto in 
slabovidnostjo v tretjem življenjskem obdobju, moramo poznati dejavnike, ki so 
povezani z mobilnostjo te populacije. Na ta način bomo lahko vsakemu posamezniku 
prilagodili trening orientacije in mobilnosti glede na njegove želje in potrebe.  

V pričujočem magistrskem delu smo opredelili posebnosti in prilagoditve treninga 
orientacije in mobilnosti za osebe s slepoto in slabovidnostjo v tretjem življenjskem 
obdobju. Na podlagi odgovorov 35 udeležencev v starosti 65 let in več smo opredelili, 
v kolikšni meri so osebe s slepoto in slabovidnostjo v tretjem življenjskem obdobju 
mobilne in ali so pri gibanju samostojne ter kateri dejavniki (socialno demografske 
značilnosti, substruktura motnje vida, zdravstvene težave, socialno vključevanje, 
pogostost padcev in strahu pred padci, lastna ocena samostojnosti pri gibanju) 
pomembno prispevajo k stopnji mobilnosti. Stopnjo mobilnosti smo merili z 
Vprašalnikom o življenjskem prostoru. Ker je mobilnost kompleksnejši pojem smo v 
ocenjevanje stopnje mobilnosti vključili še druge spremenljivke, kot so opravljanje 
vsakodnevnih nalog in vpliv vremenskih razmer. S tem smo v ocenjevanje vključili 
tako funkcionalne kot tudi socialne in psihološke vidike mobilnosti.  

 

Ključne besede:  

orientacija in mobilnost, osebe s slepoto in slabovidnostjo, tretje življenjsko obdobje, 
dejavniki, povezani z mobilnostjo 

 

 



II 

Abstract:  

Older adults with visual impairments are at greater risk of social isolation and 
reduced quality of life due to various internal and external factors. However, we can 
influence the possibilities of integration into society and, consequently, the quality of 
life, by increasing the level of mobility. In order to identify the needs of an older 
individual with visual impairment, we must understand the factors that are associated 
with the mobility of this population. This way we can adapt the orientation and 
mobility training to each individual, according to his/her wishes and needs. 

In this master`s thesis we have specified the specifics and adaptations of orientation 
and mobility training for older adults with visual impairments. Based on the responses 
of 35 participants, aged 65 and over, we have identified to which extent older adults 
with visual impairments travel, if they travel independently, and what factors (social 
demographic characteristics, features of visual impairment, medical problems, social 
integration, frequency of falls and fear of falling, autonomy in mobility) contribute 
significantly to the level of mobility of an individual. Level of mobility was measured 
by the Life Space Questionnaire. Because mobility is a more complex concept, we 
included other variables into the measurement, like performing everyday tasks and 
the impact of weather conditions. By doing that, we included functional as well as 
social and psychological aspects of mobility in the assessment. 
 

Key words:  

orientation and mobility, blind and visually impaired, older adults, factors associated 
with mobility 
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1 Uvod 

Meja med koncem srednjih let in začetkom tretjega življenjskega obdobja je težko 
določljiva, saj v različnih družbah starost nima enakega pomena. Vendar se, pri 
opredeljevanju tretjega življenjskega obdobja, vedno bolj uveljavlja delitev, pri kateri 
se tretje življenjsko obdobje prične z upokojitvijo. V Sloveniji običajno v tretje 
življenjsko obdobje uvrščamo osebe starejše od petinšestdeset let. Delimo jih v tri 
skupine; od 65 do 74 let, od 75 do 84 let ter 85 let in več (Vertot, 2010).  

Število oseb v tretjem življenjskem obdobju zaradi izboljšanih zdravstvenih in 
socialnih razmer narašča in prebivalstvo se stara. Staranje prebivalstva v Evropski 
uniji je posledica nizke rodnosti ter bistveno daljše pričakovane življenjske dobe. Tudi 
v Sloveniji povprečna starost prebivalstva stalno narašča. V začetku petdesetih let 
prejšnjega stoletja je povprečna starost znašala približno trideset let, konec leta 2009 
pa 41,4 leta (Vertot, 2010).  

Prebivalstvo članic Evropske unije naj bi se še postaralo. Povprečna starost 
prebivalstva naj bi se s 40,41 leta v letu 2008 do leta 2060 dvignila na 47,9 leta. 
Delež oseb v tretjem življenjskem obdobju starih 65 let in več pa naj bi se s 17,1 % 
povečal na 30 %, medtem ko naj bi se število oseb starih 80 let in več potrojilo 
(Vertot, 2009). 

Za mnoge osebe v tretjem življenjskem obdobju sta značilna umik iz družbe in 
zaprtost vase ter socialna izolacija (Pečjak, 2007). Ravno zaradi tega je v današnjem 
svetu eden najpomembnejših delov oblikovanja družbenoekonomskega razvoja 
iskanje najustreznejših poti za vključevanje oseb v tretjem življenjskem obdobju v 
družbo tako, da bosta diskriminacija zaradi starosti in neprostovoljna osamitev čim 
bolj redka pojava (Vertot, 2010). 

V primerjavi s celotno populacijo pomanjkanje socialne podpore in socialno izolacijo 
v večji meri občutijo osebe s slepoto in slabovidnostjo (Bruce, Harrow in 
Obolenskaya, 2007). Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije je bilo leta 2002 
na svetu 161 milijonov oseb s slepoto in slabovidnostjo, od tega 82 % v starosti 50 let 
in več (Resnikoff idr., 2004), v letu 2010 pa 285 milijonov oseb s slepoto in 
slabovidnostjo, od tega 39 milijonov oseb s slepoto in 246 milijonov oseb s 
slabovidnostjo. 65 % oseb s slabovidnostjo in 82 % oseb s slepoto je bilo starih 50 let 
in več (Mariotti, 2011). 

Poleg izgube vida se osebe v tretjem življenjskem obdobju soočajo tudi s 
spremembami, ki jih prinaša staranje. Ravno zaradi tega je populacija oseb s slepoto 
in slabovidnostjo v tretjem življenjskem obdobju toliko bolj pomembna in ji bomo 
morali v prihodnosti nameniti več pozornosti. Eno od številnih področij, ki prispevajo k 
dvigu kvalitete življenja oseb s slepoto in slabovidnostjo v tretjem življenjskem 
obdobju pa je nedvomno mobilnost. 

Ugotavljanje dejavnikov mobilnosti predstavlja pomemben del treninga orientacije in 
mobilnosti, saj lahko le na ta način omilimo morebiten negativen vpliv dejavnikov in 
zagotovimo optimalen trening. V diplomskem delu (Lakota, 2013) smo opredelili 
tiflopedagoško pripravo na poučevanje orientacije in mobilnosti, kompetence in 
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naloge tiflopedagoga, osnovne tehnike hoje z belo palico, strategije poučevanja ter 
sosledje in časovno opredelitev učnih ur. V nadaljevanju pa bomo opredelili 
posebnosti, ki veljajo za osebe s slepoto in slabovidnostjo v tretjem življenjskem 
obdobju ter dejavnike povezane z mobilnostjo v tem starostnem obdobju. 

2 Tretje življenjsko obdobje 

Osebe v tretjem življenjskem obdobju se srečujejo s spremembami, ki jih prinaša 
staranje. Da bi lahko uporabnikom s slepoto in slabovidnostjo prilagodili poučevanje 
orientacije in mobilnosti ter jim olajšali gibanje, moramo te spremembe poznati, jih 
identificirati in vpeljati v vse enote treninga. 

Biološki vidiki staranja 

S staranjem pride do sprememb v mišičnem tkivu in kosteh, kar lahko povzroči 
nenavadno držo ali hojo. To poleg sesedanja hrustanca v hrbtenici in ukrivljenosti 
kolen vodi v zmanjšanje telesne višine. Vse te spremembe vplivajo na otrdelost ter 
bolečine, zaradi katerih se starejša oseba manj giblje. Z leti namreč količina 
mineralov v kosteh upada, propadanje sčasoma postane hitrejše od nadomeščanja, 
kosti pa slabše absorbirajo kalcij. Posledično se zmanjša kostna masa, zato kosti 
postanejo šibkejše, fizične obremenitve in udarci pa jih hitreje nalomijo ali zlomijo. 
Zlomi starejših oseb se zaradi oblike zloma tudi dalj časa celijo. Kite vse težje 
prenašajo hude pritiske med gibanjem zaradi rahljanja vlaken kolagena in elastina ter 
nalaganja kalcija. V mehurju oslabi vezno tkivo in mišice, kar vodi v pogostejšo 
potrebo po odvajanju vode. S starostjo se zmanjšuje število vdihov v minuti in s tem 
tudi količina absorbiranega kisika. Slabi tudi srčna mišica, ki načrpa manj krvi in 
slabše oskrbuje telo s kisikom, nezadostno oksidirana kri pa slabo prehranjuje tkivo, 
predvsem med fizičnimi napori. Zaradi tega so starejše osebe pri večji fizični 
aktivnosti prej zadihane. Pogosto se v starosti pojavijo tudi bolezni srca in ožilja, 
bolezni dihal ter povišan krvni tlak. S staranjem se spreminjajo tudi živčni sistemi in 
odmirajo živčne celice. V malih možganih, ki uravnavajo gibe in hojo, v življenju 
propade kar 25 % celic. Ena od posledic je, da se starejše osebe gibljejo počasneje, 
težje ohranjajo ravnotežje in pokončno držo ter velikokrat padejo. Hitro propadajo 
celice limbičnega sistema, ki je pomemben za delovanje spomina, počasneje pa 
propadajo celice v možganski skorji, ki opravljajo najbolj zapletene duševne procese 
(Pečjak, 2007). 
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Zdravje in kronične bolezni 

Delež oseb, ki svoje zdravje označujejo kot dobro ali odlično je med starejšimi 
osebami manjši. Kot dobro in odlično svoje zdravje ocenjuje devetinsedemdeset 
odstotkov oseb v starosti od 65 do 74 let, medtem ko v skupini oseb v starosti nad 85 
let o dobrem in odličnem zdravju poroča sedeminšestdeset odstotkov. Najpogostejše 
kronične bolezni v tretjem življenjskem obdobju so povečan krvni pritisk (51,9 %), 
artritis (49,9 %), bolezni srca in ožilja (31,7 %), rak (20,6 %), sladkorna bolezen 
(17 %), kap (9,2 %) in astma (8,9 %). Kronične bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, 
kap, rak in sladkorna bolezen, pomembno negativno vplivajo na kvaliteto življenja, 
kar prispeva k upadanju funkcionalnosti in zmožnosti vključevanja v skupnost 
(Federal Interagency Forum on Aging-Related Statistics, 2012).  

Najpomembnejši zdravstveni problemi oseb v tretjem življenjskem obdobju v Sloveniji 
so bolezni srca in ožilja, več kot pol novih bolnikov z rakom pa je starih najmanj 65 
let. Najpogostejši vzrok smrti zaradi poškodbe v tretjem življenjskem obdobju so 
predvsem padci, ki se zgodijo doma in v prostem času (Vertot, 2010). 

Prav tako so pri starejših pogostejše in usodnejše infekcijske bolezni zaradi 
oslabljenega imunskega sistema. Na splošno zdravstveno stanje v starosti vpliva 
redna telesna aktivnost in zdrava uravnotežena prehrana (Pečjak, 2007).  

Depresija 

Depresija je dolgotrajno in ponavljajoče se negativno stanje (King, 1996 v 
Pečjak, 2007). Oseba z depresijo daljše časovno obdobje občuti močne občutke 
anksioznosti, brezupa, negativnosti in nemoči (Depression, b.d.). Glavni znaki 
depresije so dolgotrajni občutki žalosti in anksioznosti, pesimizem, občutki nemoči, 
krivde in ničvrednosti, izguba interesa za prostočasne dejavnosti, pomanjkanje 
energije, težave s koncentracijo, spominom in odločanjem, spremembe navad 
hranjenja in spanja, nemirnost, razdražljivost, kronične bolezni brez vzroka, 
pomanjkanje higiene in zanemarjenost, zmedenost, opustitev socialnih odnosov, 
povečana odvisnost od družine in težave z orientacijo (Grohol, b.d.; Pečjak, 2007).  

S starostjo narašča število klinično pomembnih simptomov depresije (Federal 
Interagency Forum on Aging-Related Statistics, 2012). Po poročanju Statističnega 
urada Republike Slovenije za depresijo trpi 15 % oseb v tretjem življenjskem obdobju 
(Vertot, 2010). Vzroki za pojav depresije so pogosto povezani z dolgčasom ter 
strahom pred umiranjem in smrtjo, glavna vzroka pa sta hujša starostna bolezen in 
osamljenost, na primer ob izgubi partnerja (Pečjak, 2007; Vertot, 2010). Najhujša 
posledica depresivnosti je samomor (Pečjak, 2007). Prevalenca samomorov v 
Sloveniji enakomerno narašča med ljudmi v starosti petinšestdeset let in več. 
Samomor je pri osebah v tretjem življenjskem obdobju kar dvakrat pogostejši kot v 
celotni populaciji (Kostnapfel, 1998; Pečjak, 2007; Vertot, 2010).  
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Sposobnosti in spretnosti 

Gibalne sposobnosti in šport 

Upadanje gibalnih sposobnosti spada med najpogostejše težave v starosti. Mišična 
moč se pri petdesetem letu zmanjša za 12 %, pri šestdesetem za 25 %, pri 
sedemdesetem letu za 32 %, pri ljudeh, ki se ne gibljejo in imajo prekomerno telesno 
težo, pa kar za 46 %. Na upad vpliva slabljenje srčne, respiratornih in skeletnih mišic. 
Med šestdesetim in sedemdesetim letom moč skeletnih mišic upade za 30 do 40 %, 
upad pa je večji v mišicah nog. Ustrezna redna vadba ohrani fizično moč na višji 
ravni, vendar ne more ustaviti njenega upadanja (Pečjak, 2007). S starostjo se prav 
tako povečujejo težave pri učinkovitem gibanju, več težav pa imajo ženske. 
Raziskave so pokazale, da se s fizično aktivnostjo izboljšata mobilnost in učinkovitost 
gibanja tudi pri najstarejših in šibkejših osebah (Federal Interagency Forum on 
Aging-Related Statistics, 2012). S staranjem se prav tako podaljšujejo reakcijski časi 
in upada hitrost reagiranja. Urjenje tukaj pomaga le za 5–10 %. Oslabljeno je 
ravnotežje pri vzdrževanju pokončnega položaja, kar je posledica sprememb v 
vestibularnem aparatu, sprememb vidnega organa, kinestetičnih organov in oslabelih 
mišic. Testi so pokazali, da starejše osebe z zavezanimi očmi bolj nihajo s telesom 
kot mlajše. Zaradi teh nekontroliranih gibov tudi večkrat padejo. Za osebe v tretjem 
življenjskem obdobju torej ni primerna vadba, ki zahteva hiter reakcijski čas in 
prekomerno obremenjenost mišic in kosti, priporočljivi pa sta aerobna vadba, ker 
dovaja srcu, ožilju in pljučem potreben kisik in gimnastika (Pečjak, 2007). Prav tako 
je priporočljiva vadba za krepitev fizične moči, ki lahko izboljša ravnotežje in zmanjša 
tveganje za padce (Federal Interagency Forum on Aging-Related Statistics, 2012). 
Starejšim priporočajo dnevno vadbo, vendar naj bodo vaje krajše, vadba manj 
naporna ter s pogostejšimi odmori (Pečjak, 2007). 

Vadba poleg ohranjanja mišične moči vpliva tudi na duševne funkcije, znižuje 
povečan krvni tlak in raven holesterola v krvi, zmanjša tveganje za nekatere kronične 
bolezni, omogoča ohranjanje neodvisnega življenja in vpliva na kvaliteto življenja 
(Pečjak, 2007; Federal Interagency Forum on Aging-Related Statistics, 2012). 

Fizična aktivnost z leti upada. Delež oseb, ki so fizično aktivne v starosti od 65 do 74 
let znaša 14 %, medtem ko je delež oseb, starejših od 85 let, le 4 %. Delež oseb v 
tretjem življenjskem obdobju, ki se ukvarjajo z rekreativno aerobno vadbo in vadbo 
za krepitev mišic, pa se je med letoma 1998 in 2010 s 6 % povečal na 11 % (Federal 
Interagency Forum on Aging-Related Statistics, 2012). Pri starejših je za telesno 
aktivnost ključna motivacija, saj jih velikokrat ovira predsodek, da je šport primeren le 
za mlajše ali pa se bojijo, da jim bo vadba škodovala (Pečjak, 2007). 

Senzorika 

Pogosto staranje spremljata oslabljen vid in sluh. Številni ljudje se v kasnejših letih 
soočajo z daljnovidnostjo in katarakto ter delci v steklovini, leče postanejo 
rumenkaste, manj prožne in nekoliko motne, zenice se ožijo. Vse to zmanjšuje 
ostrino vida in ovira vidno zaznavanje. Osebe v tretjem življenjskem obdobju imajo 
lahko težave z bleščanjem in zaznavanjem ter razločevanjem barv, oži pa se tudi 
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vidno polje. Naglušnost je prav tako eden izmed tipičnih starostnih simptomov. 
Pomembno oslabi slušna občutljivost, predvsem na visoke tone, upade sposobnost 
možganov za prevajanje zvoka v semantične enote in znižuje se frekvenčni obseg 
zvokov. Prav tako slabijo tudi drugi čuti, kot so vonj in okus ter občutek za bolečino in 
zunanjo temperaturo (Pečjak, 2007).  

Pozornost in spomin 

V tretjem življenjskem obdobju slabi selektivna funkcija pozornosti. Zavestna 
pozornost ne spremlja avtomatskih dejavnosti, ki so značilne za reflekse in navade, 
zato strokovnjaki za izboljšanje spomina svetujejo namerno osveščanje. To 
dosežemo tako, da z besedami glasno opisujemo dejavnosti (Fisk in Schneider, 1984 
v Pečjak, 2007; Pečjak 2007). Drugo težavo osebam v tretjem življenjskem obdobju 
povzroča deljena pozornost, tako slušna kot vidna. Starejši ljudje težje delijo 
pozornost in jasno zaznavajo več dražljajev naenkrat. Preskakovanje med različnimi 
dražljaji je težje zaradi počasnejših reakcij, poslušanje brez preskakovanja pa ovira 
zmanjšan obseg pomnjenja. Težave se pojavljajo predvsem pri manj znanem in 
kompleksnejšem gradivu in nalogah. Z naraščanjem kompleksnosti nalog se 
podaljšujejo reakcijski časi odgovorov, zato starejše osebe enostavne naloge rešujejo 
enako dobro kot mlajši, kompleksnejše pa počasneje (Pečjak, 2007).  

Za zmerno do težjo izgubo spomina trpi 12,7 % oseb v tretjem življenjskem obdobju 
(Federal Interagency Forum on Aging-Related Statistics, 2012). Primanjkljaji se 
pojavijo v delovnem spominu, kjer je opazna zmanjšana hitrost procesiranja 
informacij, v epizodičnem spominu, zaradi česar imajo osebe težave s priklicem 
informacij, ter semantičnem spominu. Prav tako pa imajo osebe v tretjem 
življenjskem obdobju težave pri pomnjenju reči, ki jih bodo opravljali v prihodnosti 
(Griffin-Shirley in Welsh, 2010). 

Kognitivne sposobnosti 

Rezultati Wechslerjevega testa so pokazali, da inteligentnost do 18. leta starosti hitro 
raste, kasneje počasi upada, v pozni starosti pa je upad hitrejši. S starostjo se višajo 
standardni odkloni, kar dokazuje, da se povečajo razlike med posamezniki 
(Pečjak, 2007). Skupina oseb v tretjem življenjskem obdobju je torej izredno 
heterogena, na kar moramo biti dodatno pozorni. Ugotovili so tudi, da prihaja do 
razlik med besednimi in nebesednimi lestvicami. Pri nebesednih je upad sposobnosti 
občutnejši, nekateri rezultati raziskav pa kažejo celo na naraščanje besednjaka s 
starostjo (Garfield in Blek, 1952 v Pečjak, 2007). Na upad kognitivnih sposobnosti ne 
vpliva le starost, temveč mnogi drugi dejavniki, kot so uporaba določenih zdravil, 
stres v tretjem življenjskem obdobju (smrt partnerja, strah pred smrtjo, občutek 
nekoristnosti, …), upočasnjen reakcijski čas, upad motivacije, razlike v izobraževanju 
in razgledanosti, dostop do izobraževalnih virov in podobno. Kot pri fizični moči pa 
tudi tukaj velja, da slabljenje kognitivnih sposobnosti pospešuje njihova neraba 
(Pečjak, 2007).  

Cattell (1963, v Pečjak, 2007) razlikuje dve vrsti inteligentnosti, fluidno in kristalno. 
Fluidna inteligentnost omogoča induktivno, deduktivno in ustvarjalno mišljenje, 
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kristalizirana pa reševanje problemov, ki vsebujejo znano gradivo. Kristalizirana se 
razvija z izkušnjami iz fluidne in je odvisna od preteklega učenja ter posameznikovih 
izkušenj. Rezultati raziskave Horna in Cattella (1967) kažejo, da fluidna inteligentnost 
s starostjo upada, medtem ko kristalizirana narašča.  

Socialni in psihosocialni vidiki staranja 

V starosti, tako kot v vseh življenjskih obdobjih, razlikujemo pretirano dobro 
samopodobo, pretirano slabo samopodobo in realno samopodobo. Na samopodobo 
starejših oseb vplivajo predvsem njihovo zdravstveno stanje in socialno-družbeni 
položaj ter osebna stališča do staranja (Pečjak, 2007). 

Za mnoge osebe v tretjem življenjskem obdobju sta značilna umik iz družbe in 
zaprtost vase, bodisi kot posledica socialne izolacije bodisi zaradi lastnega izogibanja 
družbi in omejevanja stikov na redkejše prijatelje, ki jih družijo podobni interesi 
(Pečjak, 2007). Socialne mreže zunaj domačega gospodinjstva pa so za osebe v 
tretjem življenjskem obdobju in mlajše generacije dragocene in koristne. Tudi odhod 
v ustanovo je pri starejših osebah pogosto povezan s socialnimi razmerami 
(Vertot, 2010). 

Osebnost 

Osebnost je relativno stabilna integracija človekovih kognitivnih, motivacijskih in 
emocionalnih značilnosti (Pečjak, 2007). Nekatere osebnostne lastnosti se s starostjo 
zelo spreminjajo, druge le malo, na primer verski fundamentalizem, tradicionalna 
vloga spola, družinska povezanost, delinkventnost in cinizem (Finn, 1986). Ljudje 
vseh starosti imajo potrebo po avtonomnosti in upravljanju lastnega življenja, vendar 
socialno okolje osebam v tretjem življenjskem obdobju vsiljuje svoj nadzor in s tem 
omejuje samokontrolo. Poleg tega posamezniki pogosto menijo, da se jim nekaj ne 
izplača glede na preostala leta in oceno spremembe kvalitete življenja. V kasnejših 
letih zato pogosto nastopi pomanjkanje motivacije. Osebe v tretjem življenjskem 
obdobju so usmerjene v sedanjost, zato je njihovo vedenje selektivno. Izbirajo tiste 
cilje, za katere menijo, da jih lahko dosežejo v bližnji prihodnosti (Pečjak, 2007) in z 
njimi izboljšajo svoje vsakodnevno življenje. Pomemben vpliv na spremembo 
osebnostnih lastnosti v tretjem življenjskem obdobju imajo odmikanje posameznika in 
družbe drug od drugega, iskanje novih življenjskih vlog, nizki dohodki, bolezen ter 
stres (Pečjak, 2007). 
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3 Mobilnost oseb s slepoto in slabovidnostjo v tretjem življenjskem 

obdobju 

Najpogostejši vzroki za slepoto in slabovidnost med populacijo v tretjem življenjskem 
obdobju so starostna degeneracija makule, glavkom, katarakta in diabetična 
retinopatija (Hyman, 1987; Rosenbloom, 1992; Quillen, 1999). Te povzročajo 
funkcionalne omejitve, kot so bleščanje, zmanjšana občutljivost na kontrast, 
poslabšano zaznavanje globine, kratkovidnost, oslabljeno prilagajanje na 
spremembo svetlobe in izpadi vidnega polja. Ponavadi napredujejo počasi in ne 
privedejo do popolne slepote (Crone in McKinney, 2004 v Griffin-Shirley in 
Welsh, 2010).  

Ravno te omejitve v zaznavanju pa pomembno vplivajo na mobilnost posameznika. 
Bleščanje, kratkovidnost, oslabljeno prilagajanje na spremembo svetlobe in 
zmanjšano vidno polje povzročajo težave pri gibanju in orientaciji, medtem ko 
zmanjšana občutljivost na kontrast, poslabšano zaznavanje globine in izguba 
centralnega vida povzročajo težave pri zaznavanju reliefnih sprememb, kot so na 
primer robniki in pločniki ter vzpenjanje in spuščanje po stopnicah ter pločnikih.  

Hitrost hoje predstavlja močan prediktor fizičnih omejitev, padcev in življenjske dobe 
oseb v tretjem življenjskem obdobju, zato lahko služi kot indikator zdravja in 
funkcionalnosti te populacije (Fried, Bandeen-Roche, Chaves in Johnson, 2000; 
Guralnik idr., 2000; Studenski idr., 2011). Rezultati številnih raziskav so pokazali, da 
hitrost hoje po ravni površini ter po stopnicah navzgor in navzdol z leti upada 
(Abellan van Kan idr., 2009; Oh-Park, Wang in Verghese, 2011; Studenski idr., 2011). 
B. K. Swenor, B. Muñoz in S. K. West (2013) so v svoji longitudinalni raziskavi 
ugotovile, da hitrost hoje oseb v tretjem življenjskem obdobju po ravni površini, po 
stopnicah navzgor in po stopnicah navzdol upada v enaki meri pri osebah s slepoto 
in slabovidnostjo ter pri videčih osebah, vendar je bila hitrost hoje pri osebah s 
slepoto in slabovidnostjo v vseh obdobjih merjenja manjša kot pri videčih osebah. 
Tudi rezultati raziskave avtorjev J. M. Wood idr. (2009) so pokazali korelacijo med 
zmanjšano občutljivostjo na kontrast in hitrostjo hoje. Zmanjšana občutljivost na 
kontrast vpliva tudi na povečano širino in zmanjšano dolžino koraka. Na hitrost hoje 
po stopnicah poleg vida vplivajo še ravnotežje, prisotnost bolečin, zmanjšana fizična 
moč in povečan strah pred padci (Tiedemann, Sherrington in Lord, 2007 ). Osebe v 
tretjem življenjskem obdobju prehodijo od 1,1 do 1,7 stopnice na sekundo, tako pri 
vzpenjanju kot pri spuščanju, pri hoji po stopnicah pa so v povprečju hitrejši moški 
(Hinman idr., 2014; Oh-Park idr., 2011; Tiedemann idr., 2007).  

Z zmanjšanjem širine vidnega polja se poleg zmanjšanja hitrosti hoje poveča število 
udarcev v ovire (Turano idr., 2004). Pri starejših osebah s slepoto in slabovidnostjo je 
tveganje za padce pri hoji in uporabi javnega prometa večje, zaradi česar starejše 
osebe s slepoto in slabovidnostjo redkeje same zapustijo svoj dom (Freeman, 
Muñoz, Rubin in West, 2007; Montarzino idr., 2007; Newton in Sanderson, 2013). Na 
zmanjšanje mobilnosti in hitrosti hoje vpliva tudi glavkom oziroma zmanjšana vidna 
ostrina. Osebe z glavkomom se namreč v povprečju gibljejo 10 % počasneje kot 
videče osebe v isti starostni skupini. V raziskavi avtorjev K. A. Turano, Rubina in 
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Quigleya (1999) je bilo število oseb z glavkomom, ki se zaletijo ali spotaknejo ob 
ovire in imajo težave pri orientaciji, skoraj dvakrat večje kot število videčih oseb, 
vendar razlika ni bila statistično pomembna. Prav tako razlike niso bile statistično 
pomembne pri poročanju o padcih in strahu pred padci.  

Osebe s slepoto in slabovidnostjo v tretjem življenjskem obdobju se v primerjavi z 
videčimi osebami v tretjem življenjskem obdobju gibljejo manj. Havlik (1986) je v svoji 
raziskavi ugotovil, da osebe s slepoto in slabovidnostjo v starosti od 65 do 74 let 
štirikrat pogosteje poročajo o težavah pri zapuščanju svojega doma, osebe s slepoto 
ali slabovidnostjo nad 85 let pa skoraj dvakrat pogosteje kot videči. Osebe s slepoto 
v tretjem življenjskem obdobju poročajo o težavah pri opravljanju vsakodnevnih 
veščin, kot so nakupovanje in uporaba javnega prevoza 2,5-krat pogosteje kot videči 
v tretjem življenjskem obdobju (LaForge, Spector in Sternberg, 1992 v Long in 
Boyette, 1996). Osebe v tretjem življenjskem obdobju, katerih vid se slabša, imajo 
1,5-krat pogosteje težave pri nakupovanju, hoji po stopnicah in po ravni površini 
(Branch, Horowitz in Carr, 1989 v Long in Boyette, 1996). 

Long in L. W. Boyette (1996) sta raziskovala mobilnost oseb s slepoto in 
slabovidnostjo v tretjem življenjskem obdobju v primerjavi z videčimi. Vzorca se nista 
razlikovala po količini gibanja s pomočjo v zadnjem tednu, vendar so osebe s slepoto 
in slabovidnostjo v povprečju poročale o manj samostojnem gibanju in manjšem 
zadovoljstvu s sposobnostjo gibanja zunaj njihovih domov v zadnjem letu. 
Štiriinštirideset odstotkov oseb s slepoto in slabovidnostjo se ni gibalo samostojno, 
medtem ko se samostojno ni gibalo štirinajst odstotkov videčih. Dvainštirideset 
odstotkov oseb s slepoto ali slabovidnostjo v primerjavi z devetinsedemdeset odstotki 
videčih je poročalo o zadovoljstvu s sposobnostjo samostojnega gibanja. 
Šestinosemdeset odstotkov videčih in petdeset odstotkov oseb s slepoto ali 
slabovidnostjo je bilo zadovoljnih s številom priložnosti za samostojno gibanje zunaj 
doma. Izmed 32 oseb s slepoto ali slabovidnostjo se je zunaj doma vsaj trikrat na 
teden samostojno gibalo 7 (22 %) udeležencev, šest izmed sedmih pa je poročalo, da 
se je v zadnjem tednu zunaj doma samostojno gibalo vsaj enkrat. Manj kot polovica 
udeležencev s slepoto in slabovidnostjo, ki se v preteklem tednu ni gibala 
samostojno, je izrazila željo po treningu orientacije in mobilnosti.  

S starostjo se povečuje nezadovoljstvo s sposobnostjo in pogostostjo gibanja in 
potovanja, vendar osebe v tretjem življenjskem obdobju s slepoto in slabovidnostjo 
željo po treningu orientacije in mobilnosti izražajo manj pogosto kot mlajši (Gillman in 
Simon, 1980). Razlogi za to so lahko poslabšanje vida, druge zdravstvene težave, 
lastna ocena vida, vpliv ožjega in širšega socialnega kroga ter mnenje, da se veščin 
orientacije in mobilnosti ne morejo naučiti (Long in Boyette, 1996).  

Na mobilnost oseb s slepoto in slabovidnostjo pomembno vplivajo tudi ovire v okolju 
in strah pred gibanjem v okolju (Rantakokko idr., 2010). Strah pred gibanjem lahko 
izvira tudi iz izkušenj s predhodnimi padci. Približno 35 do 40 % oseb v tretjem 
življenjskem obdobju namreč pade vsako leto, tveganje za padce pa se s starostjo 
povečuje (Black in Wood, 2005; Guidelines for the prevention of falls in older 
persons, 2001; WHO Global Report on Falls Prevention in Older Age, 2007). 
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Dejavnike, ki vplivajo na pojavnost padcev, delimo v več dimenzij: 

− Biološki dejavniki (starost, spol, zgodovina padcev, kronične bolezni, 
depresija, zmanjšanje kognitivnih, fizičnih sposobnosti, ravnotežje, slepota ali 
slabovidnost), 

− Vedenjski dejavniki (uporaba zdravil, alkohola, pomanjkanje vadbe ali 
aktivnosti, strah pred padci, neprimerna obutev, nepravilna prehrana, 
debelost), 

− Okoljski dejavniki (nevarnosti doma in v okolici), 

− Socialno ekonomski dejavniki (prihodki, bivalna skupnost, stopnja izobrazbe, 
omejitve pri uporabi storitev) (Black in Wood, 2005; WHO Global Report on 
Falls Prevention in Older Age, 2007). 

Zmanjšana vidna ostrina, zmanjšana občutljivost na kontrast in zoženo vidno polje 
močno povečajo tveganje za padce pri osebah v tretjem življenjskem obdobju. Poleg 
tega je dober vid ključen za ohranjanje ravnotežja, učinkovito gibanje in izogibanje 
padcem ter poškodbam (Black in Wood, 2005). 

Rezultati raziskav so pokazali, da je pri osebah s slepoto in slabovidnostjo v tretjem 
življenjskem obdobju z mobilnostjo najpomembneje povezana širina vidnega polja, 
nato vidna ostrina, občutljivost na kontrast (Bibby, Maslin, McIlaraith in Soong, 2007; 
Black idr., 1996; Hassan, Lovie-Kitchin in Woods, 2012; Leat in Lovie-Kitchin, 2006; 
Long, Rieser in Hill, 1990 v Haymes in Guest, 1996; Lovie-Kitchin, Mainstone, 
Robinson in Brown, 1990; Marron in Bailey, 1982; Turano idr., 1999; West idr., 1997) 
in občutljivost na bleščanje (Kuyk in Elliot, 1999). Poleg tega na mobilnost oseb s 
slepoto in slabovidnostjo vplivajo še starost (Genensky, Berry, Bikson in 
Bikson, 1979; Gillman in Simon, 1980; Good, LaGrow in Alpass, 2008), spol in 
starost ob izgubi vida (Gillman in Simon, 1980). 

Osebe s slepoto in slabovidnostjo v tretjem življenjskem obdobju so pri gibanju manj 
samostojne, se gibljejo počasneje in so izpostavljene večji nevarnosti za padce in 
poškodbe, vendar se kljub temu zaradi različnih notranjih in zunanjih vplivov ne 
odločijo za trening orientacije in mobilnosti. Zato je ena izmed temeljnih nalog 
tiflopedagoga za orientacijo in mobilnost tudi ozaveščanje oseb s slepoto in 
slabovidnostjo ter njihovega socialnega kroga o pomembnosti in vplivu treninga 
orientacije in mobilnosti na varno in samostojno gibanje ter o pomenu neodvisnosti 
pri opravljanju nalog vsakodnevnega življenja.  
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4 Vpliv mobilnosti na kvaliteto življenja 

4.1 Kvaliteta življenja 

Definicija kvalitete življenja se je oblikovala skozi zgodovino pod vplivom družbenih in 
socialnih sprememb. Zato obstaja več različnih definicij, vsem pa so skupne sledeče 
postavke; kvaliteta življenja je stopnja, do katere izkušnje posameznikovega življenja 
zadovoljujejo posameznikove potrebe in želje – tako fizične kot psihične; je stopnja 
doseganja določenih življenjskih standardov; je sklop čustvenih prepričanj o 
posameznikovem preteklem, sedanjem in bodočem življenju (Kerce, 1992; 
Rice, 1984, v Kerce 1992; Theofilou, 2013). Koncept kvalitete življenja široko zajema 
posameznikovo ocenjevanje kvalitete več aspektov njegovega življenja. Ta 
ocenjevanja vključujejo posameznikove emocionalne reakcije na življenjske dogodke, 
občutke življenjske izpolnitve in zadovoljstva ter zadovoljstvo z delovnimi in osebnimi 
odnosi (Diener, Suh, Lucas, in Smith, 1999). Aaronson (1988 v Stelmack, 2001) 
poudarja večdimenzionalen pogled na kvaliteto življenja z vključevanjem fizične 
(simptomi bolezni in zdravljenja), funkcionalne (skrb zase, mobilnost, stopnja 
aktivnosti, vsakodnevne aktivnosti), socialne (socialni stiki in medosebni odnosi) in 
psihološke dimenzije (kognitivna funkcija, emocionalni status, dobro počutje, 
zadovoljstvo z življenjem, sreča). Schalock (1997) predlaga osem osnovnih dimenzij: 
emocionalno blagostanje, fizično blagostanje, medosebni odnosi, samodeterminacija, 
materialno blagostanje, socialna vključenost, osebni razvoj in pravice. V zadnjem 
času se kvaliteta življenja povezuje s kvaliteto življenja vezano na zdravje 
(Padilla, 1992, v Stelmack, 2001). McDowell (2006) ugotavlja, da je med kvaliteto 
življenja in splošnim zdravjem malo razlik in jih lahko merimo na podobne načine, 
vendar pa drugi avtorji poudarjajo razliko med objektivnimi opazovanji zdravstvenega 
statusa in posameznikovo percepcijo o kvaliteti njegovega življenja (Mathers in 
Douglas, 1988, v Theofilou, 2013), saj je kvaliteta življenja opredeljena s 
subjektivnimi pogledi posameznika na lastno življenje. 

Kvaliteta življenja oseb s posebnimi potrebami in tudi oseb s slepoto in 
slabovidnostjo je sestavljena iz istih faktorjev in odnosov, ki so pomembni vsem 
osebam (Schalock, 1997). Rezultati številnih raziskav (Broman idr., 2002; Brown, 
1999; Chia idr., 2004; Hirunwatthanakul, La Grow, Borman in Kanagasingam, 2013; 
La Grow, Yeung, Towers, Alpass, in Stephens, 2013; Langelaan idr., 2007; 
Lamoureux idr., 2007a; Nutheti idr. 2006; Stelmack, 2001) so pokazali, da slepota in 
slabovidnost oziroma izguba vidne ostrine in vidnega polja močno negativno vplivajo 
na kvaliteto življenja. V primerjavi z drugimi kroničnimi obolenji pa na kvaliteto 
življenja poslabšanje ali izguba vida vplivata bolj kot sladkorna bolezen, bolezni srca 
in ožilja, izguba sluha ter manj kot kap, multipla skleroza, sindrom kronične 
utrujenosti, depresija in druge duševne bolezni. Na kvaliteto življenja dodatno vpliva 
prisotnost bolezni očesa, kot so katarakta, diabetična retinopatija, bolezni mrežnice in 
roženice ter glavkom in kombinacija več očesnih bolezni. Ugotovili so tudi, da starost, 
stopnja izobrazbe, spol, mentalno in fizično zdravje, socialno ekonomski status, 
socialna podpora, emocionalno in psihosocialno prilagajanje, rasa, čas od izgube 
vida, posameznikovi cilji in geografska lega vplivajo na kvaliteto življenja, vendar ne 
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tako in v tolikšni meri kot stopnja mobilnosti posameznika. N. Griffin-Shirley in Welsh 
(2010) opozarjata, da se osebe v tretjem življenjskem obdobju s slepoto in 
slabovidnostjo v primerjavi z videčimi pogosteje srečujejo z določenimi zdravstvenimi 
in funkcionalnimi težavami, kot so kap, padci in posledično zlomi kolkov, povečan 
krvni pritisk, sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja, artritis, več težav pri hoji, 
usedanju in vstajanju s stola ali postelje, mobilnosti ter nakupovanju. 

Raziskovanje kvalitete življenja zahteva dobro poznavanje ljudi in njihovih pogledov, 
rezultati merjenja pa so pomembni za razvijanje virov in podpore starejšim osebam s 
slepoto in slabovidnostjo ter njihovim družinam in bi morali pridobiti izrazito vlogo v 
evalvaciji rehabilitacijskih programov (Schalock, 1997; Stelmack, 2001). Visoka 
kvaliteta življenja je namreč ključna sestavina uspešnega staranja, zaradi česar je 
izboljšanje kvalitete življenja postalo fokus številnih rehabilitacijskih programov 
(La Grow idr., 2013). 

Osebe izkusijo kvaliteto življenja, ko so zadovoljene njihove osnovne potrebe in ko 
imajo enake možnosti kot kdorkoli drug za prizadevanje in dosego ciljev doma, v 
skupnosti, šoli in službi. Ravno zaradi tega se kvaliteta življenja poveča z 
opolnomočenjem oseb za aktivno sodelovanje v odločitvah, ki vplivajo na njihovo 
življenje ter s sprejemanjem in polno integracijo oseb s slepoto in slabovidnostjo v 
njihovo skupnost (Schalock, 1997). 

Slepota in slabovidnost močno prispevata k zmanjšani zmožnosti opravljanja 
vsakodnevnih nalog, kot so mobilnost in branje (West idr., 2002). Rezultati raziskave 
avtorjev K. A. Turano idr. (2004) so pokazali, da izguba vidnega polja pomembno 
vpliva na mobilnost starejših oseb s slepoto in slabovidnostjo. Z izgubo vidnega polja 
raste tudi število udarcev ter pada hitrost hoje. Padci starejših oseb lahko pripeljejo 
do poškodb, kar posledično vpliva na kvaliteto življenja (Turano idr., 2004). Starejše 
osebe s slepoto in slabovidnostjo se srečujejo z večjo socialno izolacijo ter 
posledično z znižanjem razpoloženja. Različni avtorji večjo stopnjo depresivnosti 
povezujejo s spremembami zmožnosti za izvajane funkcionalnih aktivnosti, ki lahko 
vplivajo na stopnjo neodvisnosti (Stelmack, 2001; Watkinson, 2011 v Newton in 
Sanderson, 2013). 

Rezultati raziskav (Horowitz, Reinhardt in Boerner, 2005; Lamoureux idr., 2007a; 
Stelmack, 2001; Stelmack idr., 2006) so pokazali, da imajo rehabilitacijski programi 
za osebe s slepoto in slabovidnostjo močan pozitiven vpliv na funkcionalni status, 
zmanjšanje znakov depresije in splošno kvaliteto življenja. Izboljšanje kvalitete 
življenja pa se je pokazalo predvsem na področjih branja in dostopa do informacij ter 
neodvisnosti in samostojnosti pri opravljanju vsakodnevnih nalog.  
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4.2 Pomembnost in vpliv treninga orientacije in mobilnosti na kvaliteto življenja 

Lamoureux idr. (2007b) ter L. M. Weih, J. B. Hassell in J. Keeffe (2002) so preko 
analize vprašalnika o vplivu slepote in slabovidnosti (IVI – Impact of Vision 
Impairment Questionnaire) ugotovili, da k vplivu slepote in slabovidnosti na 
vsakdanje aktivnosti najbolj prispevajo tri komponente; čustvena komponenta, branje 
in dostop do informacij ter mobilnost in neodvisnost. Ravno zmanjšana mobilnost 
oziroma manj neodvisno gibanje je prepoznano kot eden najpomembnejših vplivov 
slepote in slabovidnosti, saj od posameznika zahteva razvijanje alternativnih strategij 
za vzdrževanje mobilnosti in neodvisnosti, kar za starejše osebe s slepoto in 
slabovidnostjo predstavljata predvsem hoja in uporaba javnega prevoza. Hoja pa ne 
prispeva le k neodvisnosti, temveč predstavlja tudi redno rekreacijo za starejše 
osebe (Montarzino idr., 2007). A. Montarzino idr. (2007) ugotavljajo, da mobilnost igra 
ključno vlogo pri kvaliteti življenja oseb s slepoto in slabovidnostjo, medtem ko 
zmanjšana mobilnost vodi v brezposelnost, okrnitev rekreacijskih aktivnosti in 
zmanjšanje občutka samozadostnosti. Za starejše osebe s slepoto in slabovidnostjo 
mobilnost predstavlja neodvisnost in osebno svobodo, kar je ključno za visoko 
kvaliteto življenja (Rantakokko idr., 2010). Tudi rezultati raziskave La Growa, P. 
Yeung, Towersa, F. Alpass in C. Stephens (2011) kažejo na pomemben vpliv 
mobilnosti na funkcionalno zmožnost in kvaliteto življenja. Mobilnost namreč vpliva 
na funkcionalnost posameznika, ta pa vpliva na emocionalno in psihosocialno 
prilagajanje oseb s slepoto in slabovidnostjo in s tem na kvaliteto življenja.  

Od vseh vplivov, povezanih s slepoto in slabovidnostjo na kvaliteto življenja starejših 
oseb s slepoto in slabovidnostjo, torej pomembno in neposredno vlogo igra mobilnost 
posameznika, vključno s spremembami v okolju in prilagoditvami, uporabo novih 
tehnologij in pripomočkov, prilagoditvami fizične aktivnosti, treningi za moč ter 
uporabo javnega prevoza. Nadalje imajo omejitve v mobilnosti močan negativen vpliv 
na emocionalno in psihosocialno prilagajanje, avtonomnost in neodvisnost, torej na 
kvaliteto življenja. Mobilnost ima prav tako neposreden in pomemben vpliv na 
zadovoljstvo z učinkovitostjo pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, osnovnimi 
življenjskimi potrebami in osebnimi odnosi (La Grow idr., 2013). Stopnja mobilnosti je 
povezana tudi s smrtnostjo. Rezultati raziskave P. A. Boyle, Buchmana, L. L. Barnes, 
Jamesa in Bennetta (2010) namreč kažejo na korelacijo med obsegom življenjskega 
prostora in povečanim tveganjem za smrt pri osebah v tretjem življenjskem obdobju. 
Pri osebah z življenjskim prostorom, omejenim na bližino doma, je obstajala 1,6-krat 
večja verjetnost, da umrejo kot pri tisth osebah, ki so se gibale tudi izven svojega 
domačega kraja. 

Izboljšanje posameznikove mobilnosti je torej lahko učinkovit način dviganja kvalitete 
življenja starejših oseb s slepoto in slabovidnostjo (La Grow idr., 2011; 
Yeung idr., 2011 v La Grow idr., 2013). Pri izboljševanju mobilnosti in kvalitete 
življenja posameznikov pa moramo razmisliti o zagotavljanju pripomočkov in podpore 
pri obvladovanju okolja s hkratnim razvijanjem vzdržljivosti pri hoji (La Grow 
idr., 2013).  
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Trening orientacije in mobilnosti uporabnikom s slepoto in slabovidnostjo v tretjem 
življenjskem okolju prinaša številne koristi. Zmanjša se število padcev in omejitev 
gibanja, poveča pa se uporaba bele palice in tehnike videčega vodiča ter 
zadovoljstvo in stopnja samozavesti ter sigurnosti pri gibanju v znanem in neznanem 
okolju (Griffin-Shirley in Welsh, 2010). Zato ne preseneča, da trening orientacije in 
mobilnosti velja za bistveni del rehabilitacije oseb s slepoto in slabovidnostjo 
(Ponchillia in Ponchillia, 1996 v La Grow idr., 2011).  

5 Trening orientacije in mobilnosti za osebe s slepoto in 

slabovidnostjo v tretjem življenjskem obdobju 

5.1 Poučevanje odraslih 

Čeprav je bila večina programov treninga orientacije in mobilnosti zasnovana na 
temeljih vedenjske teorije, se pri poučevanju odrasih vse bolj uveljavljata kognitivna 
in socialno kognitivna teorija. Obe teoriji poudarjata uporabnikovo aktivno 
vključevanje v vse elemente treninga. Trening bo namreč najuspešnejši, če bo 
uporabnik sodeloval pri postavljanju ciljev, bil notranje motiviran ter se vključeval v 
načrtovanje treninga in evalvacije (Jacobson in Bradley, 2010).  

Teoriji prav tako podpirata koncept andragogike, ki temelji na štirih osnovnih 
predpostavkah, ki se odražajo v posameznikovih zmožnostih, potrebah in željah po 
prevzemanju odgovornosti za lastno učenje (Knowles, 1980);  

1. Posameznikovo samozavedanje se z zorenjem od odvisnosti nagiba k 
neodvisnosti. Odrasli imajo močno psihološko potrebo po upravljanju lastnega 
življenja, čeprav so lahko v določeni začasni situaciji odvisni. Zato je naloga 
andragoga oziroma učitelja, da spodbuja in neguje te vzgibe; 

2. Skozi odraščanje in zorenje so pridobili bogat nabor izkušenj, ki predstavljajo 
bogat vir za osnovo, na kateri gradimo nova znanja; 

3. Pripravljenost na učenje postaja vse bolj pogojena z razvojnimi nalogami 
njihovih socialnih vlog ter uporabnimi znanji, ki jih potrebujejo za naloge 
vsakodnevnega življenja; 

4. Dolgoročne cilje in preloženo uporabo pridobljenega znanja zamenjajo 
kratkoročni cilji in takojšnja uporaba aplikativnega znanja. 

Poučevanje odraslih se torej za razliko od poučevanja otrok, ki se pripravljajo na 
prevzemanje nalog in vlog v prihodnosti, osredotoča na doseganje kratkoročnih ciljev 
in uporabnih znanj. To še bolj drži pri osebah s slepoto in slabovidnostjo. Ker je bilo 
njihovo življenje spremenjeno z nastopom slepote ali slabovidnosti, želijo ponovno 
prevzeti nadzor nad svojim življenjem in si povrniti neodvisnost. Zato morajo biti 
veščine, ki jih poučujemo, neposredno povezane z njihovimi takojšnjimi in praktičnimi 
potrebami (Welsh, 2010a). Nadalje osebe pripisujejo večji pomen znanju, ki so ga 
pridobili preko izkustvenega učenja, kot znanju, pridobljenemu preko pasivnega ali 
vodenega poučevanja (Knowles, 1980). Opisana načela poučevanja odraslih igrajo 
pomembno vlogo pri poučevanju orientacije in mobilnosti, saj morajo odrasli 
uporabniki usvojiti nabor novih veščin in razviti strategije za reševanje podobnih 
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problemov v prihodnosti (Jacobson in Bradley, 2010; Welsh, 2010a).  

Knowles (1980) povzame načela poučevanja odraslih, kot sledi: 

• Odrasli morajo vedeti, zakaj se učijo določene veščine, 

• odrasli se učijo skozi izkušnje, 

• odrasli se najbolje učijo, ko razumejo takojšnjo vrednost učene veščine, 

• odrasli se najučinkovitejše učijo novih veščin skozi reševanje problemov. 

Tiflopedagog zato na vseh stopnjah treninga orientacije in mobilnosti preverja 
uporabnikovo razumevanje in ali uporabnik prepozna vrednost poučevane veščine in 
njeno uporabnost pri nalogah vsakodnevnega življenja. 

Tudi F. Perla in B. O´Donnell (2004) kot ustrezen pristop pri poučevanju orientacije in 
mobilnosti navajata reševanje problemov, vendar opozarjata, da do reševanja 
problemov ne bo prišlo, če posameznikom ne omogočimo priložnosti, v katerih lahko 
razvijajo strategije reševanja problemov. Pri načrtovanju treninga orientacije in 
mobilnosti posamezniku torej omogočimo, da naredi napako in mu pustimo dovolj 
časa za reševanje problema, saj bo le tako razvil zaupanje v lastne sposobnosti 
reševanja problemov. Avtorici predlagata korake, skozi katere tiflopedagog za 
orientacijo in mobilnost ustvarja okolje, v katerem lahko uporabnik razvija veščine 
reševanja problemov: 

1. Z uporabnikom se pogovorite o vrednosti delanja napak, 

2. uporabnika pohvalite, ko je pripravljen poizkusiti, ne glede na to, ali je bil 
uspešen ali ne, 

3. spodbujajte uporabnika k tveganju, 

4. pohvalite uporabnika, ko preuči druge možnosti, 

5. izhajajte iz uporabnikovih močnih področij za premagovanje šibkejših, 

6. načrtujte učenje skozi reševanje problemov v takem zaporedju, da so naloge 
dosegljive in hkrati predstavljajo izziv. 

5.2 Prilagoditve treninga orientacije in mobilnosti za osebe s slepoto in 

slabovidnostjo v tretjem življenjskem obdobju 

5.2.1 Ocenjevanje in načrtovanje 

Ocenjevanje odraslih v tretjem življenjskem obdobju je ponavadi manj formalno kot 
ocenjevanje otrok. Tiflopedagog najprej z rehabilitacijskim timom dobro preuči 
zdravstveno zgodovino posameznika. Z uporabnikom se pogovori o njegovem 
zdravstvenem stanju in ukrepanju v primeru poslabšanja stanja ter se poduči o 
stranskih učinkih zdravil, ki jih uporabnik s slepoto ali slabovidnostjo uporablja. 
Odraslega uporabnika ponavadi ocenjuje v realnih situacijah. Usmerja ga na različne 
lokacije doma in v širšem okolju ter z opazovanjem ocenjuje izvedbo. Pri tem 
upošteva dosedanje gibanje in izkušnje uporabnika. Če uporabnik še ne uporablja 
bele palice in je pri gibanju nesamostojen, ga ne pošilja na daljše poti z več ovirami, 
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ki zahtevajo uporabo bele palice. Pri načrtovanju in izvajanju treninga upošteva 
zmogljivosti posameznika, ki so lahko spremenjene zaradi biološkega staranja 
telesa, poškodb, kroničnih obolenj idr. Oceni uporabnikove fizične sposobnosti in ob 
upoštevanju teh uporabniku priporoči primerne pripomočke. Uporabniku predstavi 
belo palico, podporno belo palico ter uporabo bele palice v kombinaciji s pomagali za 
hojo. Nato se z uporabnikom dogovorita, katere pripomočke bo uporabljal in glede na 
to načrtujeta trening. Oceni posameznikovo samopodobo in mu omogoča ustvarjanje 
realne samopodobe. Prepoznati mora znake depresije, ki je v tretjem življenjskem 
obdobju pogost pojav in uporabnika pred začetkom treninga v primeru depresivnega 
stanja napotiti po ustrezno pomoč. Šele ko bo uporabnik v dobrem psihološkem 
stanju in bo v celoti sprejel izgubo vida, lahko nadaljujeta s treningom, saj bo le tako 
trening učinkovit in varen. S soglasjem uporabnika v ocenjevanje vključi 
uporabnikovo družino in širše socialno okolje.  

Tiflopedagog za orientacijo in mobilnost mora pri uporabnikih s slepoto in 
slabovidnostjo v tretjem življenjskem obdobju oceniti tudi tveganje za padce. 
Uporabnika vsaj enkrat letno vpraša ali je padel, kolikokrat in kako ter kakšne so bile 
poškodbe. Posvetuje se z uporabnikovim zdravnikom in se pozanima o morebitnih 
stranskih učinkih zdravil, ki lahko povečajo tveganje za padce. Glede na zgodovino 
padcev lahko nato predvidi tveganje za padce tekom treninga in trening temu 
primerno prilagodi. Oceni tudi posameznikovo ureditev doma, identificira nevarnosti 
in uporabniku svetuje, kako domače okolje narediti bolj varno (Couturier, 2010). 

Z vključevanjem uporabnika v načrtovanje tiflopedagog uporabniku sporoča, da 
spoštuje njega in njegov vložek. Prav tako bo uporabnik bolj motiviran za doseganje 
ciljev, ki jih je sooblikoval in bo nase prenesel občutek odgovornosti za lastno učenje. 
Motivacija za trening je pri osebah s slepoto in slabovidnostjo v tretjem življenjskem 
obdobju pogojena z uporabnimi in kratkoročnimi cilji. Zato tiflopedagog in uporabnik 
načrtujeta cilje, ki bodo uporabniku koristili pri opravljanju vsakodnevnih življenjskih 
nalog. Zastavljeni cilji ne smejo biti nejasni in splošni, temveč morajo biti specifični, 
predstavljati izziv in biti merljivi. Le tako bo uporabnik ohranjal motivacijo za učenje in 
pozornost usmerjeno na aktivnost, vlagal trud in vztrajal pri učenju veščine ter razvijal 
nove strategije za izboljšanje izvedbe. Izbira primernih ciljev ima močan medsebojni 
vpliv na uporabnikovo samopodobo in oceno lastne učinkovitosti. Izbiranje lažjih 
ciljev s strani uporabnika lahko odraža nizko samopodobo ali poskus izogibanja 
neuspehom. Izbira pretežkih ciljev pa lahko odraža nezavedno strategijo uporabnika 
za kasnejše razlaganje neuspeha (Welsh, 2010b). Tiflopedagog z usmerjanjem 
uporabnika v primerno težke cilje uporabniku omogoča doživljanje uspeha in 
oblikovanje realne samopodobe. 
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Kompleksni cilji so razdeljeni v manjše korake, tiflopedagog pa sosledje treninga 
veščin oblikuje tako, da začne s treningom preprostejših veščin in po doseganju teh 
nadaljuje s težjimi. Bandura (2002) poudarja pomembnost sosledja veščin. 
Uporabnik namreč doživlja večjo motivacijo za učenje kompleksnejših veščin, ko 
izkusi uspeh pri osnovnih veščinah orientacije in mobilnosti, ki izboljšajo občutek 
samoučinkovitosti. 

5.2.2 Izvedba 

Pred začetkom treninga orientacije in mobilnosti uporabnik s podporo tiflopedagoga 
najprej prilagodi domače okolje, da bo to čimbolj varno. Odstrani preproge, zastre 
okna za zmanjšanje bleščanja in poskrbi za boljšo osvetlitev, z rumenim trakom 
označi robove pohištva in stopnic, namesti oprijemalne ročke ter odstrani nepotrebno 
pohištvo, ki predstavlja nevarnost za padce. Tiflopedagog se z dovoljenjem 
uporabnika posvetuje z ostalimi člani družine ali stanovanjske skupnosti in jim 
svetuje, kako omogočiti varno okolje za uporabnika. Poduči jih o nevarnostih 
prestavljanja pohištva brez vednosti posameznika, puščanja odprtih predalov in omar 
ipd.  

K večji varnosti pripomorejo tudi zdravstveni posegi (operacija katarakte), 
izobraževanje posameznika o uporabi optičnih pripomočkov in vplivu zdravil (Black in 
Wood, 2005) ter fizična vadba in treningi za krepitev mišic in ravnotežja 
(Cambell idr., 2005). Fizična vadba poleg zmanjšanja tveganja za padce pozitivno 
vpliva tudi na samostojno opravljanje vsakodnevnih nalog, soočanje z 
nepričakovanimi izrednimi razmerami, obvladovanje telesne teže in zdravstvenih 
težav, mentalno zdravje in določene kognitivne funkcije (Colcombe idr., 2004; 
Ettinger, 1997; Ponchillia, Powell, Felski in Nicklawski, 1992; Walling, 2003). 
Tiflopedagog za orientacijo in mobilnost lahko igra pomembno vlogo pri prekinjanju 
kroga zmanjševanja telesne aktivnosti, kjer izguba vida vodi v redkejšo telesno 
aktivnost in posledično v fizično šibkost, zaradi katere se začnejo posamezniki gibati 
še manj (Griffin-Shirley in Welsh, 2010). 

Trening orientacije in mobilnosti za odrasle s slepoto in slabovidnostjo poteka v 
njihovem okolju oziroma v okolju, v katerem se gibljejo. Zato tiflopedagog za 
orientacijo in mobilnost pred treningom identificira in analizira bližnje in dostopne 
lokacije, ki ponujajo priložnosti za učenje veščin, določenih z načrtom treninga. Če 
bližnje okolje ne ponuja možnosti za razvijanje vseh veščin orientacije in mobilnosti, 
ki sta jih uporabnik in tiflopedagog načrtovala, tiflopedagog načrtuje tudi uporabo 
prevoznih sredstev in daljša potovanja (Welsh, 2010a). 

Osebe v tretjem življenjskem obdobju se srečujejo z biološkim spremembami, ki 
vplivajo na njihovo gibanje in mobilnost. Zaradi upada fizične moči in sprememb v 
sestavi kosti lahko osebe doživljajo bolečine v sklepih, imajo nenavadno držo in hojo 
ter se posledično počasneje in manj gibljejo. Zato je pri treningu orientacije in 
mobilnosti s slepoto in slabovidnostjo pomembno, da trening prilagodimo njihovim 
potrebam. Zaradi zmanjšanega števila vdihov na minuto, slabljenja srčne mišice ter 
posledično manjšega dotoka kisika v kri, mora tiflopedagog za orientacijo in 
mobilnost uporabniku med treningom omogočiti dovolj počitka. Pogostejša je tudi 
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potreba po odvajanju vode. Zato tiflopedagog izbira poti s klopmi ter dostopnimi 
sanitarijami in trening oblikuje v manjše enote z več premori. Težavnost poti in hitrost 
prilagodi fizičnim zmožnostim uporabnika. Naloga tiflopedagoga je tudi izobraževanje 
o pomenu redne fizične aktivnosti in uravnotežene prehrane ter predstavitev in 
spodbujanje k izvajanju uporabniku primernih vaj za krepitev ravnotežja, fizične moči, 
pravilno držo in kondicijo. Z redno vadbo bo uporabnik lahko hitreje napredoval pri 
treningu orientacije in mobilnosti ter izboljšal svojo mobilnost. Osebe s slepoto in 
slabovidnostjo v tretjem življenjskem obdobju se pogosto srečujejo s strahom pred 
padci, ob padcih pa se kosti tudi prej zlomijo in potrebujejo več časa za celjenje. 
Podaljša se čas odzivanja in upada hitrost reagiranja. Zato je pomembno, da 
tiflopedagog poskrbi za varnost pri treningu v prostorih posameznikovega doma, še 
bolj pa pri vključevanju v promet. Da uporabnik krepi in ohranja svoje kognitivne in 
metakognitivne sposobnosti, tiflopedagog tekom treninga uporabniku omogoča 
priložnosti in dovolj časa za reševanje problemov ter se pred in po izvajanju pogovori 
o izvedbi. Uporabnika usmerja tudi k glasnemu opisovanju izvajanja aktivnosti za 
lažjo zapomnitev. Z uporabnikom mora uriti tudi selektivno in usmerjeno pozornost, 
da se bo lahko posluževal orientacijskih točk in se varno vključeval v promet. Prav 
tako uporabnika seznani s pomenom in prepoznavnostjo bele palice v prometu, če jo 
uporabnik uporablja. Tekom treninga se mora zavedati, da osebe v tretjem 
življenjskem obdobju potrebujejo večkratno ponovitev in razdelitev kompleksnejših 
nalog v manjše korake. Tako kot pri vseh starostnih skupinah je tudi pri uporabnikih v 
tretjem življenjskem obdobju ključno sodelovanje in izmenjava informacij med člani 
rehabilitacijskega tima. 

Tudi N. Griffin-Shirley in Welsh (2010) predlagata sorodne smernice za poučevanje 
oseb v tretjem življenjskem obdobju: 

− uporaba andragoškega pristopa, 

− načrtovanje časa in trajanja treninga glede na uporabnikove zmožnosti in 
omejitve, 

− namenjanje posebne pozornosti komunikaciji pri osebah z oslabljenim sluhom, 

− vključevanje družinskih članov z dovoljenjem uporabnika, 

− zavedanje in nudenje psihosocialne podpore uporabnikom, ki to potrebujejo, 

− uporaba materialov in pripomočkov za izboljšanje posameznikove orientacije 
in mobilnosti, 

− nudenje podpore pri ocenjevanju in prilagajanju okolja, 

− uporaba tehnik pomnjenja, če ima uporabnik težave s spominom, 

− poučevanje tehnik samoobrambe. 
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5.2.3 Prilagoditve treninga orientacije in mobilnosti za uporabnika z dodatnimi 

zdravstvenimi težavami 

Težave s sluhom 

Informacije morajo biti med treningom posredovane tako, da jih uporabnik lahko 
razume in uporabi. Tiflopedagog lahko razumevanje preveri tako, da uporabniku 
naroči določanje dveh najpomembnejših točk lekcije (Griffin-Shirley in Welsh, 2010). 
M. Bagley (1994, v Griffin-Shirley in Welsh, 2010) predlaga smernice za 
tiflopedagoga pri treningu orientacije in mobilnosti za uporabnike z okvaro sluha: 

− Preden začne govoriti, naj preveri, ali se uporabnik zaveda njegove 
prisotnosti, 

− najde naj tih prostor za razlaganje navodil, 

− preverja naj razumevanje podanih informacij, 

− če uporabnik ni razumel navodil, naj navodila poda na drugačen način, 

− vpraša naj uporabnika, kako lahko izboljša komunikacijo, 

− biti mora potrpežljiv in pozitiven. 

Ortopedske bolezni 

Artritis 

Pri treningu orientacije in mobilnosti z uporabnikom, ki ima artritis, je najpomembneje 
namenjanje pozornosti zmanjševanju bolečin in obremenjenosti artritičnih sklepov in 
s tem preprečevanje nadaljnih poškodb. Bolečine v prstnih sklepih ob uporabi bele 
palice lahko zmanjšamo tako, da povečamo obseg ročaja palice, na primer z 
ovijanjem blaga ali podloge okoli ročaja. Uporabnik z artritisom naj uporablja belo 
palico iz lažjih materialov in pred treningom nanese kremo za zmanjševanje bolečin 
ob naporih, če jo uporablja. Na bolečine v sklepih močno vpliva temperatura, zato naj 
tiflopedagog trening načrtuje v toplejših delih dneva in preveri, ali je uporabnik dovolj 
toplo oblečen. V primeru hladnega vremena mora uporabljati rokavice. Prav tako 
lahko uporabnik pred začetkom treninga sklepe ogreje s povijanjem. Trening naj bo 
načrtovan tako, da omogoča krajše enote napora in več premorov (Rosen in 
Crawford, 2010). 

Osteoporoza 

Zaradi tanjšanja kosti pri osteoporozi je možnost za zlom kosti pri padcih in udarcih 
večja. Zato naj tiflopedagog pri treningu z uporabnikom z osteoporozo posebno 
pozornost nameni varnosti in preprečevanju udarcev in padcev. Če je tveganje za 
padce pri uporabniku večje, se tiflopedagog z njim posvetuje o uporabi pripomočkov 
za hojo v kombinaciji z belo palico. Pri uporabnikih z osteoporozo je pravilna tehnika 
uporabe bele palice ključnega pomena za varno gibanje (Rosen in Crawford, 2010). 
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Proteze 

Pri treningu uporabnikov s protezami mora tiflopedagog najprej presoditi, katere 
aktivnosti uporabnik lahko in katerih ne more izvesti ter temu primerno prilagoditi 
tehnike in trening orientacije in mobilnosti. Na primer, uporabnik s protezo za nogo bo 
pri spuščanju z robnika ali stopnice večinoma začenjal z nogo s protezo, pri 
vzpenjanju pa z drugo nogo. Zato je pomembno, da uporabnik tiflopedagogu pokaže, 
katere aktivnosti lahko izvaja in kakšne prilagoditve pri gibanju že uporablja. Prav 
tako treba vzeti v obzir, da proteze ne prenašajo taktilnih zaznav, zato uporabnik ne 
more zaznati spremembe v terenu ali prejemati taktilnih informacij preko bele palice. 
Pri daljši obremenitvi uda se lahko zaradi drgnjenja ob protezo poškoduje koža. V 
tem primeru morata uporabnik in tiflopedagog trening prekiniti in oskrbeti rano s 
sterilnim povojem ter trening nadaljevati, ko se rana v celoti zaceli (Rosen in 
Crawford, 2010). 

Pripomočki za hojo 

Nekateri uporabniki v tretjem življenjskem obdobju uporabljajo pripomočke za hojo, 
kot so bergle, oporne palice in hojice. Tiflopedagog v tem primeru uporabnika nauči 
tehnik videčega vodiča in uporabe bele palice v kombinaciji s pripomočkom za hojo, 
pri čemer naj bo bela palica v dominantni roki, kadar je to mogoče. Če uporabnik živi 
v večnadstropnem stanovanju, naj ima hojico na vsakem nadstropju, saj te niso 
primerne za uporabo na stopnicah (Jacobson, 2013). Dodatno pozornost pri treningu 
orientacije in mobilnosti za uporabnike s pripomočki za hojo je treba nameniti 
pospravljanju in nošenju bele palice pri uporabi tehnike videčega vodiča in uporabi 
stopnic. Za razliko od običajnega vodenja, lahko videči vodič uporabnika s hojico 
prime nad komolcem ali za hrbet in ga usmerja s taktilnimi navodili. Če se uporabnik 
ob tem počuti nelagodno, se lahko videči vodič poslužuje verbalnih navodil (Rosen in 
Crawford, 2010). Tiflopedagog mora pri uporabnikih s pripomočki za hojo posebno 
pozornost nameniti tudi izbiri bele palice. Izbira naj bele palice iz lažjih materialov, ki 
uporabnika ne bodo dodatno obremenjevale. Najprimernejše so zložljive bele palice, 
saj jih lahko uporabniki pospravijo, ko jih ne potrebujejo ali si dodatno pomagajo s 
pripomočkom za hojo in bi jih bela palica pri tem ovirala. Teleskopske palice za 
uporabnike s pripomočki za hojo niso primerne. Uporabnik si namreč v primeru 
povečane potrebe po opori, kot je na primer nenadna izguba ravnotežja, pomaga z 
belo palico, ki se v tem primeru ne sme zložiti. Uporabnik lahko uporablja tudi 
podporno belo palico, če mu ta nudi dovolj opore. 

Sladkorna bolezen 

Vizualno funkcioniranje uporabnika s sladkorno boleznijo je lahko spremenljivo pod 
vplivom nivoja krvnega sladkorja in osvetlitve. Zato je pomembno, da tiflopedagog 
uporabnikovo vizualno funkcioniranje ter stopnjo orientacije in mobilnost oceni ob 
različnih dnevih in delih dneva. Če je spremenljivost vida reden pojav, se mora 
uporabnik posvetovati s svojim diabetologom (Rosen in Crawford, 2010).  
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Sladkorna bolezen je eden izmed vodilnih krivcev za odpoved ledvic (Centers for 
Disease Control and Prevention, 2011). Bolezen pogosto napreduje do točke, ko 
posameznik potrebuje transplantacijo ledvice.  

Pri treningu z uporabnikom s presajeno ledvico mora tiflopedagog upoštevati 
naslednje kritične varnostne ukrepe (Ponchillia, 1993):  

− Ker je presajena ledvica nameščena v ospredje telesa, se je treba na vsak 
način izogniti trku, 

− Zaradi uporabe imunosupresivov tiflopedagog pri treningu orientacije in 
mobilnosti poskrbi za vse preventivne ukrepe za zmanjšanje možnosti infekta, 
vključno z odpovedjo treninga, če je kateri izmed njiju prehlajen. 

Ena izmed posledic sladkorne bolezni, ki nastane po desetih do dvajsetih letih od 
nastopa bolezni, je tudi periferna nevropatija. Nevropatija rok otežuje zaznavanje 
taktilnih informacij preko palice. Pri uporabnikih z nevropatijo rok so zato najbolj 
primerne tehnike uporabe bele palice, ki predvidevajo nenehen stik s podlago, na 
primer drsna in drsno taktna tehnika ter uporaba bele palice iz lažjih materialov 
(Rosen in Crawford, 2010). Nevropatija nog poveča tveganje za padce, zaradi 
zmanjšane občutljivosti na bolečino pa se poveča tveganje za resnejše poškodbe in 
infekcije ob najmanjših ranah (Birrer in Sedaghat, 2003). Kot pri uporabniku s 
protezo, mora biti trening v primeru najmanjše rane prekinjen, rana pa primerno 
oskrbljena. Raven krvnega sladkorja je največja po obroku in se zmanjšuje s telesno 
aktivnostjo. Zato je najprimerneje trening orientacije in mobilnosti načrtovati po 
obroku in se s tem izogniti hipoglikemiji. Tiflopedagog mora prepoznati znake 
hiperglikemije in hipoglikemije in se naučiti primerno odzivati. Znaki hiperglikemije so 
suha in vroča koža, pogosto uriniranje in večje potrebe po vodi, omotičnost, globoko 
dihanje, zadah po sadju in meglen vid. Hiperglikemija se praviloma razvija več dni, 
zato ni potrebno urgentno ukrepanje, vendar lahko vodi v komo, zato naj se 
uporabnik čim prej posvetuje s svojim diabetologom. Hipoglikemija se ponavadi 
pojavi pred obrokom ali ob povečani telesni aktivnosti. Prepoznamo jo po slabšem 
odzivanju, zmedenosti in zmanjšani pozornosti, bledem obrazu, glavobolu, 
nejevoljnosti, slabši koordinaciji, tresavici, nenadni lakoti, povečanem utripu, slabosti, 
vrtoglavici in bruhanju. Za razliko od hiperglikemije je hipoglikemija za uporabnika 
smrtno nevarna in je zaradi povečanega telesnega napora pri treningu orientacije in 
mobilnosti bolj verjetna. Uporabnik zato pred treningom po posvetu z diabetelogom 
prilagoditi odmerek inzulina. Če vseeno pride do hipoglikemičnega napada, mora 
uporabnik nemudoma zaužiti živilo s hitro absorpcijo sladkorja. Po desetih minutah 
naj bi se uporabnik počutil bolje. Takrat mu tiflopedagog omogoči dodaten obrok 
hrane, nato lahko nadaljujeta s treningom. Če se uporabnik po desetih do petnajstih 
minutah ne počuti bolje, mora tiflopedagog poiskati zdravstveno pomoč in mu še 
naprej dajati sladkor. Če je uporabnik nezavesten, mu lahko tiflopedagog sladkor 
dovaja preko medu ali druge oblike tekočega sladkorja, ki ga nanese na notranjo 
stran lic. V vseh primerih pa tiflopedagog beleži znake sprememb ravni sladkorja v 
krvi, čas dneva in vrsto aktivnosti, ob kateri je prišlo do spremembe, ali je uporabniku 
dal sladkor in v kakšni obliki ter ali je sladkor imel učinek. Tovrstno beleženje bo 
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uporabnikovemu diabetologu pomagalo pri uravnavanju odmerka inzulina za trening 
orientacije in mobilnosti in na ta način omogočalo varnejši trening (Rosen in 
Crawford, 2010).  

Bolezni srca in ožilja 

Uporabniki s kongestivnim srčnim popuščanjem so manj vzdržljivi in so hitreje 
zadihani. Ob povečanem telesnem naporu lahko občutijo bolečine v prsih in 
vrtoglavico. Vrtoglavica je tudi znak hipotenzije oziroma nenadnega znižanja krvnega 
tlaka. V obeh primerih tiflopedagog uporabniku omogoči počitek, zato naj izbira poti, 
ki to omogočajo. Prepoznati mora tudi znake hipertenzije oziroma povečanega 
krvnega pritiska, kot so glavobol, nerazložljiva nejevoljnost in rdečica na obrazu. 
Povečan pritisk je lahko posledica stresa, anksioznosti, močnih čustev, prevelike 
utrujenosti ali bolezni in lahko vodi do resnih zapletov, kot je srčna kap. Ekstremno 
vroče in hladne vremenske razmere še dodatno obremenjujejo srce (Rosen in 
Crawford, 2010). Tiflopedagog se zato še pred začetkom treninga z uporabnikom z 
boleznijo srca ali ožilja pogovori o pomembnosti prepoznavanja znakov 
preobremenjenosti srca pri sebi. Poudariti mora, da naj uporabnik na znake 
nelagodja opozori tiflopedagoga. Tiflopedagog nato med treningom dobro opazuje 
vedenje uporabnika in prekine izvajanje veščine, ki uporabniku povzročajo prevelik 
stres ali obremenitev. Z uporabnikom naj se pogovori o strahovih, ki jih občuti. Če je 
uporabnik preveč vznemirjen, trening prekineta in ga nadaljujeta naslednjič. Trening 
za uporabnika s srčnimi obolenji mora biti sestavljen iz krajših enot z več premori in 
se izvaja v delih dneva, ko temperature niso ekstremno visoke ali nizke. 

Astma 

V primeru lažjega ali zmernega astmatičnega napada si uporabnik lahko pomaga s 
počitkom in globokim dihanjem na prepono. V primeru hujšega napada pa si 
uporabnik pomaga s predpisanim zdravilom, ki ga mora imeti tekom treninga ves čas 
pri sebi. Če se stanje uporabnika ne izboljša, mora tiflopedagog poiskati zdravstveno 
pomoč. Vseh napadov ne moremo preprečiti, vendar lahko s prilagoditvami v 
načrtovanju treninga zmanjšamo njihovo verjetnost pojavljanja. Iz okolja poskusimo 
odstraniti čim več snovi, ki lahko sprožijo napad in čim več veščin raje urimo v 
toplejših prostorih kot zunaj na hladnem zraku. Kadar lahko določene veščine urimo 
le zunaj, trening izvajamo v toplejših delih dneva. Če to ni mogoče, uporabnika 
spodbujamo k dihanju skozi nos in povezovanju šala preko nosu in ust. Če je 
mogoče, treninga z uporabniki z astmo zunaj ne izvajamo pomladi, saj lahko cvetni 
prah sproži napad (Rosen in Crawford, 2010). 

5.2.4 Evalvacija 

Tako kot v načrtovanje treninga, je uporabnik s slepoto ali slabovidnostjo v tretjem 
življenjskem obdobju vključen tudi v evalvacijo treninga. Sodeluje pri določanju in 
razčlenjevanju ciljev na manjše korake oziroma stopnje, ki označujejo napredek pred 
začetkom treninga. Na ta način bosta uporabnik in tiflopedagog lahko ugotovila, ali 
napredujeta ter tekom treninga uvajala popravke, če bo to potrebno. Vključenost 
uporabnika v proces evalvacije spodbuja razvoj lastnih evalvacijskih veščin, ki so 
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pomembna vsebina razvoja veščin reševanja problemov in pomembne za neodvisno 
življenje uporabnika po zaključenem treningu (Welsh, 2010a).  

6 Ocenjevanje življenjskega prostora 

Mobilnost posameznika lahko ocenjujemo na različne načine. Eden izmed njih je 
ocenjevanje izvajanja vsakodnevnih veščin, kot so osebna higiena, oblačenje, 
priprava obrokov, nakupovanje in socialni stiki. Stopnja mobilnosti, potrebna za 
opravljanje nalog vsakodnevnega življenja, odseva motorične funkcije in koordinacijo, 
ocenjevanje teh veščin pa služi ocenjevanju rehabilitacijskih programov za povišanje 
stopnje funkcionalne neodvisnosti in skrbi zase. Drug pristop k ocenjevanju 
mobilnosti oseb v tretjem življenjskem obdobju je definiranje in ocenjevanje rizičnih 
dejavnikov za padce, kot je ocenjevanje telesne drže, vzpenjanje po stopnicah in 
ravnotežje, ki pogosto služijo kot osnova za prilagoditev okolja. Vendar ti načini 
ocenjevanja ne odražajo ključnega vidika mobilnosti; obsega gibanja. Mobilnost je 
več kot le izvajanje aktivnosti, motorične aktivnosti in neželeni izidi. Vsebuje tudi 
gibanje doma in zunaj doma, ki ga posameznik izvršuje v okviru delovnih in socialnih 
aspektov vsakodnevnega življenja (Stalvey, Owsley, Sloane in Ball, 1999). Z 
ocenjevanjem aktivnosti nalog vsakodnevnega življenja in instrumentalnih nalog 
vsakodnevnega življenja pridobimo informacije o tem, katere naloge so posamezniki 
zmožni opravljati v danem trenutku, ne pa informacij o tem, kaj posamezniki 
dejansko počnejo v svojem vsakodnevnem življenju (Peel idr., 2005) Eden od 
pristopov merjenja omenjenega aspekta mobilnosti je dnevnik življenjskega prostora. 
Življenjski prostor je, za potrebe dnevnika, razdeljen v pet koncentričnih področij; 
spalnica, ostali prostori doma, bližnja okolica doma, soseska ter območje preko 
prometnega križišča. Osebe v dnevnik en mesec zapisujejo, v katerih območjih so se 
gibale (May, Nayak in Isaacs, 1985). Na podlagi dnevnika življenjskega prostora sta 
M. E. Tinetti in S. F. Ginter (1990) oblikovali premer življenjskega prostora v domu 
starejših občanov, s katerim sta merili obseg in frekvenco gibanja oseb v tretjem 
življenjskem obdobju v domovih starejših občanov. Premer življenjskega prostora je 
bil opredeljen z območji gibanja; soba varovanca; zunaj sobe, vendar na oddelku; 
zunaj oddelka, vendar znotraj institucije; ter zunaj institucije. Pri premeru 
življenjskega prostora v domu starejših občanov zaposleni zapisujejo, kako pogosto 
se varovanci gibljejo v določenih območjih v obdobju dveh tednov. Ker oba opisana 
instrumenta merita le ožji življenjski prostor, nista primerna za ocenjevanje mobilnosti 
oseb v tretjem življenjskem okolju, ki še živijo v skupnosti in se pogosteje gibljejo 
zunaj območja svojega doma (Stalvey idr., 1999). Vprašalnik o življenjskem prostoru, 
ki so ga oblikovali B. T. Stalvey idr. (1999), pokriva širše območje gibanja in 
razbremeni uporabnika. Sestavljen je iz devetih vprašanj o gibanju v območjih od 
spalnice do druge države v zadnjih treh dneh. Respondenti na vprašanja odgovarjajo 
z "da" ali "ne" in za vsak "da" prejmejo eno točko. Vprašalnik o življenjskem prostoru 
je bil oblikovan z namenom zapolnitve praznine v ocenjevanju mobilnosti oseb v 
tretjem življenjskem obdobju, ki živijo v skupnosti. Koncept življenjskega prostora 
prav tako prepoznava vpliv drugih dejavnikov na mobilnost, kot so kognitivna funkcija 
in ovire v okolju. Mnogo instrumentov za ocenjevanje funkcionalne in fizične 
zmogljivosti določi, kaj so osebe zmožne opraviti, vendar Vprašalnik o življenjskem 
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prostoru razkriva, kaj osebe dejansko počnejo in ali pri tem potrebujejo pomoč. 
Zanesljivost Vprašalnika o življenjskem prostoru je bila merjena z metodo ponovnega 
testiranja in je visoka; κ = 0.80 (Kammerlind, Fristedt, Ernsth Bravell in Fransson, 
2014; Stalvey idr., 1999). Prav tako je zagotovljena veljavnost vprašalnika (Stalvey 
idr., 1999). 

P. S. Baker, Bodner in Allman (2003) predlagajo različne načine vrednotenja 
Vprašalnika o življenjskem prostoru. Vrednotenje vprašalnika lahko odseva preproste 
meritve mobilnosti, na primer, kam je oseba potovala in ali je pri tem potrebovala 
pomoč. Drugi način je kategoriziranje življenjskega prostora v; "omejen", opredeljen 
kot omejen na sosesko in "neomejen", opredeljen kot potovanje v mesto brez 
pomoči.  

C. Peel idr. (2005) so po zgledu Vprašalnika o življenjskem prostoru v svoji raziskavi 
opredelili pet območij življenjskega prostora; spalnica, dom, zunaj doma, soseska, 
mesto in neomejeno. 998 respondentov je odgovarjalo, kako pogosto so se gibali v 
teh območjih v zadnjih štirih tednih (manj kot enkrat na teden, 1- do 3-krat na teden, 
4- do 6-krat na teden, vsakodnevno) ter ali so pri tem potrebovali fizično pomoč, 
pripomočke ali so se gibali samostojno. Skupni rezultat so pridobili z modelom 
kompozitnega točkovanja. Preprosti načini vrednotenja ne prikazujejo normalne 
distribucije med posamezniki v tretjem življenjskem prostoru, metoda kompozitnega 
točkovanja pa v skupnem rezultatu upošteva, kam je oseba potovala, kako pogosto 
in ali je pri tem potrebovala pomoč. Tovrsten način merjenja kaže tudi višje bivariatne 
korelacije z rezultati fizične zmogljivosti, lestvico za ugotavljanje depresije in lastno 
oceno zdravja. Ugotovili so, da Vprašalnik o življenjskem prostoru ne odseva le 
tradicionalnih meritev fizične zmogljivosti in opravljanja vsakodnevnih nalog, temveč 
tudi socialno demografske in nevropsihološke dejavnike.  

Zmanjšanje življenjskega prostora lahko služi kot poziv zdravnikom za ugotavljanje 
osnovnih razlogov za tovrstne spremembe in njihovo odpravljanje. Poleg tega je 
lahko vprašalnik dragocen instrument za ugotavljanje trenutne stopnje mobilnosti in 
ocenjevanje izida intervencijskih programov, zasnovanih za izboljševanje mobilnosti.  

J. E. Byles, L. Leigh, K. Vo, P. Forder in C. Curryer (2015) so v svoji raziskavi 
ugotovile pomembno povezavo med obsegom življenjskega prostora in duševnim 
zdravjem, vendar ta ni bila več pomembna po kontroliranju za starost, spol, bivanje, 
delovni status, zadovoljstvo s sosesko in varnostjo. O povezavi med obsegom 
življenjskega prostora in duševnim zdravjem oziroma depresijo ter občutkom smisla 
življenja poročajo tudi drugi avtorji (Barnes idr., 2007; Peel idr., 2005; 
Polku idr., 2014; Stalvey idr., 1999). Z obsegom življenjskega prostora so povezani 
tudi fizična zmogljivost, drža, ravnotežje, hitrost hoje in drugi pokazatelji fizične 
pripravljenosti (Barnes idr., 2007; Byles idr., 2015; Peel idr., 2005; Stalvey idr., 1999). 
Avtorji poročajo o tretjini pojasnjenosti variance obsega življenjskega prostora z 
fizično zmogljivostjo skupaj z občutkom avtonomije (Polku idr., 2014) oziroma 45,5 % 
pojasnjenosti variance obsega življenjskega prostora z meritvami fizične zmogljivosti 
kot so ocenjevanje opravljanja vsakodnevnih veščin in opravljanja instrumentalnih 
vsakodnevnih veščin (Peel idr., 2005). Fizična pripravljenost na obseg življenjskega 
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prostora v večji meri vpliva na ženske in starejše osebe, pri ocenjevanju življenjskega 
prostora pa boljše rezultate dosegajo moški in mlajši (Barnes idr., 2007; 
Byles idr., 2015; Polku idr., 2014; Peel idr., 2005). Z obsegom življenjskega prostora 
so pomembno povezani še socialno funkcioniranje (Byles idr., 2015), število let 
izobraževanja (Barnes idr., 2007; Polku idr., 2014), avtonomnost pri gibanju zunaj 
doma, število kroničnih obolenj, zadovoljstvo s prihodki (Polku idr., 2014) ter višina 
dohodkov, težave pri dostopu do prevoznih sredstev ter kognitivne sposobnosti 
(Peel idr., 2005; Stalvey idr., 1999). 
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7 Opredelitev raziskovalnega problema 

Število oseb s slepoto in slabovidnostjo v tretjem življenjskem obdobju naraste zaradi 
novonastalih izgub vida, ki so posledica starostnih obolenj. S staranjem prebivalstva 
in daljšanjem pričakovane življenjske dobe pa bo delež oseb s slepoto in 
slabovidnostjo v tretjem življenjskem obdobju še naraščal. Osebe v tem obdobju se 
zaradi različnih dejavnikov, kot so izguba partnerja in spreminjanje družbene vloge 
pogosto srečujejo s socialno izolacijo. V primerjavi z videčo populacijo je socialna 
izolacija še pogostejši pojav pri osebah s slepoto in slabovidnostjo. K umiku iz družbe 
pa pomembno prispeva zmanjšana mobilnost posameznika, ki lahko nastopi s 
staranjem in izgubo vida. Da bi osebam s slepoto in slabovidnostjo v tretjem 
življenjskem obdobju lahko zagotovili optimalen trening orientacije in mobilnosti, 
moramo dobro poznati dejavnike, ki vplivajo na mobilnost, saj sta načrtovanje in 
izvajanje treninga za to izredno heterogeno populacijo kompleksnejša. Rezultati 
številnih raziskav v tujini predstavljajo različne dejavnike, ki vplivajo na mobilnost in 
obseg mobilnosti oseb s slepoto in slabovidnostjo v tretjem življenjskem obdobju. Pri 
nas je to področje manj raziskano in se lahko zaradi drugačnih družbenih vlog oseb v 
tretjem življenjskem obdobju, socialno ekonomskega statusa, sestave družbe in 
načina življenja v določenih postavkah razlikuje od rezultatov v tujini. Zaradi 
navedenih razlogov rezultatov, pridobljenih v Sloveniji, ne moremo primerjati z 
rezultati iz tujine. Poleg tega so v različnih raziskavah uporabljeni različni instrumenti, 
ki zahtevajo več časa in sredstev.  

Današnja družba stremi k čim večji vključenosti oseb s slepoto in slabovidnostjo in 
oseb v tretjem življenjskem obdobju v družbo, z namenom zmanjšanja diskriminacije 
in socialne izolacije. Zato želimo v raziskovalni nalogi opredeliti mobilnost in 
dejavnike mobilnosti oseb s slepoto in slabovidnostjo v tretjem življenjskem obdobju, 
da bomo v prihodnosti tem posameznikom lahko zagotovili optimalno poučevanje 
orientacije in mobilnosti ter tako vplivali na njihovo vključenost v družbo ter kvaliteto 
življenja.  

Raziskovalna vprašanja: 

• V kolikšni meri so osebe s slepoto in slabovidnostjo v tretjem življenjskem 
obdobju mobilne? 

• Kako se osebe s slepoto in slabovidnostjo v tretjem življenjskem obdobju 
večinoma gibljejo? 

• Kateri dejavniki vplivajo na mobilnost oseb s slepoto in slabovidnostjo v 
tretjem življenjskem obdobju? 
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8 Metode dela 

8.1 Vzorec 

V raziskavo je bilo vključenih 35 oseb s slepoto in slabovidnostjo v tretjem 
življenjskem obdobju med petinšestedesetim in petinosemdesetim letom starosti. 
Povprečna starost udeležencev v raziskavi je enainsedemdeset let (M = 71,14, 
SD = 5,64). Štirinajst udeležencev v raziskavi je moških, enaindvajset žensk.  

Preglednica 1: Udeleženci po spolu glede na starost in ostanek vida 

 Spol 

Moški Ženske 

f % f % 

Starost 

65-74 Ostanek vida 

0 % 2 5,71  6 17,14  

do 2 % 3 8,57  2 5,71  

2–5 % 2 5,71  4 11,42 

5–10 % 1 2,85  0  

10–30 % 3 8,57  2 5,71  

75+ Ostanek vida 

0 % 0  1 2,85  

do 2 % 0  1 2,85  

2–5 % 0  4 11,41  

5–10 % 2 5,71  0  

10–30 % 1 2,85  1 2,85  

20,0 % udeležencev ima 10 do 30 % ostanka vida, 8,6 % ima 5 do 10 % ostanka 
vida, 28,6 % ima 2 do 5 % ostanka vida, 17,1 % ima do 2 % ostanka vida, 25,7 % 
udeležencev pa je popolnoma slepih (Preglednica 1).  
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Preglednica 2: Vzrok izgube vida glede na ostanek vida, čas izgube vida in starost 
 Vzrok izgube vida (N = 35) 

Glavkom  Starostna 
degeneracija 

makule 

Katarakta  Retinopatija  Keratokonus Poškodba  Vnetje  Atrofija 
vidnega 

živca 

Vnetje, 
katarakta in 

glavkom 

Ne pozna 
vzroka 

Ostanek vida           

10–30 % 1 1  2  1 1   1 

5–10 %   1 1  1     

2–5 % 2 3  1  2 1  1  

do 2 % 2  1 2   1    

0 %  1 2 1 1 2  1 1  

Čas izgube vida           

V 1. letu   1     1   

V otroštvu       3  2 1 

V najstniških letih  1  2 1 3     

V odrasli dobi 3 1 1 4  3     

V 3. življenjskem 
obdobju 

2 3 2 1       

Starost           

65–74 2 1 3 6 1 5 3 1 2 1 

75+ 3 4 1 1  1     

Skupaj 5 5 4 7 1 6 3 1 2 1 
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Najpogostejši vzroki izgube vida so retinopatija, poškodba, glavkom, starostna 
degeneracija makule in katarakta. 2 udeleženca (5,7 %) sta vid izgubila v enem letu 
od rojstva, 6 udeležencev (17,1 %) v otroštvu, 7 (20 %) v najstniških letih, 12 
(34,3 %) v odrasli dobi ter 8 (22,9 %) v tretjem življenjskem obdobju (Preglednica 2). 

29 udeležencev (82,9 %) se je šolalo v rednih osnovnih šolah, 6 (17,1 %) pa deloma 
v redni osnovni šoli in deloma na Zavodu za slepo in slabovidno mladino Ljubljana. 
18 udeležencev (51,4 %) je bilo vključenih v eno izmed oblik rehabilitacije odraslih in 
poklicne rehabilitacije (Center za rehabilitacijo slepih in slabovidnih Škofja Loka, 
Center za rehabilitacijo Zagreb, Pilotski projekt celostne rehabilitacije slepih in 
slabovidnih). 

Preglednica 3: Dosežena stopnja izobrazbe 

Dosežena stopnja izobrazbe Spol Skupaj 

Moški Ženske  

Dokončana osnovna šola (II. stopnja) 
N 4 6 10 

%   28,6 

Nižje poklicno izobraževanje (III. stopnja) 
N 2 3 5 

%   14,3 

Srednje poklicno izobraževanje (IV. stopnja) 
N 6 7 13 

%   37,1 

Gimnazijsko izobraževanje (V. stopnja) 
N 0 2 2 

%   5,7 

Višješolsko izobraževanje (VI/1. stopnja) 
N 0 1 1 

%   2,9 

Visokošolsko izobraževanje (VI/2. stopnja) 
N 1 1 2 

%   5,7 

Univerzitetni program (VII. stopnja) 
N 0 1 1 

%   2,9 

Magisterij znanosti (VIII/1. stopnja) 
N 1 0 1 

%   2,9 

Skupaj 
N 14 21 35 

%   100 

Največ udeležencev je doseglo 4. stopnjo izobrazbe (Preglednica 3).  
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Preglednica 4: Zaposlitev 

Zaposlitev  f % 

Telefonist  10 28,6 

Zdravstvo  5 14,3 

Gostinstvo  3 8,6 

Obrtna dela, proizvodnja 6 17,1 

Administracija  3 8,6 

Trgovka  2 5,7 

Vodilni položaj v podjetju 3 8,6 

Voznik avtobusa 1 2,9 

Trganje kart na vhodu 1 2,9 

Nikoli zaposleni 1 2,9 

Skupaj 35 100 

Največ udeležencev (28,6 %) je opravljajo delo telefonista, sledijo obrtna dela in dela 
v proizvodnji (17,1 %) ter dela v zdravstvu (14,3 %). Eden izmed udeležencev ni bil 
nikoli zaposlen (Preglednica 4). 34,3 % udeležencev ima manj kot 32 let delovne 
dobe, 34,3 % udeležencev ima 32 let delovne dobe oziroma polno delovno dobo, 
31,4 % udeležencev pa ima več kot 32 let delovne dobe. Udeleženci so na 
5-stopenjski lestvici (od nezadovoljni do zelo zadovoljni) poročali o svojem 
zadovoljstvu s prihodki. 2 udeleženca (5,7 %) poročata, da s svojimi prihodki nista 
zadovoljna, medtem ko 12 udeležencev (34,3 %) poroča, da so s svojimi prihodki 
zelo zadovoljni (M = 3,74, SD = 1,27). 

Preglednica 5: Zakonski stan glede na spol 

Spol Zakonski stan 

Neporočeni Poročeni/ v 
zunajzakonski 

skupnosti 

Ločeni  Ovdoveli  Skupaj 

Moški 2 11 1 0 14 

Ženska 2 9 1 9 21 

Skupaj 4 20 2 9 35 

Preglednica 6: Način (so)bivanja 
Način (so)bivanja f % 
Sami 9 25,7 
S partnerjem 19 54,3 
Z otroci 4 11,4 
S partnerjem in otroci 2 5,7 
Dom starejših občanov 1 2,9 
Skupaj 35 100,0 

40 % udeležencev poroča, da živijo na vasi, 35,7 % udeležencev v predmestju, 
34,3 % pa v mestu. 
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Preglednica 7: Prisotnost zdravstvenih težav po poročanju udeležencev glede na 
starost 

Prisotnost zdravstvenih težav Starost Skupaj 

65-74 75+ 

Brez zdravstvenih težav 
f 3 0 3 

%   8,6 

Mišično skeletna obolenja 
f 12 7 19 

%   54,3 

Bolezni srca in ožilja 
f 12 7 19 

%   54,3 

Težave s sluhom 
f 3 3 6 

%   17,1 

Težave na področju 
mentalnega zdravja 

f 2 3 5 

%   14,3 

Sladkorna bolezen 
f 5 1 6 

%   17,1 

Odpoved ledvic 
f 1 0 1 

%   2,9 

Rakava obolenja 
f 2 1 3 

%   8,6 

Težave s ščitnico  
f 1 0 1 

%   2,9 

Trije udeleženci (8,6 %) v raziskavi poročajo, da nimajo dodatnih zdravstvenih težav. 
Trinajst udeležencev (37,1 %) poroča o dodatnih zdravstvenih težavah na enem 
področju, dvanajst (34,3 %) na dveh, pet (14,3 %) na treh in dva (5,7 %) na štirih 
področjih (M = 1,71, SD = 1,02). Ker imajo nekateri udeleženci več zdravstvenih 
težav, je skupni odstotek prisotnosti posameznih zdravstvenih težav večji od 100 % 
(Preglednica 7). 
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8.2 Instrumentarij 

Za namen raziskave smo oblikovali instrument, sestavljen iz treh delov; 

Prvi del instrumenta predstavlja možne dejavnike mobilnosti oseb s slepoto in 
slabovidnostjo v tretjem življenjskem obdobju. Sestavljen je iz vprašanj o: 

• Socialno demografskih značilnostih, kjer smo pridobivali podatke o starosti, 
spolu, kraju šolanja (redna osnovna šola, Zavod za slepo in slabovidno 
mladino Ljubljana ali oboje), stopnji izobrazbe, delovnem mestu, številu let 
delovne dobe, zakonskemu stanu (neporočeni, poročeni ali v zunajzakonski 
skupnosti, ločeni, ovdoveli), kraju bivanja (vas, predmestje, mesto) in načinu 
(so)bivanja (živijo sami, s partnerjem, z otroci, s partnerjem in otroci, v domu 
starejših občanov) ter zadovoljstvu s prihodki (5-stopenjska lestvica od 
nezadovoljni do zelo zadovoljni). 

• Substrukturi motnje vida, kjer smo pridobivali podatke o vzroku izgube vida, 
času izgube vida, ostanku vida, lastni oceni vpliva izgube vida na življenje 
(5-stopenjska lestvica od zelo malo vpliva do zelo vpliva) ter o vključenosti v 
rehabilitacijo odraslih. 

• Zdravstvenih težavah, kjer so udeleženci poročali o prisotnosti dodatnih 
zdravstvenih težav na različnih področjih (mišično-skeletna obolenja, bolezni 
srca in ožilja, težave s sluhom, težave na področju mentalnega zdravja, 
sladkorna bolezen, bolezni ledvic, rakava obolenja, težave s ščitnico) ter v 
kolikšni meri te težave vplivajo na njihovo življenje (malo, srednje, veliko).  

• Socialnem vključevanju, kjer so udeleženci odgovarjali na vprašanja, 
kolikokrat so v zadnjih štirinajstih dneh šli k nekomu na obisk in kolikokrat so v 
zadnjih štirinajstih dneh dobili obiske, kako pogosto se ukvarjajo s športnimi in 
rekreacijskimi aktivnostmi (nikoli, redko, občasno, pogosto, redno), kako 
pogosto se udeležujejo družabnih aktivnosti (nikoli, redko, občasno, pogosto, 
redno), ali obiskujejo kulturne ustanove (da, ne) ter poročali o lastnem 
dojemanju sprejemanja oseb s slepoto in slabovidnostjo s strani družine, 
prijateljev in širšega socialnega okolja (5-stopenjska lestvica od ne sprejemajo 
do popolnoma sprejemajo). 

• Številu padcev in pogostosti strahu pred padci v zadnjih štirinajstih dneh. 

• Lastni oceni mobilnosti v znanem in neznanem okolju (nesamostojni, 
delno samostojni, samostojni). 

Vprašanja prvega dela vprašalnika so bila sestavljena na podlagi lastnih izkušenj z 
delom z osebami s slepoto in slabovidnostjo ter rezultatov predhodnih raziskav o 
dejavnikih mobilnosti. 
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V drugem delu instrumenta smo uporabili skrajšano lestvico za ugotavljanje depresije 
s petimi postavkami, ki smo jo za potrebe raziskave prevedli. Lestvica za ugotavljanje 
depresije s petimi postavkami se je izkazala za enako zanesljivo kot lestvica s 
petnajstimi postavkami; κ = 0,74 (Rinaldi idr., 2003). Udeleženci so na vprašanja 
odgovarjali z DA ali NE.  
Pri lestvici za ugotavljanje depresije smo odgovore ovrednotili po navodilih avtorjev 
(Rinaldi idr., 2003) ter vrednosti sešteli. Uporabljena lestvica ima dobro zanesljivost 
(α= 0,77, N = 35, Ni = 5). 

Preglednica 8: Lestvica za ugotavljanje depresije 

Vprašanje  DA/NE Točkovanje Točke 

1. Ali ste na splošno zadovoljni s svojim 
življenjem? 

DA/NE DA = 0, NE = 1   

2. Ali vam je pogosto dolgčas? DA/NE DA = 1, NE = 0  

3. Ali se pogosto počutite brezupno? DA/NE DA = 1, NE = 0  

4. Ali raje ostanete doma, kot da bi počeli nekaj 
novega? 

DA/NE DA = 1, NE = 0  

5. Ali se pogosto počutite nevredne? DA/NE DA = 1, NE = 0  

S tretjim delom vprašalnika smo merili stopnjo mobilnosti posameznikov, vključenih v 
raziskavo. Podatke o mobilnosti smo pridobivali z Vprašalnikom o življenjskem 
prostoru po zgledu raziskave avtorjev C. Peel idr. (2005), ki smo ga za potrebe 
pričujoče naloge prevedli in priredili.  

Predvidevali smo, da se osebe, vključene v raziskavo, gibljejo zunaj sobe, v kateri 
spijo, zato smo izločili prvo postavko vprašalnika. Časovni razpon vprašanj smo 
zmanjšali na 14 dni, da bi se izognili vplivu različnih vremenskih razmer in manj 
natančnim podatkom zaradi procesa pozabljanja. S tem smo želeli pridobiti čim bolj 
natančne podatke o rutinskem gibanju uporabnikov. Pri stopnji samostojnosti so 
udeleženci poročali, ali se gibljejo samostojno ali ob pomoči spremljevalca. 
Zanesljivost prirejenega vprašalnika uporabljenega v pričujoči raziskavi je dobra 
(α = 0,74, N = 35, Ni = 4). 

Za določanje stopnje mobilnosti smo uporabili model kompozitnega točkovanja 
(Peel idr., 2005). Spremenljivke smo vrednotili glede na oddaljenost od doma, nato 
pa vrednost za oddaljenost zmnožili s frekvenco gibanja (0 – nikoli, 1 – manj kot 
enkrat na teden, 2 – 1- do 3-krat na teden, 3 – 4- do 6-krat na teden, 4 – 
vsakodnevno). Če se je posameznik gibal samostojno, smo rezultat množili še z 2, 
če je ob gibanju potreboval spremstvo, smo rezultat množili z 1. Na koncu smo 
rezultate vseh spremenljivk sešteli in dobili skupni rezultat stopnje mobilnosti 
(Preglednica 9).  
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Preglednica 9: Primer izračuna stopnje mobilnosti 

Življenjski prostor Pogostost gibanja 
Stopnja 

samostojnosti 
Rezultat za 

območje gibanja 

Območje gibanja 
 

Vrednost za 
oddaljenost od doma 

0 – nikoli 
1 – manj kot enkrat na teden 

2 – 1- do 3-krat na teden 
3 – 4- do 6-krat na teden 

4 – vsakodnevno 

1 – spremljevalec 
2 – samostojno 

Oddaljenost 
X 

Pogostost 
X 

Samostojnost 
Prvo območje gibanja: gibanje v 

bližini doma 
(npr. na terasi, dvorišču, dovozu, 

vrtu...) 

 
1 x 

 
4 x 

 
2 = 

 
8 
+ 

Drugo območje gibanja: gibanje v 
soseki 

(npr. ulica, vendar zunaj posesti) 

 
2 x 

 
2 x 

 
2 = 

 
8 
+ 

Tretje območje gibanja: gibanje v 
kraju bivanja 

(npr. v mestu/vasi, vendar zunaj 
soseske/ulice) 

 
3 x 

 
2 x 

 
2 = 

 
12 
+ 

Četrto območje gibanja: gibanje 
zunaj domačega kraja 
(npr. v drugem mestu) 

 
4 x 

 
2 x 

 
1 = 

 
8 
= 

Skupni rezultat: 36 
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Stopnje mobilnosti ne moremo opredeliti zgolj s frekvenco gibanja in samostojnostjo 
pri izvedbi, saj mobilnost predstavlja kompleksnejši pojem. Zato smo mobilnost merili 
tudi z drugimi spremenljivkami.  

Osebe, ki dosegajo višjo stopnjo mobilnosti, bodo občutile manjši vpliv vremenskih 
razmer na gibanje, saj se bodo bolje znašle tudi v slabših vremenskih pogojih. Zato 
smo v merjenje mobilnosti vključili tudi poročanje udeležencev o vplivu vremenskih 
razmer, kot sta sneg in dež, na njihovo mobilnost. Udeleženci so ocenili vpliv dežja in 
snega na 5-stopenjski lestvici (1 – ne vpliva, 2 – malo vpliva, 3 – srednje vpliva,        
4 – vpliva, 5 – zelo vpliva).  

Stopnja mobilnosti igra pomembno vlogo tudi pri opravljanju nalog vsakodnevnega 
življenja, zato so udeleženci poročali o opravljanju večjih nakupov v nakupovalnem 
centru. Tako kot pri Vprašalniku o življenjskem prostoru so poročali o pogostosti 
opravljanja nakupov v nakupovalnih centrih (nikoli, manj kot enkrat na teden, 
1- do 3-krat na teden, 4- do 6-krat na teden, vsakodnevno) in stopnji samostojnosti 
(s spremljevalcem, samostojno).  

8.3 Opis postopka zbiranja podatkov 

Način vzorčenja je bil priložnostni. Pogoja za udeležbo v raziskavi sta bila starost 65 
let in več ter slepota ali slabovidnost. Osebe so na vprašanja odgovarjale preko 
telefona. Sestavljeni instrument je služil okvirnim smernicam razgovora in lažjemu 
beleženju odgovorov. Pred začetkom razgovora so bili udeležencem pojasnjeni 
namen in cilji raziskave ter zagotovljeni anonimnost in varstvo osebnih podatkov.  

8.4 Obdelava podatkov 

Podatki so bili obdelani s programom za statistično analizo podatkov SPSS 20.0.  

Za opisovanje vzorca in podatkov smo uporabili deskriptivno statistiko. Zaradi 
velikosti vzorca (N = 35) smo normalnost distribucije spremenljivk preverjali s testom 
Shapiro-Wilk. Homogenost varianc smo preverjali z Levenovim testom za preverjanje 
homogenosti varianc. Zanesljivost Vprašalnika o življenjskem prostoru in lestvice za 
ugotavljanje depresije smo preverili s Cronbachovim koeficientom alfa (α). 

Razlike v stopnji mobilnosti glede na dejavnike mobilnosti smo preverjali s t-testom, 
enosmerno analizo variance in hi-kvadrat testom. Povezanost med spremenljivkami 
smo ugotavljali s Spearmanovim koeficientom korelacije. Velikost učinka pri 
hi-kvadrat testu smo preverjali s Cramerjevim koeficientom V, pri t-testu pa s 
Cohenovim koeficientom d. 
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9 Rezultati  

Stopnja mobilnosti 

Stopnjo mobilnosti smo merili z Vprašalnikom o življenjskem prostoru. Normalnost 
distribucije skupnega rezultata na vprašalniku smo preverili s testom Shapiro-Wilk. 
Distribucija je normalno porazdeljena (W(35) = 0,94, p = 0,054, M = 31,97, 
SD = 15,80, KA = 0,47, KS = –0,75).  

Graf 1: Porazdelitev rezultatov stopnje mobilnosti 

 

Skupni rezultat stopnje mobilnosti pridobljen z Vprašalnikom o življenjskem prostoru 
sestavljajo štiri območja gibanja: gibanje v bližini doma, gibanje v soseki, gibanje v 
domačem kraju in gibanje zunaj domačega kraja. V nadaljevanju so predstavljeni 
rezultati za ta posamezna območja gibanja. Za potrebe grafičnega prikaza smo 
rezultate pretvorili v odstotke glede na največji možen rezultat za posamezno 
območje gibanja (Graf 2). 
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Preglednica 10: Rezultati stopnje mobilnosti za prvo območje gibanja: v bližini doma 
Rezultat (% glede na največji možen rezultat) f % 

 1 (12,5) 1 2,9 
 2 (25) 1 2,9 
 4 (50) 4 11,4 
 6 (75) 3 8,6 
 8 (100) 26 74,3 
 Skupaj 35 100 

M = 7, SD = 1,93, KA = –1,96, KS = 2,53 

Preglednica 11: Rezultati stopnje mobilnosti za drugo območje gibanja: v soseski 
Rezultat (% glede na največji možen rezultat) f % 

 0 (0) 3 8,6 
 2 (12,5) 1 2,9 
 4 (25) 5 14,3 
 6 (37,5) 2 5,7 
 8 (50) 11 31,4 
 12 (75) 3 8,6 
 16 (100) 10 28,6 
 Skupaj 35 100 

M = 9,09, SD = 5,32, KA = 0,01, KS = –1,11 

Preglednica 12: Rezultati stopnje mobilnosti za tretje območje gibanja: v domačem 
kraju 

Rezultat (% glede na največji možen rezultat) f % 
 0 (0) 3 8,6 
 3 (12,5) 6 17,1 
 6 (25) 10 28,6 
 12 (50) 11 31,4 
 18 (75) 1 2,9 
 24 (100) 4 11,4 
 Skupaj 35 100 

M = 9,26, SD = 6,92, KA = 0,90, KS = 0,21 

Preglednica 13: Rezultati stopnje mobilnosti za četrto območje gibanja: zunaj 
domačega kraja 

Rezultat (% glede na največji možen rezultat) f % 
 0 (0) 8 22,9 
 4 (12,5) 8 22,9 
 8 (25) 13 37,1 
 12 (37,5) 2 5,7 
 16 (50) 3 8,6 
 24 (75) 1 2,9 
 Skupaj 35 100 

M = 6,63, SD = 5,57, KA = 1,01, KS = 1,53 
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Graf 2: Porazdelitev rezultatov za posamezno območje gibanja 

 

Kompozitni model točkovanja stopnje mobilnosti zajema več vidikov mobilnosti: 
oddaljenost od doma, pogostost gibanja in stopnjo samostojnosti. V nadaljevanju so 
podrobneje predstavljeni rezultati udeležencev glede na te vidike (Preglednica 14). 

Preglednica 14: Pogostost gibanja glede na oddaljenost od doma in stopnjo 
samostojnosti 

Oddaljenost 
do doma 

Pogostost gibanja Stopnja samostojnosti Skupaj 

S spremljevalcem Samostojno 

Gibanje v 
bližini doma 

Manj kot enkrat na teden 1 0 1 

1- do 3-krat na teden 1 2 3 

4- do 6-krat na teden 0 3 3 

Vsakodnevno 2 26 28 

Skupaj 4 31 35 

Gibanje v 
soseski 

Manj kot enkrat na teden 1 1 2 

1- do 3-krat na teden 4 7 11 

4- do 6-krat na teden 2 3 5 

Vsakodnevno 4 10 14 

Skupaj 11 21 32 

Gibanje v 
domačem 
kraju 

Manj kot enkrat na teden 6 1 7 

1- do 3-krat na teden 9 9 18 

4- do 6-krat na teden 0 1 1 

Vsakodnevno 2 4 6 

Skupaj 17 15 32 

Gibanje 
zunaj 
domačega 
kraja 

Manj kot enkrat na teden 8 1 9 

1- do 3-krat na teden 12 3 15 

4- do 6-krat na teden 2 1 3 

Skupaj 22 5 27 
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S širjenjem območja gibanja se zmanjšujeta pogostost gibanja in samostojnost pri 
gibanju (Preglednica 14), zato se zmanjšuje tudi delež udeležencev, ki dosegajo 
največji možen rezultat za posamezno območje (Graf 3). Vseh 35 udeležencev je 
poročalo o gibanju v bližini svojega doma, medtem ko je o potovanju v drugo mesto 
poročalo 27 udeležencev. O samostojnem gibanju v bližini doma je poročalo 31 
udeležencev, o samostojnem gibanju zunaj domačega mesta pa le 5 udeležencev. 

Graf 3: Deleži največjih možnih rezultatov za posamezno območje 

 
V prvem območju gibanja (v bližini doma) je največji možni rezultat doseglo 26 
(74,3 %) udeležencev, v drugem (v soseski) 10 udeležencev (28, 6 %), v tretjem 
(v domačem kraju) 4 udeleženci (11,4 %), v četrtem (zunaj domačega kraja) pa 
nobeden izmed udeležencev (Graf 3). 
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Zaradi kompleksnosti pojma stopnje mobilnosti smo v merjenje vključili še 
spremenljivke vpliva vremenskih pogojev (Preglednica 15) ter pogostosti obiskovanja 
nakupovalnih centrov in samostojnosti pri nakupovanju (Preglednica 16). 

Preglednica 15: Lastna ocena vpliva snega in dežja na mobilnost 

 

Lastna ocena vpliva snega na 
mobilnost 

Lastna ocena vpliva dežja na 
mobilnost 

f % f % 

Ne vpliva 8 22,9 15 42,9 

Malo vpliva 4 11,4 4 11,4 

Srednje vpliva 1 2,9 7 20,0 

Vpliva  6 17,1 4 11,4 

Zelo vpliva 16 45,7 5 14,3 

Skupaj 35 100,0 35 100,0 

Skoraj polovica udeležencev ocenjuje, da na njihovo mobilnost zelo vpliva sneg, 
manj na njihovo mobilnost vpliva dež (Preglednica 15).  

Preglednica 16: Pogostost obiskovanja nakupovalnega centra glede na stopnjo 
samostojnosti pri nakupovanju 

Pogostost obiskovanja 
nakupovalnega centra 

Samostojnost pri nakupovanju Skupaj 

S spremljevalcem Samostojno 

Manj kot enkrat na teden 7 1 8 

1- do 3-krat na teden 4 2 6 

Skupaj 11 3 14 

V nakupovalne centre se je po nakupih v zadnjih štirinajstih dneh odpravilo 14 
udeležencev, od tega 8 manj kot enkrat na teden ter 6 enkrat do trikrat na teden. Trije 
udeleženci so pri nakupovanju samostojni (Preglednica 16). 
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Udeleženci, ki dosegajo višjo stopnjo mobilnosti, občutijo manjši vpliv vremenskih 
razmer oziroma so pri gibanju v slabem vremenu bolj učinkoviti. Prav tako višjo 
stopnjo mobilnosti dosegajo udeleženci, ki so pri opravljanju nakupov samostojni 
(Preglednica 17).  

Preglednica 17: Korelacije med spremenljivkami, ki merijo mobilnost 

 VŽP1 LOVS2 LOVD3 PN4 SN5 

VŽP1 

r 1,000 –0,566* –0,415* 0,269 0,607* 

p . 0,000 0,013 0,118 0,021 

N 35 35 35 35 14 

LOVS2 

r –0,566* 1,000 0,446* 0,011 –0,204 

p 0,000 . 0,007 0,951 0,483 

N 35 35 35 35 14 

LOVD3 

r –0,415* 0,446* 1,000 0,000 –0,424 

p 0,013 0,007 . 1,00 0,131 

N 35 35 35 35 14 

PN4 

r 0,269 0,011 0,000 1,000 0,174 

p 0,118 0,951 1,000 . 0,552 

N 35 35 35 35 14 

SN5 

r 0,607* –0,204 –0,424 0,174 1,000 

p 0,021 0,483 0,131 0,552 . 

N 14 14 14 14 14 

*Statistično pomembna korelacija 
1VŽP = Skupni rezultat Vprašalnika o življenjskem prostoru, 2

LOVS = Lastna ocena vpliva snega na 

mobilnost, 
3LOVD = Lastna ocena vpliva dežja na mobilnost, 4PN = Pogostost obiskovanja 

nakupovalnega centra, 5SN = Samostojnost pri nakupovanju 

Vrednotenje posameznih spremenljivk je različno glede na maksimalne in minimalne 
vrednosti (npr. pri spremenljivki samostojnost pri nakupovanju maksimalno vrednost 
predstavlja 3, medtem ko pri spremenljivki lastna ocena vpliva snega na mobilnost 
maksimalno vrednost predstavlja 1), kar se kaže tudi v negativnih vrednostih 
korelacijskih koeficientov (Preglednica 17). 
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Socialno demografske značilnosti in mobilnost 

Preverili smo, ali se uporabniki v stopnji mobilnosti pomembno razlikujejo glede na 
socialno demografske značilnosti: spol, zakonski stan, kraj bivanja in način (so)bivanja 
(Preglednica 18). 

Preglednica 18: Razlike v stopnji mobilnosti glede na socialno demografske značilnosti 

 N M SD Razlike 

Spol 
Moški  14 32,71 19,28 t(33) = 0,22 

p = 0,82 Ženske  21 31,48 13,50 

Zakonski stan 

Neporočeni 4 22,50 19,71 

χ
2(57) = 51,36 

p = 0,69 

Poročeni ali v 
zunajzakonski skupnosti 

20 34,75 16,12 

Ločeni  2 46,00 19,80 

Ovdoveli  9 26,89 10,36 

Kraj bivanja 

vas 14 36,07 17,12 
F(2, 32) = 1,51 

p = 0,24 predmestje 9 33,89 11,14 

mesto 12 25,75 16,39 

Način 
(so)bivanja 

sami 9 32,78 17,07 

χ
2(76) = 52,71 

p = 0,98 

s partnerjem 19 30,26 15,62 

z otroci 4 34,25 20,56 

s partnerjem in otroci 2 40,00 16,97 

dom starejših občanov 1 32,00  

Ker se uporabniki v stopnji mobilnosti glede na socialno demografske značilnosti ne 
razlikujejo, smo v analizo vpliva dejavnikov na mobilnost vedno vključili celoten vzorec. 

Preglednica 19: Socialno demografske značilnosti v korelaciji s stopnjo mobilnosti 

 VŽP1 LOVS2 LOVD3 PN4 SN5 

Starost 

r –0,208 0,027 0,203 –0,223 –0,371 

p 0,230 0,878 0,243 0,198 0,191 

N 35 35 35 35 14 

Stopnja 
izobrazbe 

r –0,055 0,047 0,172 0,001 0,120 

p 0,755 0,790 0,322 0,995 0,682 

N 35 35 35 35 14 

Zadovoljstvo s 
prihodki 

r –0,150 –0,218 0,118 0,075 –0,138 

p 0,391 0,208 0,498 0,669 0,638 

N 35 35 35 35 14 
1VŽP = Skupni rezultat Vprašalnika o življenjskem prostoru, 2LOVS = Lastna ocena vpliva snega na 
mobilnost, 3LOVD = Lastna ocena vpliva dežja na mobilnost, 4PN = Pogostost obiskovanja 
nakupovalnega centra, 5SN = Samostojnost pri nakupovanju 

Ugotovili smo, da starost, stopnja izobrazbe in zadovoljstvo s prihodki niso v 
pomembni korelaciji s stopnjo mobilnosti (Preglednica 19). 
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Substruktura motnje vida in mobilnost  

Udeleženci, ki so bili vključeni v eno izmed oblik rehabilitacije odraslih (Center za 
rehabilitacijo Škofja Loka, Center za rehabilitacijo in usposabljanje Zagreb, Pilotski 
projekt Celostne rehabilitacije slepih in slabovidnih) dosegajo višjo stopnjo mobilnosti 
kot tisti, ki niso bili vključeni v rehabilitacijo odraslih (Preglednica 20). 

Preglednica 20: Razlike v stopnji mobilnosti glede na vključenost v rehabilitacijo 
odraslih 

 N M SD Razlike 

Vključenost v 
rehabilitacijo odraslih 

ne 17 27,76 9,59 χ
2(19) = 31,49 

p = 0,036 da 18 35,94 19,46 

Vključenost v rehabilitacijo pomembno prispeva k stopnji mobilnosti (V = 0,95). Pri 
udeležencih, ki so bili vključeni v eno izmed oblik rehabilitacije je razpršenost 
rezultatov večja. Eden izmed razlogov je lahko tudi razlika v obsegu programov 
rehabilitacije. 

Preglednica 21: Razlike v stopnji samostojnosti pri opravljanju nakupov v 
nakupovalnih centrih glede na vključenost v rehabilitacijo odraslih 

Samostojnost pri 
opravljanju nakupov 

Vključenost v rehabilitacijo odraslih Skupaj Razlike 

ne da 

S spremljevalcem 7 6 13 χ
2(1) = 3,99 
p = 0,046 Samostojno 0 3 3 

Skupaj 7 9 16  

Udeleženci se glede na vključenost v rehabilitacijo odraslih pomembno razlikujejo 
tudi v stopnji samostojnosti pri opravljanju nakupov v nakupovalnih centrih. 
Udeleženci, ki so bili vključeni v eno izmed oblik rehabilitacije odraslih, so pri 
nakupovanju v nakupovalnih centrih bolj samostojni (Preglednica 21). Vključenost v 
rehabilitacijo odraslih prav tako pomembno prispeva k samostojnosti pri opravljanju 
nakupov (V = 0,50). 

V procesu prilagajanja na slepoto pomembno vlogo igrajo različni notranji in zunanji 
dejavniki, zato smo poleg podatkov o stopnji in času nastanka izgube vida želeli 
izvedeti tudi, v kolikšni meri izguba vida vpliva na življenje posameznika. Udeleženci 
so zato na 5-stopenjski lestvici ocenili vpliv izgube vida na njihovo življenje 
(Preglednica 22). 

Preglednica 22: Lastna ocena vpliva izgube vida na življenje 
Lastna ocena vpliva izgube vida f % 
Zelo malo vpliva 4 11,4 
Malo vpliva 4 11,4 
Srednje vpliva 4 11,4 
Vpliva  9 25,7 
Zelo vpliva 14 40,0 
Skupaj 35 100,0 
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Preglednica 23: Substruktura motnje vida v korelaciji s stopnjo mobilnosti 

 VŽP1 LOVS2 LOVD3 PN4 SN5 

Ostanek vida 

r –0,173 0,012 0,020 –0,025 0,200 

p 0,320 0,944 0,911 0,885 0,493 

N 35 35 35 35 14 

Čas nastanka 
izgube vida 

r –0,219 –0,040 –0,002 –0,056 –0,379 

p 0,206 0,822 0,990 0,751 0,181 

N 35 35 35 35 14 

Lastna ocena 
vpliva izgube 
vida 

r –0,499* 0,443* 0,442* –0,333 –0,112 

p 0,002 0,008 0,008 0,051 0,704 

N 35 35 35 35 14 

*Statistično pomembna korelacija 
1VŽP = Skupni rezultat Vprašalnika o življenjskem prostoru, 2LOVS = Lastna ocena vpliva snega na 
mobilnost, 3LOVD = Lastna ocena vpliva dežja na mobilnost, 4PN = Pogostost obiskovanja 
nakupovalnega centra, 5SN = Samostojnost pri nakupovanju 

Med oceno vpliva izgube vida na življenje posameznika in mobilnostjo je srednje 
močna in statistično pomembna korelacija. Večji kot je vpliv izgube vida na življenje, 
manjša je stopnja mobilnosti ter večji je vpliv snega in dežja na mobilnost. Ostanek 
vida in čas nastanka izgube vida nista v statistično pomembni korelaciji z nobeno 
izmed spremenljivk mobilnosti (Preglednica 23).  
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Zdravstvene težave in mobilnost 

Ker se osebe v tretjem življenjskem obdobju soočajo z različnimi zdravstvenimi 
težavami, smo preverili, katere izmed njih predstavljajo pomemben prediktor za 
zmanjšano stopnjo mobilnosti (Preglednica 24). Dva udeleženca poročata o težavah 
s ščitnico in o odpovedi ledvic. Zaradi prenizke pojavnosti teh zdravstvenih stanj 
nismo vključili v analizo. 

Preglednica 24: Razlike v stopnji mobilnosti glede na prisotnost zdravstvenih težav 

Zdravstvene težave Prisotnost  N M SD Razlike 

Mišično skeletna 
obolenja 

Da 19 33,42 16,26 t(33) = –0,59 
p = 0,562 Ne 16 30,25 15,58 

Bolezni srca in ožilja  
Da 19 26,84 12,08 t(25,64) = 2,14 

p = 0,042 Ne 16 38,06 17,83 

Težave s sluhom  
Da 6 24,33 11,64 t(33) = 1,31 

p = 0,198 Ne 29 33,55 16,25 

Težave na področju 
mentalnega zdravja 

Da 5 26,40 11,61 t(33) = 0,85 
p = 0,403 Ne 30 32,90 16,37 

Sladkorna bolezen 
Da 6 30,67 21,24 t(33) =0,22 

p = 0,828 Ne 29 32,24 14,91 

Rakava obolenja 
Da 3 25,67 14,50 t(33) = 0,72 

p = 0,478 Ne 32 32,56 16,00 

Ugotovili smo, da se udeleženci v stopnji mobilnosti pomembno razlikujejo glede na 
prisotnost bolezni srca in ožilja. Udeleženci z boleznimi srca in ožilja dosegajo nižjo 
stopnjo mobilnosti (Preglednica 23). Prisotnost bolezni srca in ožilja pomembno 
vpliva na stopnjo mobilnosti (ds = 0,74). 

Preglednica 25: Lastna ocena vpliva dežja na mobilnost glede na težave s sluhom 

Lastna ocena vpliva 
dežja 

Težave s sluhom 

ne da 

Ne vpliva 15 0 

Malo vpliva 3 1 

Srednje vpliva 6 1 

Vpliva  2 2 

Zelo vpliva 3 2 

Skupaj 29 6 

Udeleženci, ki poročajo o težavah s sluhom, imajo pri mobilnosti v deževnem 
vremenu več težav (χ2(4) = 9,55, p = 0,049) (Preglednica 24). Prisotnost težav s 
sluhom pomembno vpliva na stopnjo mobilnosti (V = 0,52). 
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32 udeležencev poroča o zdravstvenih težavah na vsaj enem področju. Posamezniki 
pa se s prisotnostjo določenega zdravstvenega stanja soočajo na različne načine, 
zato zdravstvene težave na njihovo življenje ne vplivajo v enaki meri 
(Preglednica 26). 

Preglednica 26: Lastna ocena vpliva zdravstvenih težav 

Vpliv zdravstvenih težav f % 
Malo vplivajo 14 40,0 
Srednje vplivajo 8 22,9 
Zelo vplivajo 10 28,6 
Skupaj 32 91,4 

Osebe v tretjem življenjskem obdobju se pogosto srečujejo tudi z depresijo. V 
pričujoči raziskavi 21 udeležencev (60 %) na lestvici za ugotavljanje depresije ni 
prejelo točk, 5 udeležencev (14,3 %) je prejelo eno točko, 3 udeleženci (8,6 %) dve 
točki, 4 udeleženci (11,4 %) tri, 1 udeleženec (2,9 %) štiri in 1 udeleženec (2,9 %) pet 
točk (Graf 4) (M = 0,91, SD = 1,38, KA = 1,44, KS = 1,21). 

Graf 4: Porazdelitev rezultatov na lestvici za ugotavljanje depresije 
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Preglednica 27: Zdravstvene težave v korelaciji s stopnjo mobilnosti 

 VŽP1 LOVS2 LOVD3 PN4 SN5 

Vpliv 
zdravstvenih 
težav 

r –0,435* 0,381* 0,340 –0,185 –0,235 

p 0,013 0,032 0,057 0,310 0,419 

N 32 32 32 32 14 

Število področij 
zdravstvenih 
težav 

r –0,186 0,339* 0,379* 0,118 –0,355 

p 0,286 0,046 0,025 0,501 0,212 

N 35 35 35 35 14 

LUD6 

r –0,397* 0,363* 0,268 –0,343* –0,213 

p 0,018 0,032 0,120 0,044 0,466 

N 35 35 35 35 14 

*Statistično pomembna korelacija 
1VŽP = Skupni rezultat Vprašalnika o življenjskem prostoru, 2

LOVS = Lastna ocena vpliva snega na 

mobilnost, 
3LOVD = Lastna ocena vpliva dežja na mobilnost, 4PN = Pogostost obiskovanja 

nakupovalnega centra, 5
SN = Samostojnost pri nakupovanju, 

6
LUD = Rezultat na lestvici za ugotavljanje 

depresije 

Lastna ocena vpliva zdravstvenih težav na življenje udeležencev je v statistično 
pomembni srednje močni korelaciji s stopnjo mobilnosti in vplivom snega. Večji kot je 
vpliv zdravstvenih težav na življenje udeležencev, manjša je stopnja mobilnosti, večji 
pa je vpliv vremenskih razmer. Prav tako večji vpliv vremenskih razmer občutijo 
udeleženci, ki poročajo o zdravstvenih težavah na več področjih. Z mobilnostjo 
korelira tudi rezultat lestvice za ugotavljanje depresije. Večji kot je rezultat na lestvici 
za ugotavljanje depresije, manjša je stopnja mobilnosti in večji je vpliv vremenski 
razmer (Preglednica 27). 
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Socialno vključevanje in mobilnost 

Pomemben vidik življenja vsakega posameznika je vključenost v ožje in širše 
socialno okolje, zato smo preverili tudi vpliv spremenljivk socialnega vključevanja 
(obiskovanje kulturnih ustanov, pogostost ukvarjanja s športnimi aktivnostmi, 
pogostost udeleževanja na družabnih aktivnostih) na mobilnost. 

Preglednica 28: Razlike v stopnji mobilnosti glede na obiskovanje kulturnih ustanov 

Spremenljivka   N M SD Razlike 

Obiskovanje kulturnih 
ustanov 

Da 16 34,63 16,37 t(33) = 0,909  
p = 0,370 Ne 19 29,74 15,39 

Udeleženci se v stopnji mobilnosti pomembno ne razlikujejo glede na obiskovanje 
kulturnih ustanov (Preglednica 28). 

Preglednica 29: Pogostost ukvarjanja s športnimi aktivnostmi in udeleževanja na 
družabnih aktivnostih 

 Pogostost ukvarjanja s športnimi 
aktivnostmi 

Pogostost udeleževanja na 
družabnih aktivnostih 

f % f % 
Nikoli  7 20,0 6 17,1 
Redko  1 2,9 8 22,9 
Občasno  6 17,1 10 28,6 
Pogosto  3 8,6 5 14,3 
Redno  18 51,4 6 17,1 
Skupaj 35 100,0 35 100,0 

Preglednica 30: Pogostost udeleževanja na družabnih in športnih aktivnostih v 
korelaciji s stopnjo mobilnosti 

  VŽP1 

Pogostost udeleževanja na družabnih 
aktivnosti 

r 0,358* 

p 0,035 

N 35 

Pogostost ukvarjanja s športnimi 
aktivnostmi 

r 0,213 

p 0,218 

N 35 

*Statistično pomembna korelacija 
1VŽP = Skupni rezultat Vprašalnika o življenjskem prostoru 

Ugotovili smo, da sta spremenljivki pogostost udeleževanja na družabnih aktivnostih 
in stopnja mobilnosti v statistično pomembni korelaciji (Preglednica 30).  
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Udeleženci so na 5-stopenjski lestvici (od 1 – ne sprejemajo do 5 – popolnoma 
sprejemajo) ocenili sprejemanje oseb s slepoto in slabovidnostjo s strani družine, 
prijateljev in širšega socialnega okolja (Preglednica 31). 

Preglednica 31: Lastna ocena sprejemanja oseb s slepoto in slabovidnostjo 
Lastna ocena 

sprejemanja oseb s 
slepoto in slabovidnostjo 

S strani družine S strani prijateljev S strani širšega 
socialnega okolja 

f % f % f % 
1   1 2,9 6 17,1 
2   1 2,9 3 8,6 
3 3 8,6 2 5,7 3 8,6 
4 6 17,1 3 8,6 5 14,3 
5 26 74,3 28 80,0 18 51,4 
M 4,66 4,60 3,74 

SD 0,64 0,95 1,58 

Preverili smo tudi, kako pogosto udeleženci v raziskavi dobivajo obiske in se 
odpravljajo na obisk k drugim (Graf 5). 

Graf 5: Pogostost prejemanja obiskov in obiskovanja drugih 
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Preglednica 32: Spremenljivke socialnega vključevanja v korelaciji s stopnjo 
mobilnosti 

 VŽP1 LOVS2 LOVD3 PN4 SN5 

Lastna ocena 
sprejemanja s 
strani družine 

r 0,002 –0,071 –0,089 0,107 0,271 

p 0,990 0,685 0,611 0,542 0,349 

N 35 35 35 35 14 

Lastna ocena 
sprejemanja s 
strani prijateljev 

r 0,088 –0,187 –0,293 –0,021 0,271 

p 0,617 0,282 0,087 0,906 0,349 

N 35 35 35 35 14 

Lastna ocena 
sprejemanja s 
strani širšega 
okolja 

r 0,357* –0,264 –0,345* 0,023 0,488 

p 0,035 0,125 ,043 0,896 0,077 

N 35 35 35 35 14 

Pogostost 
obiskovanja 
drugih 

r 0,385* –0,178 –0,063 0,302 0,262 

p 0,023 0,306 0,719 0,077 0,365 

N 35 35 35 35 14 

Pogostost 
dobivanja 
obiskov 

r –0,044 0,064 0,149 0,043 –0,109 

p 0,800 0,716 0,393 0,807 0,711 

N 35 35 35 35 14 

*Statistično pomembna korelacija 
1VŽP = Skupni rezultat Vprašalnika o življenjskem prostoru, 2

LOVS = Lastna ocena vpliva snega na 

mobilnost, 
3LOVD = Lastna ocena vpliva dežja na mobilnost, 4PN = Pogostost obiskovanja 

nakupovalnega centra, 5
SN = Samostojnost pri nakupovanju  

Srednje močni statistično pomembni korelaciji se kažeta med lastno oceno 
sprejemanja oseb s slepoto in slabovidnostjo s strani širšega okolja in stopnjo 
mobilnosti ter vplivom dežja na mobilnost. Večji je občutek sprejemanja s strani 
širšega okolja, večja je stopnja mobilnosti in manjši je vpliv dežja. Prav tako je 
statistično pomembna srednje močna korelacija med mobilnostjo in pogostostjo 
obiskovanja drugih (Preglednica 32).  
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Padci in mobilnost 

O padcih v zadnjih štirinajstih dneh poroča 5 udeležencev (Preglednica 33), medtem 
ko o strahu pred padci v zadnjih štirinajstih dneh poroča 15 udeležencev 
(Preglednica 34). 

Preglednica 33: Število padcev v zadnjih štirinajstih dneh 
Število padcev f % 

0 30 85,7 
1 4 11,4 
5 1 2,9 

Skupaj 35 100,0 
M = 0,26, SD = 0,89, KA = 4,94, KS = 25,62  

Preglednica 34: Pogostost strahu pred padci v zadnjih štirinajstih dneh 
Pogostost strahu pred padci f % 

0 20 57,1 
1 1 2,9 
3 1 2,9 
5 2 5,7 
8 1 2,9 

10 2 5,7 
12 2 5,7 
14 6 17,1 

Skupaj 35 100,0 
M = 4,29, SD = 5,80, KA = 0,84, KS = –1,13 

Preglednica 35: Število padcev in pogostost strahu pred padci v korelaciji s stopnjo 
mobilnosti 

 VŽP1 LOVS2 LOVD3 PN4 SN5 

Število 
padcev 

r –0,024 –0,067 0,018 –0,322 . 

p 0,892 0,700 0,918 0,059 . 

N 35 35 35 35 14 

Pogostost 
strahu pred 
padci 

r –0,170 0,457* 0,408* –0,306 –0,325 

p 0,330 0,006 0,015 0,074 0,258 

N 35 35 35 35 14 

*Statistično pomembna korelacija 
1VŽP = Skupni rezultat Vprašalnika o življenjskem prostoru, 2

LOVS = Lastna ocena vpliva snega na 

mobilnost, 
3LOVD = Lastna ocena vpliva dežja na mobilnost, 4PN = Pogostost obiskovanja 

nakupovalnega centra, 5
SN = Samostojnost pri nakupovanju  

Med številom padcev v zadnjih štirinajstih dneh in stopnjo mobilnosti ni pomembne 
korelacije. Statistično pomembna srednje močna korelacija pa se kaže med 
pogostostjo strahu pred padci v zadnjih štirinajstih dneh in vplivom snega in dežja na 
mobilnost. Pogosteje kot se udeleženci srečujejo s strahom pred padci, večji je vpliv 
snega in dežja na mobilnost oziroma so v slabšem vremenu manj mobilni 
(Preglednica 35).  
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Lastna ocena samostojnosti pri gibanju  

Več kot polovica udeležencev ocenjuje, da so v znanem okolju popolnoma 
samostojni, v neznanem okolju pa se večinoma ocenjujejo kot nesamostojni 
(Preglednica 36). 

Preglednica 36: Lastna ocena stopnje samostojnosti pri gibanju v znanem in 
neznanem okolju 

 Lastna ocena stopnje 
samostojnosti pri gibanju v 

znanem okolju 

Lastna ocena stopnje 
samostojnosti pri gibanju v 

neznanem okolju 

f % f % 

Nesamostojen 1 2,9 25 71,4 

Delno samostojen 15 42,9 7 20,0 

Popolnoma samostojen 19 54,3 3 8,6 

Skupaj 35 100,0 35 100,0 

Preglednica 37: Lastna ocena mobilnosti v znanem in neznanem okolju v korelaciji s 
stopnjo mobilnosti 

 Lastna ocena mobilnosti v 
znanem okolju 

Lastna ocena mobilnosti v 
neznanem okolju 

VŽP1 

r 0,534* 0,615* 

p 0,001 0,000 

N 35 35 

LOVS2 

r –0,507* –0,293 

p 0,002 0,088 

N 35 35 

LOVD3 

r –0,262 –0,253 

p 0,128 0,143 

N 35 35 

PN4 

r 0,325 0,136 

p 0,056 0,438 

N 35 35 

SN5 

r 0,330 0,409 

p 0,249 0,147 

N 14 14 

*Statistično pomembna korelacija 
1VŽP = Skupni rezultat Vprašalnika o življenjskem prostoru, 2

LOVS = Lastna ocena vpliva snega na 

mobilnost, 
3LOVD = Lastna ocena vpliva dežja na mobilnost, 4PN = Pogostost obiskovanja 

nakupovalnega centra, 5
SN = Samostojnost pri nakupovanju  
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Statistično pomembne srednje močne korelacije se kažejo med stopnjo mobilnosti in 
lastno oceno mobilnosti v znanem in neznanem okolju ter med vplivom snega na 
mobilnost in lastno oceno mobilnosti v znanem okolju. Bolje kot udeleženci 
ocenjujejo lastno mobilnost v znanem in neznanem okolju, višja je njihova stopnja 
mobilnosti. Prav tako občutijo manjši vpliv snega, če bolje ocenjujejo svojo mobilnost 
v znanem okolju (Preglednica 37). Lastna ocena mobilnosti v znanem in neznanem 
okolju pomembno prispeva k stopnji mobilnosti. 
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Iz rezultatov pričujoče raziskave je razvidno, da se osebe s slepoto in slabovidnostjo 
v tretjem življenjskem obdobju pogosteje gibajo v območjih bližje domu in so tam pri 
gibanju tudi bolj samostojne. Na stopnjo mobilnosti pa vplivajo različni vidiki 
substrukture motnje vida, zdravstvenih težav, socialnega vključevanja, padcev in 
lastne ocene samostojnosti pri gibanju. V nadaljevanju so predstavljeni pomembni 
dejavniki mobilnosti (Preglednici 38 in 39). 

Preglednica 38: Pomembni korelacijski koeficienti med spremenljivkami in stopnjo 
mobilnosti 

Spremenljivka VŽP1 LOVS2 LOVD3 PN4 

Lastna ocena mobilnosti v neznanem okolju 0,615    

Lastna ocena mobilnosti v znanem okolju 0,534 –0,507   

Lastna ocena vpliva izgube vida –0,499 0,443 0,442  

Lastna ocena vpliva zdravstvenih težav –0,435 0,381   

Pogostost strahu pred padci  0,457 0,408  

Rezultat na lestvici za ugotavljanje depresije –0,397 0,363  –0,343 

Pogostost obiskovanja drugih 0,385    

Pogostost udeleževanja na družabnih 
aktivnostih 

0,358    

Sprejemanje s strani širšega okolja 0,357  –0,345  

Število področij zdravstvenih težav  0,339 0,379  
1VŽP = Skupni rezultat Vprašalnika o življenjskem prostoru, 2LOVS = Lastna ocena vpliva snega na 
mobilnost, 3LOVD = Lastna ocena vpliva dežja na mobilnost, 4PN = Pogostost obiskovanja 
nakupovalnega centra  

Preglednica 39: Pomembne razlike v stopnji mobilnosti glede na spremenljivke 

Razlike VŽP1 LOVD2 SN3 

Vključenost v rehabilitacijo 
odraslih 

χ
2(19) = 31,49 

p = 0,036 
V = 0,95 

 
χ

2(1) = 3,99  
p = 0,046 
V = 0,50 

Bolezni srca in ožilja 
t(25,64) = 2,14 

p = 0,042 
ds = 0,74 

 
  

Prisotnost težav s sluhom  
χ

2(4) = 9,55 
p = 0,049 
V = 0,52 

 

1VŽP = Skupni rezultat Vprašalnika o življenjskem prostoru, 2LOVD = Lastna ocena vpliva dežja na 
mobilnost, 3SN = Samostojnost pri nakupovanju  
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10 Diskusija 

S pričujočo nalogo smo želeli ugotoviti v kolikšni meri so osebe s slepoto in 
slabovidnostjo v tretjem življenjskem obdobju mobilne in ali so pri gibanju 
samostojne. Ugotovili smo, da se z oddaljenostjo od doma zmanjšuje pogostost 
gibanja. Vsi udeleženci se gibljejo v bližini svojega doma. 28 udeležencev se v bližini 
svojega doma giblje vsakodnevno, eden izmed udeležencev pa manj kot enkrat na 
teden. V soseski se giba 32 udeležencev, od tega 14 vsakodnevno, prav tako se 32 
udeležencev giba v domačem kraju, od tega 6 vsakodnevno. V drugo mesto potuje 
27 udeležencev, od tega trije 4- do 6-krat na teden, ostali manj. Z oddaljenostjo od 
doma pada tudi število udeležencev, ki se gibljejo samostojno. V bližini doma je pri 
gibanju samostojnih 31 udeležencev, v soseski 21, v domačem kraju 15, zunaj 
domačega kraja pa le 5 udeležencev. Posledično z oddaljenostjo od doma pada tudi 
delež udeležencev, ki za posamezno območje dosegajo največji možen rezultat. V 
prvem območju gibanja je največji možni rezultat doseglo 26 udeležencev, v drugem 
10 udeležencev, v tretjem 4 udeleženci, v četrtem pa nobeden izmed udeležencev. 
Pri Vprašalniku o življenjskem prostoru, kjer je najnižji možen rezultat 0, najvišji 
možen pa 80, so udeleženci v povprečju dosegli rezultat v višini 31,97. Udeleženci 
ocenjujejo, da na njihovo mobilnost v večji meri vpliva sneg kot dež. Skoraj polovica 
udeležencev ocenjuje, da na njihovo gibanje zelo vpliva sneg, medtem ko dež zelo 
vpliva na 5 udeležencev (14,3 %). Nakupovalne centre obiskuje 14 udeležencev 
(40 %), od tega trije ocenjujejo, da so pri nakupovanju samostojni. 

Prav tako smo želeli opredeliti dejavnike, ki so povezani z mobilnostjo oseb s slepoto 
in slabovidnostjo v tretjem življenjskem obdobju. Ugotovili smo, da se udeleženci v 
stopnji mobilnosti pomembno ne razlikujejo glede na spol, zakonski stan, kraj 
bivanja, način (so)bivanja, prisotnost mišično skeletnih obolenj, težav na področju 
mentalnega zdravja, sladkorne bolezni in rakavih obolenj ter obiskovanje kulturnih 
ustanov in da starost, stopnja izobrazbe, zadovoljstvo s prihodki, ostanek vida, čas 
nastanka izgube vida, pogostost ukvarjanja s športnimi aktivnostmi, lastna ocena 
sprejemanja oseb s slepoto in slabovidnostjo s strani družine in prijateljev, pogostost 
dobivanja obiskov ter pogostost padcev, niso v pomembni korelaciji s stopnjo 
mobilnosti.  

Rezultati predhodnih raziskav s področja mobilnosti oseb s slepoto in slabovidnostjo 
(Barnes idr., 2007; Byles idr., 2015; Polku idr., 2014; Peel idr., 2005) kažejo, da moški 
dosegajo višjo stopnjo mobilnosti. Eden izmed razlogov za višjo stopnjo mobilnosti 
moških je lahko ta, da imajo ženske daljšo pričakovano življenjsko dobo kot moški in 
se zato pogosteje srečujejo s smrtjo partnerja in posledično manjšim udeleževanjem 
v skupnosti, če so jih partnerji pri tem spremljali ali pa jim nudili prevoz. Tudi v 
pričujoči nalogi ženske, vključene v raziskavo, sicer dosegajo nižjo stopnjo 
mobilnosti, vendar razlike med spoloma niso statistično pomembne. 

Avtorji predhodnih raziskav (Genensky, Berry, Bikson in Bikson, 1979; Gillman in 
Simon, 1980; Good, LaGrow in Alpass, 2008) prav tako poročajo o povezavi med 
starostjo in mobilnostjo. Tudi v naši raziskavi mlajši udeleženci sicer dosegajo višjo 
stopnjo mobilnosti, vendar med spremenljivkama ni statistično pomembne korelacije. 
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Eden izmed razlogov je lahko premajhna razpršenost starosti udeležencev, saj je le 
eden izmed udeležencev starejši od 85 let. Za preverjanje korelacije starosti s 
stopnjo mobilnosti bi morali pridobiti večji vzorec oseb s slepoto in slabovidnostjo 
vseh starosti ali vsaj več udeležencev starejših od 85 let. 

L. L. Barnes idr. (2007) ter H. Polku idr. (2014) poročajo o povezavi med številom let 
izobraževanja in stopnjo mobilnosti. V pričujoči raziskavi smo preverjali le doseženo 
stopnjo izobrazbe in ugotovili, da se udeleženci glede na to pomembno ne razlikujejo 
v stopnji mobilnosti. Vendar ne moremo z zagotovostjo trditi, da razlike niso 
pomembne, saj je v našem vzorcu 28 udeležencev (80 %) doseglo največ 4. stopnjo 
izobrazbe. 

C. Peel idr. (2005), H. Polku idr. (2014) ter B. T. Stalvey idr. (1999) poročajo o 
povezavi med višino prihodkov in zadovoljstvom s prihodki ter stopnjo mobilnosti. V 
pričujoči raziskavi nismo imeli vpogleda v višino prihodkov udeležencev in ostalih 
članov gospodinjstva. Med zadovoljstvom s prihodki in stopnjo mobilnosti pa nismo 
našli pomembne povezave. Eden izmed razlogov je lahko ta, da so se udeleženci z 
oceno zadovoljstva s prihodki želeli prikazati skromni, zato obstaja možnost, da 
podatki o zadovoljstvu s prihodki niso realni.  

Rezultati predhodnih raziskav (Bibby idr., 2007; Black idr. 1996; Hassan idr., 2012; 
Leat in Lovie-Kitchin, 2006; Long, Rieser in Hill, 1990 v Haymes in Guest, 1996; 
Lovie-Kitchin idr., 1990; Marron in Bailey, 1982; Turano idr., 1999; West idr., 1997) 
poročajo o vplivu slepote in slabovidnosti na mobilnost, vendar v pričujoči raziskavi 
nismo našli povezave. Eden izmed razlogov za to je lahko, da zmanjšano vidno polje 
na mobilnost vpliva v večji meri kot zmanjšana vidna ostrina, vendar udeleženci niso 
vedeli, kolikšno širino vidnega polja imajo. Prav tako so o ostanku vida poročali 
udeleženci sami in brez vpogleda v zdravstvene kartoteke udeležencev ne moremo 
vedeti, ali so podatki zanesljivi. Za dokazovanje vpliva slepote in slabovidnosti na 
mobilnost oseb v tretjem življenjskem obdobju bi prav tako morali preveriti mobilnost 
videčih oseb v istem starostnem obdobju. Bolj kot podatek o ostanku vida pa nam 
služi lastna ocena vpliva izgube vida na življenje posameznika. Dve osebi s 
popolnoma enako medicinsko diagnozo in ostankom vida namreč lahko dosegata 
različni stopnji učinkovitosti pri opravljanju nalog vsakodnevnega življenja in 
mobilnosti, saj je proces prilagajanja na slepoto in slabovidnost odvisen od 
kompleksnejših psihološko-socialnih dejavnikov. Temu pritrjujejo tudi rezultati 
pričujoče raziskave. Lastna ocena vpliva izgube vida namreč pojasnjuje 25 % 
variance stopnje mobilnosti, merjene z Vprašalnikom o življenjskem prostoru, 20 % 
variance lastne ocene vpliva snega in 20 % variance lastne ocene vpliva dežja na 
mobilnost. Poleg tega je lastna ocena vpliva izgube vida na življenje, poleg rezultata 
na lestvici za ugotavljanje depresije edina spremenljivka, ki je v statistično pomembni 
korelaciji s skoraj vsemi spremenljivkami, ki merijo mobilnost. Lastna ocena vpliva 
izgube vida torej pomembno prispeva k vsem aspektom mobilnosti posameznika, 
zato nam lahko pri ocenjevanju mobilnosti uporabnika oziroma identifikaciji 
dejavnikov mobilnosti in oblikovanju rehabilitacijskih programov ter treningov 
orientacije in mobilnosti, služi bolj kot podatek o ostanku vida. 
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K stopnji mobilnosti pomembno prispeva tudi vključenost v rehabilitacijo odraslih, 
vendar se starejši za programe rehabilitacije in trening orientacije in mobilnost 
redkeje odločajo. Ravno zaradi tega je ena izmed temeljnih nalog tiflopedagoga 
ozaveščanje oseb v tretjem življenjskem obdobju o učinkovitosti programov in 
njihovem vplivu na kvaliteto življenja.  

Gillman in E. P. Simon (1980) sta v svoji raziskavi ugotovila povezavo med 
mobilnostjo in starostjo ob izgubi vida, v pričujoči raziskavi pa ta povezava ni bila 
statistično pomembna. Da bi se prepričali, ali povezava med starostjo ob izgubi vida 
in mobilnostjo pri osebah s slepoto in slabovidnostjo v tretjem življenjskem obdobju v 
Sloveniji resnično ni pomembna, bi morali v raziskavo vključiti večje število 
udeležencev. Prav tako je bilo v našem vzorcu več udeležencev, ki so vid izgubili 
kasneje v življenju.  

Na stopnjo mobilnosti pomembno vplivata tudi prisotnost bolezni srca in ožilja ter 
težave s sluhom. Število različnih področij zdravstvenih težav pojasnjuje 11 % 
variance lastne ocene vpliva snega in 14 % variance vpliva dežja na mobilnost. O 
vplivu števila kroničnih obolenj na mobilnost govorijo tudi rezultati raziskave H. Polku 
idr. (2014). Za poglobljeno raziskovanje vpliva drugih posameznih kroničnih obolenj 
in zdravstvenih stanj na mobilnost bi potrebovali vpogled v zdravstvene kartoteke 
udeležencev. 

Kot smo že omenili, je s stopnjo mobilnosti pričakovano povezan tudi rezultat lestvice 
za ugotavljanje depresije. V pričujoči raziskavi rezultat na lestvici za ugotavljanje 
depresije pojasnjuje 16 % variance stopnje mobilnosti, merjene z Vprašalnikom o 
življenjskem prostoru, 13 % variance lastne ocene vpliva snega na mobilnost in 12 % 
variance pogostosti obiskovanja nakupovalnih centrov. Mobilnost z duševnim 
zdravjem povezujejo tudi drugi avtorji (Barnes idr., 2007; Peel idr., 2005; 
Polku idr., 2014; Stalvey idr. 1999). Zaradi tega moramo biti pri delu z osebami v 
tretjem življenjskem obdobju dodatno pozorni na znake depresije in uporabnikom 
zagotoviti ustrezno pomoč in podporo, ki jo potrebujejo. 

J. E. Byles idr. (2015) poročajo o povezavi med socialnim funkcioniranjem in 
obsegom življenjskega prostora. Do podobnih rezultatov smo prišli tudi v pričujoči 
raziskavi. Pogostost odpravljanja na obisk pojasnjuje 15 % variance stopnje 
mobilnosti, merjene z Vprašalnikom o življenjskem prostoru, pogostost udeleževanja 
na družabnih aktivnostih pa 13 %. Poudariti moramo, da iz podatkov o pogostosti 
obiskovanja drugih in pogostosti udeleževanja na družabnih aktivnostih ne moremo 
sklepati o stopnji mobilnosti posameznika, saj ne vključujejo kompleksnejših vidikov 
mobilnosti, kot sta oddaljenosta od doma in stopnja samostojnosti pri gibanju. 
Pomemben dejavnik mobilnosti predstavlja tudi občutek sprejetosti s strani širšega 
socialnega okolja. Lastna ocena sprejemanja oseb s slepoto in slabovidnostjo s 
strani širšega okolja namreč pojasnjuje 13 % variance stopnje mobilnosti, merjene z 
Vprašalnikom o življenjskem prostoru in 12 % variance lastne ocene vpliva dežja. 
Tako osebe s slepoto in slabovidnostjo kot osebe v tretjem življenjskem obdobju so 
izpostavljene večjemu tveganju za socialno izolacijo. Zaradi občutkov nesprejetosti 
se osebe gibljejo manj, posledično se redkeje vključujejo v socialno okolje in so zato 
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izostavljene večjemu tveganju za socialno izolacijo. Da bi prekinili ta začarani krog, 
moramo v rehabilitacijskih programih temu nameniti več pozornosti. 

Pogostost strahu pred padci pojasnjuje 21 % variance lastne ocene vpliva snega na 
mobilnost in 17 % variance vpliva dežja na mobilnost. Pogostost strahu pred padci ni 
v pomembni korelaciji s stopnjo mobilnosti, merjeno z Vprašalnikom o življenjskem 
prostoru, zato moramo biti nanjo pri ocenjevanju stopnje mobilnosti dodatno pozorni, 
saj se morajo osebe gibati tudi v slabih vremenskih razmerah. V trening orientacije in 
mobilnosti naj bodo vključene tudi enote treninga v slabih vremenskih razmerah. 
Pomembno je, da izvajamo trening v dežju z osebami, ki imajo težave s sluhom, saj 
imajo zaradi tega slabši dostop do informacij in da trening orientacije in mobilnosti 
izvajamo tudi, ko zapade sneg in cestišče v določenih predelih pogosto ni dovolj 
urejeno, saj se morajo osebe s slepoto in slabovidnostjo naučiti obiti tovrstne ovire. 

Lastni oceni samostojnosti pri gibanju v znanem in neznanem okolju pojasnjujeta kar 
38 % in 29 % variance stopnje mobilnosti. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi H. 
Polku idr. (2014). Posameznik lahko v umetnem okolju izvede določeno aktivnost, 
vendar enake aktivnosti ne bo znal prenesti na življenjske situacije, predvsem v 
neznanem okolju. Zato je pomembno, da pri ocenjevanju mobilnosti upoštevamo tudi 
vidik občutka avtonomnosti pri gibanju, tako v znanem kot neznanem okolju. Kot že 
večkrat poudarjeno, mobilnosti ne moremo opredeliti le s pogostostjo gibanja, saj 
nanjo vplivajo tudi lastne percepcije in psihološki dejavniki. 

Na razlike med rezultati pričujoče naloge s predhodnimi raziskavami s področja 
dejavnikov mobilnosti oseb s slepoto in slabovidnostjo v tretjem življenjskem obdobju 
moramo gledati s previdnostjo, saj so bili za merjenje stopnje mobilnosti uporabljeni 
različni merski instrumenti z različnimi časovnimi razponi in so bila merjenja izvedena 
v drugačnem okolju. Namen naloge tudi ni bil primerjava rezultatov raziskav, vendar 
nam lahko te primerjave služijo kot dodatne smernice za nadaljnje raziskovanje. 
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11 Zaključek 

Mobilnost oseb s slepoto in slabovidnostjo v tretjem življenjskem obdobju je 
kompleksen pojem, zato je ne moremo ocenjevati le z zmožnostjo opravljanja nalog v 
nadzorovanem okolju. Ocenjevanje mora biti celostno in zajemati tudi okoliščine, ki 
jih ne moremo nadzorovati. Prav tako je treba upoštevati kompleksnejše socialno 
demografske dejavnike, psihološke in socialne dejavnike, substrukturo motnje vida in 
vpliv izgube vida na življenje, socialno okolje in podporno mrežo, zdravstveno stanje 
posameznika ter fizično aktivnost oziroma njen upad.  

Kot avtorji predhodnih raziskav (Barnes idr. 2007; Peel idr. 2005; Stalvey idr. 1999; 
Tinetti in Ginter, 1990) smo ugotovili, da Vprašalnik o življenjskem prostoru zajema 
različne vidike mobilnosti, tako funkcionalne kot tudi socialne in psihološke. Prav tako 
je Vprašalnik o življenjskem prostoru v primerjavi z drugimi instrumenti za 
ocenjevanje mobilnosti bolj ekonomičen. Ne vzame veliko časa, zaradi narave 
vprašanj pa ne zahteva potovanja izpraševalca ali izprašanca. Zato lahko služi kot 
instrument za preverjanje učinkovitosti treninga orientacije in mobilnosti ter drugih 
rehabilitacijskih programov. Prav tako bi lahko služil kot presejalni test za ugotavljanje 
potrebe po treningu orientacije in mobilnosti, vendar bi morali za to test 
standardizirati. Zaradi družbenih in socialno-ekonomskih razlik med različnimi 
državami rezultatov Vprašalnika o življenjskem prostoru, pridobljenih v Sloveniji, 
namreč ne moremo primerjati z rezultati v tujini.  

Z raziskavo smo pridobili okvirno sliko mobilnosti in območja gibanja oseb s slepoto 
in slabovidnostjo v tretjem življenjskem obdobju ter vpogled v kompleksnost 
mobilnosti, vendar zaradi velikosti vzorca rezultatov raziskave ne moremo 
posploševati na celotno populacijo. Poleg premajhnega vzorca je slabost raziskave 
ta, da so podatki pridobljeni preko poročanja udeležencev. Odgovori so zato 
subjektivni, udeleženci pa so lahko s svojimi odgovori poskusili ugajati 
pričakovanjem. Prav tako nismo imeli vpogleda v zdravstvene kartoteke udeležencev, 
kjer bi lahko pridobili dodatne informacije o substrukturi motnje vida in dejanskem 
zdravstvenem stanju udeležencev. Rezultati pričujoče raziskave pa vendarle lahko 
služijo kot smernice za nadaljne raziskave s področja mobilnosti oseb s slepoto in 
slabovidnostjo v tretjem življenjskem obdobju. V prihodnjih raziskavah bi bilo 
smiselno raziskovati vpliv ožjega področja na mobilnost, kot so na primer depresija, 
fizična pripravljenost, zdravstvene težave ter vpliv socialnega okolja in podporne 
mreže ter iskati konkretne dejavnike mobilnosti oseb s slepoto in slabovidnostjo v 
tretjem življenjskem obdobju. 
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